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"De mystiske X slår til igen, sidst her ved 

gymnastikopvisningen i den nye multisal " 
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■ Redaktionen

Forside: 

Et af årets tilbagevendende begiven
heder blev afholdt i I ange ventede 
omgivelser. Efter sigende var der nu 
blevet godt plads til både udøvere og 
tilskuere. 
Billedet på forsiden er fra denne begi
venhed, og det er de yngste der er i 
gang med en af de krævende øvelser. 
Billedet er taget af og venligst udlånt 
af Finn Krog Jørgensen. 

Nyt: 
På foranledning af Lis Helles Olesen 
har vi fra og med dette nummer af 
Runestenen indført en klumme med 
titlen "Det gør mig glad i Grønbjerg". 
Til denne klumme modtager vi meget 
gerne ind I æg fra Runestenens I æ.;ere

: 
Se eksemplet side 35. Som antydet 1 

titlen synes vi, at der ligger en vro
sentlig pointe i at være lokalpatriotisk 
i den sammenhang. 

I redaktionen har vi valgt at tage hul 
på rækken af emner, der kan afløse se
rien om Nr. Omme Kirke, ved at 
plan I ægge to nye artikelserier. Dels en 
artikelrække, hvor vi interviewer 
Grønbjergfolk om deres arbejde og 
dels en stribe artikler med fortællinger 
om de gamle Grønbjergfamilier. Må
ske forsøger vi os også med både en 
særlig "Børneside" og en ungdomssi
de, hvor vi prøver at finde ud af, hvad 
der er blevet af de unge, der nu er midt 
i 20erne. 
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Artikler, indlæg m.v. kan fortsat ind
leveres på Sønderkj ærsvej 9, i Ser
vicebutikken eller postkassen ved 
Ungdomsklubben eller Algade 8. 
Men vi beder så mindeligt om at 
deadline bliver overholdt. 

Artikler og indlæg kan indleveres på 
alle medier - lige fra en lap papir med 
nogle få linier, over maskinskrevet A4 
side til fremsendelse på diskette eller 
sendt som e-mail. 

V i har denne gang haft besvær med 
vor billedleverandør hvilket medfører 
at Runestenen ikke kommer ud som vi 
havde planlagt. 
Vi vil forsøge at tage højde for disse 
situationer fremover. ■ -mb. 

RUNESTENEN 

Redaktør: 
Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9. 
Tlf: 97 38 43 32 - e-mail: mogens@ballegaard.dk 

Anne Marie Thorup (at), Algade 8. 
Tlf: 97 38 41 33 

Tegner: 
Jens Erik Bygvraa Ueb). Frydendalsvej 1. 
Tlf: 97 38 43 57 

Personportrætter m.m.: 
Ingrid Kirk (ik), Holmgårdsvej 2. 
Tlf: 97 38 40 20 

Grønbjergs Homepage: 
//home4.inet.tele.dkjgb-2000 
e-mail adresse: gb-2000@post4.tele.dk 

Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn (Vide

bæk Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi re
spekterer ikke et nej tak ! 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse 



■ Nyt fra Byrådet ✓
Ved: Gravers Kjærgaard 

Der er i skrivende stund ved at blive 
lagt sidste hånd på budgetopfølgnin
gen pr. 31. marts '99. Det er jo efter
hånden lang tid siden budgettet blev 
lagt, så der kan være sket uforudsete 
ting siden. 
Ser vi på Socialudvalgets driftsområde 
på knap 100 mio. kr. er der plusser og 
minusser, som stort set opvejer hinan
den. 
B.U.K.s område på ca. 130 mio. kr. 
ser ud til at blive overskredet med ca. 
1,5 mio. kr. Årsagerne hertil findes 
flere forskellige steder, som jeg ikke 
vil omtale nærmere her. På anlægssi
den er der en besparelse på ca. 
300.000 kr. herudover er der så Øko
nomiudvalget og Teknik -og Miljøud
valgets driftsområde. Samlet set for
nemmer jeg dog, der er godt styr på 
tingene, hvilket likviditetsopgørelsen 
pr. 31. marts også tilsiger. Der er i den 
forløbne periode bevilget penge til 
div. frivillige sociale organisationer,
som Røde Kors, Ældresagen, Ældre
rådets demensaf deling, Ring i Ring,
Kræftens Bekæmpelse med flere ( alle
er lokalafdelinger). Fælles for tilskud
dene, er, at de ikke må gå til lønnet ar
bejde, men derimod til rådgivning, te
lefontjeneste, klubarbejde, selvhjælps
grupper m.m. Pengene er fra statens
side givet målrettet til kommunerne
for netop at få de frivillige sociale or
ganisationer til at spille en større rolle.
Det kan meget vel ses som et signal
om, at vi alle i højere grad skal tage et

medansvar for hinandens ve og vel, og 
ikke bare forvente det offentlige tager 
sig af alt og alle. - Det er en tanke
gang, som nok ikke ligger så fjernt fra 
os her i en landkommune, men allige
vel tror jeg, vi har godt af at blive 
mindet om det. ■
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B' Servicemeddelelser � 

Læge H. Thomsen 
Tlftid: 8°0 - 9°0 

Konsultation: 
efter aftale 

Tlf: 97 38 40 50 

Grønbjerg 
Folkebibliotek: 
Mandag: 15°0 - 1700 

Torsdag: 18°0 - 20°0 

Tlf: 97 38 41 77 

Klip og Krøl: 
Mandag: 9°0 - 1730 

Tirsdag: 9°0 - 1730 

Onsdag: Lukket 
Torsdag: 9°0 - 1730 

Fredag: 900 
- 1730 

Lørdag: Lukket 

Tlf: 97 38 42 85 

Grønbjerg - 2000 

Servicebutik: 
man- & fredag lukket 

Brugsen: 
Mandag -
Torsdag: 8°0 - 1730 

Fredag: 8°0 - 18°0 

Lørdag: 8°0 - 12°0 

Søndag: 8°0 
- 1200 

Brødudsalg & aviser 

Postekspeditionen: 
Alle hverdage: 

930 - 1200 

Posthuset er lukket 
fra 12°0 -1330 

Landbobanken: 
Mandag: 930 - 1200 

Tirsdag & onsdag 
lukket 

Torsdag: 1330 - 1730 

fredag: 1330 - 1630 

Tlf: 97 38 40 49 

Bentes Salon: 
Mandag - Onsdag 
& fredag: 800 

- 12°0 

Lørdag efter aftale 
tirsdag, onsdag & Post indleveret efter 

1330 

KCR- Lampeskærme 

For private: 

torsdag 16°0 - 1730 

Der kan forekomme 
uregelmæssigheder. 

Tlf: 97 38 41 12 

Onsdag 1630 - 1900 

Politi hver tirsdag 

Tlf: 97 38 41 16 kl. 14 præcis 

Tlf/fax: 97 38 48 08 

bliver sendt 
efterfølgende hver
dag. 

Tlf: 97 38 40 42 

Genbrugspladsen: 
Nylandsvej - åben 
Lørdag 10°0 · 12°0 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - fredag kl. 18°0 Søn-og helligdage kl. 1745 

Ved Brugsen: Mandag - fredag kl. 12°0 

Rutebilernes informationscentral: Videbæk 97 17 33 99 
Mandag - fredag kl 8°0 - 20°0 Ringkjøbing 97 32 33 99 
Lørdag kl 8°0 - 16°0 Holstebro 97 42 17 88 
Søndag kl 11°0 - 22°0 Skjern 97 35 06 77 

Vagtlægen: 97 8418 00 Alarmcentralen: 112 

Biblioteket: T. Vestergård 97384177 Lokalhistorisk: N. Peder Svendsen
Billardklubben: Niels Jacobsen 97384468 Lægen: Henrik Thomsen
By- og Erhv.udv: John Asmussen 97384285 Menighedsrådet: Hanne Kjærgaard
Byrådet: Gravers Kjærgaard 97384094 Musikforeningen: Hanne Kæmpegaard
Børnehuset Best: Hanne Kæmpegaard 97384159 Nr. Omme Kirkekontor
Børnehuset: Lone R. Lauritsen 97384066 Posthuset: Brugsen 
Dagplejerep.: Eva Broni 97384179 Præsten: Ernst M. Ottosen
Forsamlingshuset: 97384383 Røde Kors: Besøgstjeneste 
Grønbjerg-2000: Mogens Ballegaard 97384332 Servicebutikken: Grønbjerg • 2000
Gymnastikforen.: Ole Østergaard 97384448 Skolebestyrelse: Ole Berthelsen 
Havekredsen: Lis Helles Olesen 97384313 Skolen: Henning B. Møller 
Hjemmeplejen: 97172433 Sogneforening: Kresten Vestergaard
Familie & Saml: Annette Petersen 97384139 Udlejn./Flagalle Jørgen Demant
Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen 97382162 Ungdomsklubben: Karen Bak 

Jagtforeningen: Kresten Agerlund 97384270 Venstreforen: Jørgen Demant 
Kirkebetj/Graver: Inger L. Skytte 97384343 Vandværket l Leif Tange 
Kirkeligt Saml: Villads Kyndesen 97384073 Jørgen Kristensen 
Klubhuset: 97384076 
Landbetj: Karl Werge(Videb) 97171030 
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MAJ Side Side 

MA 10 Dagen tiltaget med 9t 21 m 20 L0 12 

TI 11 sø 13 Kirke ingen 

ON 12 MA 14 25 

TO 13 Kr. Himmelfartsdag Kirke 1030 TI 15 Forslag til Grønbjerg Viking 37 

FR 14 ON 16 

L0 15 TO 17 Udstilling i skolen 18 - 20 

sø 16 Bukkepursch starter Kirke 900 41 FR 18 Skole Sommerferie 

MA 17 21 L0 19 

TI 18 sø 20 Kirke 10'° 

ON 19 Tour de Pedal 29 MA 21 26 

TO 20 Ny BH kl i skolen Ungdomsklub gen 38 TI 22 

FR 21 Øl - smagning So 17 ON 23 Set.Hans So 21 

L0 22 TO 24 

sø 23 Pinsedag Kirke 1030 FR 25 

MA 24 2. Pinsedag kirke 900 22 L0 26 Deadllne nr. 39

TI 25 Lokalhist Arkiv General m.m. 30 sø 27 Kirke 900 AH 

ON 26 Udflugt Pensionister 33 MA 28 27 

TO 27 Tour de Pedal - Forårskone 29 20 TI 29 

FR 28 Åbent hus Lokalhist. Arkiv 30 ON 30 

L0 29 Arbejdslørdag Skolen og Gbh. 34 JULI 

SØ 30 Afskedsfest Kleinstrup Kirke 1030 33 TO 1 

MA 31 Udflugter og ... Havevandr. 23 27 FR 2 

JUNI LØ 3 

TI 1 hytteture for hele skolen sø 4 Kirke Ingen 

ON 2 Husk Servicebutikken 39 MA 5 28 

TO 3 TI 6 

FR 4 ON 7 

LØ 5 Kirkekoncert aflyst Grundlovsdag TO 8 

sø 6 Kirke 900 

FR 9 

MA 7 24 L0 10 

TI 8 Havevandring 27 sø 11 Kirke 10
30 

ON 9 MA 12 29 

TO 10 TI 13 Bukkepursch er snart slut 41 

FR 11 ON 14 Dagen aftaget Ot 54m 



■ Skolebestyrelsen

Ved: Formand Ole Berthelsen 

Skolebestyrelsens årsberetning 
Grønbjerg skole marts 1999 

Ved den seneste justering, i 1997, af 
folkeskoleloven fra 1994, blev alle 
landets skoler bedt om at lave en årlig 
beretning, som alle skolens forældre 
får mulighed for at drøfte. 

Den gamle skolebestyrelse fremlagde 
sin første årsberetning ved opstil
lingsmødet til den nye skolebestyrelse 
i januar 1998. 
Den nye skolebestyrelse bestemte på 
sit første møde i april, at de ville prøve 
at bringe deres årsberetning i skole
bladets påskenummer, hvorefter den 
kan debatteres på forældremøderne 

inden sommerferien. 

I februar I 998 var bestyrelse og lærere 
sammen til pa:rlagogisk dag, hvor vi 
arbejdede med indsatsområder til virk

somhedsplanen, både lokalt og kom
munalt. Videbæk kommune havde 
bedt os om at indsende vores bud på 

indsatsområder for Videbæk kommu
nes skolevasen. På mødet nåede vi at 
prioritere vores bud på de fæl leskom
munale indsatsområder, som vi i ho
vedoverskrifter har kaldt: 

I. flere og bedre lokaler
2. flere undervisningstimer
3. fælles kommunal l.T.-laseplan
4. efter-/videreuddannelse
5. praxise forventninger til samar

bejde
6. laseklinik

LOKALBRUGSEN 
GRØNBJERG 

Tlf. 97 38 40 42 . Fax 97 38 44 42 

Vi er til for dig! 
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7. fælles EDB-tekniker
8. naturskole

Den gamle skolebestyrelse har gjort 
meget ud af, at den skulle aflevere ar
bejdet i skolebestyrelsen, så det var 
nemt at gå i gang med for den nye. 
Med en færdig beskrevet virksom
hedsplan, var det tunge arbejde f ær
diggjort af personer, som kendte sko
len og ikke af personer, som først 
skulle til det. Det siger den nye besty
relse tak for! 

På opstillingsmødet i januar, blev Ole 
B. Berthelsen genvalgt, Lars Holm

Hansen, Karen Højmose, Inge Ibsen
og Ni els Jacobsen blev alle nyvalgt til
skolebestyrelsen. På vores første møde
konstituerede vi os på følgende måde:

• Ole Berthelsen - formand - kon

taktperson til 5. kl. - Grønbjerg
2000's repræsentantskab - bygge
udvalg.

• Lars Holm Hansen - næstformand

- kontaktperson til 3. kl. - sommer
skolen.

• Karen Højmose - legepladsudvalg
- kontaktperson børnehaveklasse
og Børnehus.

• Inge Ibsen - skole bladudvalg -
kontaktperson til 1. klasse, 2. klas

se, Børnehus og Skole og Sam
fund.

• Niels Jacobsen - Grønbjerg 2000's

repræsentantskab - kontaktperson
6.-7. klasse og sommerskolen.

I skoleåret 98 - 99 bestod skolebesty
relsen endvidere af lærer repræsen
tanterne Birgit Højgaard og Grethe 

0 

NYTARSAFTEN 

VI ER NU OPPE PÅ OMKRING 1 □□ PERSONER TIL 

NYTÅRSFESTEN 1 999 - 2□□□

VIA SONDERINGER VIL DER BLIVE TAGET STILLING TIL: 

□ M AFTENEN SKAL BEGYNDE MED FÆLLES SPISNING 

□ M VI SKAL MØDES CA. 22 ELLER 

□ M VI FØRST SKAL MØDES VED MIDNAT. 

DU KAN NÅ AT MELDE DIG TIL ENDNU 

HENVENDELSE: 

LONE: 97 3B 40 04 

HELLE: 97 3B 43 32 
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Lorentzen, og elev repræsentanterne 
Vibeke Kjær og Lasse Jacobsen. 

Med fire nyvalgte forældre i skolebe
styrelsen er den første tid uvægerligt 
gået med en del information omkring 
Grønbjerg Skole. 

Kort før sommerferien, blev vi gjort 
opmærksomme på, at hangebroen på 
legepladsen var farlig for børnene at 
lege på, hvorpå vi besluttede at pille 
den ned. Men uden legeplads - "ingen 
skole", så derfor arrangerede vi et par 
arbejdsaftner, hvor vi fik genopbygget 
denne del af legepladsen. Vi siger tak 
til de forældre, der tog sig tid til at 
hjælpe. 
Samtidig med at broen blev genop
bygget, startede et andet hold med at 
rive noget af legepladsen ned på den 

anden side af skolen, hvor den nye 
multisal skulle ligge. 
Legepladsudvalget har i løbet af vinte
ren lavet planer for legepladsen ved 
broen med en arbejdsdag i maj måned. 

Børnehuset og skolen er begge bruge
re af legepladsen og skolegården. I 
den forbindelse holdt skolen og Bør
nehuset et møde lige før sommerferien 
angående fordelingen af udgifter i for
bindelse med fælles tiltag. Her blev vi 
enige om at dele udgifterne ligeligt. 
Herved fald brikkerne også på plads 
med hensyn til den nyerhvervede bom 
til skolegården, som nu skaber større 
sikkerhed for både Børnehusets og 
skolens børn. 
I september besluttede byrådet, at der 
skulle gennemføres en debat om sko
lestrukturen i Videbæk Kommune. 

. 

. 0 Ørnhojvej 24 - Grønbjerg • Tlf. 97 38 42 81 - Fax 97 38 42 88 . 
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I handleplanen for denne debat er in
deholdt dialogmøder mellem BUK
udvalget og samtlige skolebestyrelser i 
kommunen. I den forbindelse blev der 
afholdt dialogmøde på Grønbjerg 
Skole den 30. november. 
Derfor blev der arbejdet intenst med at 
forberede os til dialogmødet, hvor vi 
bl.a. skulle komme med ideer, hold
ninger o.lign vedr.: 
Hvad nu, hvis 
• Grønbjerg skole bliver en Bh.kl. -

3. kl. skole
• Grønbjerg skole bliver en Bh.kl. -

6. kl. skole
Vi besluttede at drøfte det med foræl
drene på efterårets forældremøder, 
samt på et ekstra møde d. I 0. novem
ber, hvor alle, der havde tid og lyst 
kunne komme og medvirke til at un
derbygge skolebestyrelsens syns
punkter. Med til forberedelserne hører 

også et stort stykke arbejde fra llo-erne 
side, idet både det parlagogiske arbej
de og skolen som arbejdsplads vil bli
ve påvirket væsentligt, hvis nu Grøn
bjerg skole bliver reduceret. Så der 
skal lyde en stor tak til både forældre 
og I arere for at have medvirket til at 
kl arie skolebestyrelsen på til mødet. 
Selve dialogmødet forløb godt, jeg 
tror, det gjorde indtryk på udvalget, at 
skolebestyrelsen virkelig havde dis
kuteret det med deres bagland, både 
forældre og larere. Vi lod ikke udval
get i tvivl om, hvad vi ønskede med 
skolen i fremtiden, nemlig at bevare ... 

Grønbjerg skole som en skole fra 

Børnehave klasse til og med 7. klasse. 

Efter dialogmødet diskutere vi ind
statsområder til virksomhedsplanen. 

Leje øf multisøl 

Har du lyst til at leje multisalen udenfor de ordinære 
spilletider i weekenden eller til daglig til f. eks.: 

• fodbold

• volleyball

• badminton

• gymnastik

• udstillinger o.Hgn.

Henvendelse til 

.Jens Peter Mikkelsen, tlf. 97 38 42 08 
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Her har vi indført et skema, for over
blikkets skyld, hvor vi kan plotte vores 
indsatsområder ind på. Skemaet består 
af et felt med Påbegyndte ting, og 
hvornår de forventes færdig. Et felt til 
Løbende udvikling og til sidst et felt 
med Når der bliver tid/råd. Under på
begyndte ting, kan nævnes: Læsekro
ge/nicher på gangen, som er færdige 
inden sommerferien, og maling af 
klasseværelser, som er færdigt inden 
april. 
Endvidere har vi revideret "Principper 
om overflytning af elever til Spjald". 
Principper for specialundervisning vil 
blive sammenskrevet med danskgrup
pens målsætning for specialundervis
ning ved Grønbjerg Skole og blive 
godkendt på næste møde. 

Virksomhedsplanen vil blive ajourført 
en gang om året inden sommerferien. 

Vedligeholdelse af skolen er en tilba
gevendende størrelse, som vi aldrig 
bliver færdig med. Her er nogle af de 
ting som er besluttet at gennemføre. 

• Kørerampe ved den vestlige ind-
gang

• Facadebrædder på pedelskurene

• Det flade tag over skolen renoveres

• Skabe og låger i gymnastiksal re

noveres

• Borde og stole i 7. klasse + alle
katederstole renoveres

• Nye gardiner på lærerværelset

• Armaturerne udskiftes trinvis

Din lokale el-installatør. .. 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 

Tlf. 97 38 60 93 
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Kommunens Sommerskole er lidt af et 
arvestykke fra den gamle skolebesty
relse, som vi har valgt at fortsatte 
med. Så vi arrangerede en fiskedag 
ved Leo's sø, og har lovet Videbæk 
Ungdomsskole, som står for Sommer
skolen, at vi fortsætter med det. Til 
årets fiskedag var der 58 deltagere fra 
I. - I 0. klasse, ikke alle kom hjem
med fangst, men der var mange ihær
dige forsøg, bl.a. fangede en dreng sig
selv og en anden fangede Christian
med et blink, så han måtte afl�ge
!�en et besøg for at få den fri. Chri
stian var dog ikke mere medtaget, end
han kunne deltage i resten af dagen.
Trods de små uheld, fik alle såvel
deltagere, som hj æl.pere en rigtig god
dag.

Vores fællesmøde med børnehuset d. 
18. november, med filosof Jørgen

H usted, måtte vi desværre aflyse på
grund af for få tilmeldinger. Æ-gerligt
nok, vi havde ellers forventet meget af
netop dette møde.

Vi har i november deltaget i Skole- & 
Samfunds regionskurs med 5 deltage
re. Her får vi mulighed for at snakke 
med andre skolefolk, få ny inspiration 
og ikke mindst, lære hinanden lidt 
bedre at kende. 

I januar blev 7 børn indskrevet til den 
kommende børnehaveklasse. Her prø
ver vi en ny form, som danskgruppen 
har støbt kuglerne til. Indskrivningen 
fortsætter på samme tidspunkt, dog 
inviteres forældrene alene til foredrag 
med et efterfølgende pa:rlagogisk spil 
kort. Denne aftens tema: "Hvad er 
vigtigt for udvikling af børnenes 

danskfærdigheder, og hvordan kan I, 
som forældre, hjælpe ved barnets 
skolestart" 
Børnenes første aften på skolen bliver 
så først i maj, hvor de møder børneha
veklasselederen, deres kommende 
klasselærer og der arrangeres O-løb 
for at lære skolen at kende. På dette 
møde vil skolebestyrelsen også prro
sentere sig og fortæl.le lidt om deres 
arbejde. 

Den 3. februar inviterede Børne- og 
Kulturforvaltningen til pa:rlagogisk 
dag omkring helhed i børns hverdag. 
Arrangementet husede omkring 300 
mennesker i Videbækhallen. Ud over 
de to hovedtalere, var der ind!� fra 
skole, institution og forældre. En dag 
med masser af stof til eftertanke. 

Personalet på Grønbjerg skole har 
gennem lang tid været fast inventar, 
men nu skulle det være slut. Lærer Sø
ren Steen Mouridsen ønskede at prøve 
noget helt andet og sagde derfor sin 
stilling op med virkning fra årsskiftet. 
Vi vil gerne sige et stort tak til Søren 
for tiden på Grønbjerg skole, og ønske 
dig alt muligt held i dit nye job. 

Et år er gået, og når jeg kikker tilbage, 
er forberedelserne til dialogmødet med 
BUK, nok det der har optaget os al
lermest i skolebestyrelsen. Vi fik ar
bejdet med en stor berøringsflade, som 
jeg tror, vil gavne os i vores kommen
de arbejde. 
Jeg vil afslutte min beretning her og 
håbe at I ikke synes det har været for 
kedeligt at læ:.e. Jeg ser frem til at 
drøfte årsberetningen på forældremø
derne. ■
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■ Havefolket
Ved: Lis Helles Olesen 

På tur med haveforeningen 

Som medlem af Det danske Have
selskab er der mange gode tilbud at 
vælge imellem. Alle får selvfølgelig 
det flotte haveblad "HA VEN" 11 
gange om året med artikler om alt, 
som vedrører haven. Her kan man 
også studere alle de gode tilbud på 
bøger og haveartikler, som sælges 
med rabat til medlemmerne. Des
uden er der ansat 30 havekonsulen
ter, som man gratis kan kontakte og 
få råd og vejledning om, hvad man 
skal stille op med 
gulerødderne, der altid 
bliver fulde af orm, og 
den flotte nye staude, 
som bare bliver 
mindre for hver 
dag, der går -
eller alt 
mulig 
andet. 
Og så 
kan man også få konsulenten ud at 
se på haven og lave en haveplan for 
en rimelig pris. 
Noget andet og mere selskabeligt, 
som haveforeningen tilbyder, er en 
masse foredrag og haverundvisnin
ger, plantebytte og plantemarkeder. 
Der er mange lokalkredse i havefor
eningen, som alle arrangerer ture og 
foredrag m.m. Man kan deltage i alle 
arrangementer. Interesserede, som 
ikke er medlemmer, kan også delta
ge. Ømhøj-Grønbjerg havekreds an-
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noncerer i Runestenen og Ørnen. 
Alle kredses arrangementer be
kendtgøres selvfølgelig i bladet 
HA VEN. Ikke-medlemmer har en 
chance for at se vores nabokredses 
arrangementer omtalt i aviserne. Der 
er utrolig mange gode tilbud. Det er 
bare at stå på og få en god oplevelse. 
Her vil jeg kort omtale nogle af for
årets arrangementer. 
Lige før påske i slutningen af marts 
havde vi en spændende aftentur til 
Lundagers Blomstercenter i Ulfborg. 
Ejeren viste rundt i de fire drivhuse 
og fortalte om produktion af mi
niplanter. De producerer hvert år 1.5 
millioner miniplanter. Altså 30.000 

planter 
om 

ugen! 
Fra 

Costa 
Rica, 

Sri 
Lanka, 

Brasilien 
og Kenya køber de 

stammer med luftrødder. De 
bliver så pottet og står i drivhusene 
4-6 uger. Dernæst køres de til Oden
se og Århus, og herfra køres de ud i
Europa - især til Tyskland og Sveri
ge. Verden er dog forunderlig - hele
verden er involveret i en produktion
af planter i nogle drivhuse i Ulfborg!
Der er en dejlig butik og en begyn
dende planteskole i forbindelse med
drivhusene. Her gjorde vi selvfølge
lig nogle gode indkøb, inden vi nød
vores medbragte kaffe. Der er ofte
gode tilbud at hente. Kig ind, drej
ved bageren i hovedgaden.



Den 21. april var der havevandring 
hos den lokale planteskoleejer i 
Grønbjerg - Gudrun og Sigfred Ny
borg. Det var en tidlig havetur først 
og fremmest for at se på løgplanter i 
skoven. Det var en dejlig kold aften, 
men varmen i det nye drivhus med 
masser af isar primulaer, kunne få 
en til at drømme sig hen til sol og 
sommer. Der blev også kigget på de 
mange sjældne tra:er, som Sigfred 
har plantet, og alle havde mulighed 
for at høste af Sigfreds utrolig store 
viden om planter og tra:er. Heldigvis 
kunne kaffen nydes indendøre. Som 

Årets konfirmander i Nr. Omme Kirke. 

ved Lundager kan man hos Sigfred 
altid gøre et godt køb. 
Den I. maj havde region II - som vi 
tilhører - arrangeret plantemarked på 
Gimsinghoved ved Struer. Det er en 
årlig tilbagevendende begivenhed, 
hvor planteskoler og private have
ejere falbyder alverdens spændende 
planter. Her er altid sol og tusindvis 
af planter og planteglade mennesker. 
Indendøre sælges bøger og kaffe/te 
og rundstykker, tarte og øl og vand. 
Man kan kun blive i godt humør af 
at komme sådan et sted. 

Fra venstre. Bagerst række: Lars Garnborg Mortensen og Michael Kjær Pedersen. 
Midterste række: Frode Thorup Thomsen, Jens Hjorth Jensen, Peter Ellegaard, Claus 
Søgaard Nielsen og Thomas Asmussen. Forreste række: Janni Husted Pedersen, Su
sanne Jensen og Betina Schmiicker Jakobsen. Yderst til højre Pastor Ottosen. 
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Læge Henrik Thomsen 

Speciallæge i almen medicin 

og 

specialist i manuel terapi 

Algade 8, Grønbjerg 

tlf.: 97 38 40 50 

fax: 97 38 4 1 33 

Behandling af 

muskler og led tilbydes 

efter aftale fra 9 - 1 7 

alle hverdage undtagen lørdag 



■ Årets gang - derude

Ved: Lars Holm Hansen 

Det grønnes for alvor. Dag for dag 
bliver det hele kønnere at se på. Gras
set vokser, mange træer og buske er 
sprunget ud og atter andre såsom mi
rabelle, kirsebar og slåen står klædt i 
hvidt, og ser man udover grøfter, mark 
og eng, har de første mælkebøtter, sat 
blomst og snart vil de for en stund, 
overalt strække deres flotte gule blom
sterkroner opad og hilse foråret vel
komment. Foråret er, som bekendt en 
travl tid, hvor der er mange gøremål, 
der skal nås til bestemte tider. Sådan 
er det for os, men så sandelig også for 

alle levende organismer omkring os, 
ude i naturen. Insekter, blomster, fugle 
og dyr, skal vare klar, når tid er. Alle 

har de bestemte tider, hvor det er op
timalt, at få deres afkom. For dyrenes 
vedkommende er det nøje afpasset, 
med det tidspunkt, hvor der er mest 
føde tilgængeligt, til at føde et kuld 
unger op med, mens planterne må 
satte deres blomster på det tidspunkt, 
hvor de bedst kan tiltrække, de insek
ter som skal bestøve dem. I disse dage 
kommer de forskellige Afrika trække
re tilbage fra deres vinterkvarter, dette 
er hovedsageligt sangere, fluesnappe
re, svaler og dag for dag bliver fugle 
koret mere komplet. Fuglene der 
kommer tilbage fra Afrika, er stort set 
alle insektædere og derfor er de helt 
afhængige af at vejret er blevet så 
varmt, at deres føde er blevet tilgæn
geligt og det sker altså her omkring 
månedsskiftet april / maj, hvor myg og 

fluer og meget andet småkravl igen er 

Tåler din bank 

Korn 
ind i en 
af vore 
afdelinger og 
hør nærmere! 

en sammen
!_igning 
,, -,med 

os? 

j1æj Landbobåliken
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ved at blive almindelige. Af spænden
de naturoplevelser de sidste par må
neder kan nævnes: 
13.3. Tårnfalkene ses dagligt om-
kring redekassen. 
En fremmed 
han er 
interesseret 
i kassen, 
men det 
passede helt 
klart ikke 
kassens han 
tårnfalk, som jagede rundt efter den 
fremmede i lang tid. På et tidspunkt 
gik de clinch og med fødderne filtret 
sammen faldt de ca. 20-25 meter ned, 
rullede rundt i luften flere gange og 
landede til sidst på marken. 
15.3. Sortand i vandpyt på mark, 
Sandbækvej. Sjovt sted at se en fugl, 
som man hos os normalt kun ser 
flokke over havet langs vestkysten. 
17.3. Årets før
ste Hvid Vipstjert. 
20.3. I buk + 3 
råer græssende på 
mark i nordøstlig 
retning. 
27.3. Rigtig 
gang i frøerne. 
Over 200 i fard 
med ægt ægningen 
i vor mose, så der 
bliver helt sikkert 
haletudser tu
sindvis. 
28.3. Så er 
humlebien også vågnet af vintersøv
nen. 
3.4. Kattene rodede med et eller 
andet og da vi fik set efter var det et 
firben, som allerede havde tabt halen. 

16 

Tårnfalke hannen kom med aftens
mad, (en mus) til konen, men jeg var 
for tæt på, og den fløj ned på en 
hegnspæl og satte sig. Kik-kik kik-kik 
lød det magerne imellem og hunnen 
fløj ud af redekassen og ned til gema
len for at få sin aftensmad, som man 
kunne se, først fik hevet frakken af in
den middagen kunne begynde. 
23.4. "Dagen" hvor løvsangeren 
kom tilbage fra Afrika. Det sjove ved 
løvsangeren, som er nattetrækker, er at 
den fra den ene dag til den næste plud
selig kan dumpe ned fra himlen og 
være almindelig overalt. 
24.4 og 25.4. Weekendtur til Søn
derjylland med Dansk ornitologisk 
forening, hvor vi om lørdagen besøgte 
lokaliteter på østkysten, såsom Halk 
nor, Banket sø og Hindemaj ved Ha
derslev og om søndagen var det det 
vestlige Sønderjylland bl.a. med Sø I
sted mose, Trøjborg, Saltvandssøen og 

en afstikker over grænsen til Rickels
buller kog i Tyskland. På de 2 dage, så 
vi hele 125 forskellige fuglearter og en 
masse flotte steder, så hvad det angik 
var det bestemt en rigtig god tur. Tu-



rens største oplevelse var ved Bankel 
sø , hvor en af Danmarks geninvan
drede fugle, Havørnen har bygget sin 
rede. Vi stod bag et læhegn ca. 7-800 

meter fra reden og med teleskop 
kunne man se hvordan 

ge andearter og en knaldrød flamingo i
Rickelsbuller kog i Tyskland, Rødtop
pet fuglekonge samt en kamp på liv og 
død mellem en Stor flagspætte og 2 

spatmejser i Pamhule skoven,
Korttået træløber 

�;;:7a:7a;eli;:�
el

�:k)�
t ��11 

.
.

i ganske små bidder og 
derefter gav det til 2 små 
lysegrå dununger som 

Sø gård skov, 
Gråstrubet 

lappedykker i Søgård 
mose, over I 00

Brushøns ved 
strakte hovederne, så meget op 
over redeskålen, at vi kunne se dem. 
Virkelig en oplevelse, "og så i Dan
mark". Et syn, som med ganske få 
undtagelser , bortset fra de allersidste 

år, ikke har kunnet opleves i Danmark 
i dette århundrede . Af øvrige interes
sante fugle kan nævnes, jagende Van
drefalk i Saltvandssøen, tusindvis af 
Bramgæs + Knortegæs + IO forske li i-

Kammerslusen, Hedehøg 
flere steder og sidst men ikke mindst 

de gule vipstjerter og 2 Blåhalse ved 
Rudbø 1 og meget mere. 
1.5. Så er svalen også kommet til 
Grønbjerg. 
Til sidst endnu engang en opfordring. 
Tag ud og lyt. Tag kikkerten med og 
du ville nemmere se, at ude i naturen 
kan alting ske. ■ 

�I.smagning i @rønhjerg forsamlingsbus 

frebag ben 21. maj kl. 19 .30 

ifflmu: �kipperlabskobs m/fffites 

C!Entrr: 100,-kr. 

�ilmelbing senest torsbag ben 20. maj til

J!resten 1Jestergaarb, tlf. 97 38 42 00

Jørgen 11Bemant, tlf. 97 38 41 87

eller opslag i Jhlrugsen.

1Jel møbt ! 

@rønbjerg �ogneforening 
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■ Guldkonfirmation

Ved: Erna Madsen 

1949 Konfirmation 1999 ! 
Palmesøndag d. I 0. april 1949 var der 
konfirmation i Nr. Omme kirke og i 
Ømhøj kirke. 
I Nørre Omme kirke var vi 25 konfir

mander, 13 piger og 12 drenge. 
Vi stod i to lange rækker ned langs 
kirkestolene, drengene til højre og pi

gerne til venstre. 
Konfirmanderne var: Benny Mourid
sen, Bodil Korsholm, Agnes Madsen, 
Erna Nielsen, Astrid Vestergaard, 
Henny Nedergaard, Grethe Benny Pe
dersen, Jenny Tang, Sine Madsen, 
Anna Sylvestersen, Mary Sylvester
sen, Nanna Jørgensen og Henny Kjel
dahl, 

Helge Skytte, Bent Kristensen, Jens 
Peder Andersen, Rudolf Conradsen, 
Erik Kristensen, Svend Jensen, Karl 
Gustav Madsen, Gunnar Sinkj ær, 
Knud Pøhl, Karl Ømtoft, Mogens 
Kjær og Gunner Mikkelsen. Det var 
elever fra Vester skole, Øster skole og 
Abildaa skole. 
Æ præst (pastor Sørensen) konfirme
rede os. Han gik op og ned ad kirke

gulvet imellem os, vi blev "overhørt" i 
salmevers og skriftsteder fra Den lille 
Katekismus. Vi skulle lære Trosbe
kendelsen, Indstiftelsesordene til Den 
hellige Nadver og selvfølgelig salme
versene udenad. 
Æ degn, (kordegnen) A. Bonde Niel
sen, som også var førstelærer i Vester 
skole, kan jeg huske, nikkede opmun
trende til os fra sin plads "under præ 

HJEMMEKAMPE-/ST AYNER (fra medio maj - medio juni) 

Lørdag 15. maj 
Mandag 24. maj 

Mandag 24. maj 
Lørdag 29. maj 
Onsdag 2. juni 
Lørdag 5. juni 
Lørdag 12. juni 

kl. 16.00 
kl. 13.30 
kl. 18.30 
kl. 16.00 
kl. 18.00 
kl. 16.00 
kl. 16.00 

DS - Vejle B 
JS - Ulbjerg IF 

Lilleputter - Skjern GF 2 
JS - Silkeborg KFUM 

Miniput hjemmestævne 
DS - Varde IF 
JS - Ikast FS 

Der kan komme ændringer, så hold øje med kampplakaterne! 

Vi håber at se mange tilskuere på Stadion - vel mødt! 

Grønbjerg IF 
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dikestolen". Den første salme vi sang 
var: "Den signede dag med fryd vi 
ser". 
Organisten var Helga Larsen, 
Kj argaard. Det var også hos hende vi 
I arte at spi Ile orgel og klaver. 
Ringer og graverpar ved Nørre Omme 
kirke var Amalie og Holger Pedersen. 
De er alle døde og borte, men vi kan 
mindes dem med taknemmelighed, de 
har alle betydet meget for vort sogn.-
I november 1998 ringede Sine til mig. 
Hun mindede mig om, at i 1999 ville 
det så vare 50 år siden, vi blev kon
firmeret. V i var nogle stykker, der gik 
i gang med at finde de forskellige. Og
så Ømhøj ville vare med -, vi kunne 
sammen holde en slags "guldkonfir
mation". 
Indbydelser blev sendt ud - nu var det 
spændende, hvor mange der ville mø-

.,., 

de frem, festen skulle vare den 27. 3., 
lørdagen før palmesøndag. 
13 konfirmander fra Nr. Omme 
"meldte" sig og 11 konfirmander fra 
Ømhøj. Festdagen den 27.marts be
gyndte med snevejr, men det blev sol
skin op ad dagen, ligesom det også var 
for 50 år siden. 
Kl. 13 var vi til gudstjeneste i Nr. 
Omme kirke. Det var spandende at 
mødes med de forskellige, en del hav
de jo ikke set hinanden i mange år, det 
var meget højtideligt og bevægende i 
kirken. En stor tak til pastor Ottosen -
og de medvirkende ved kirken, - for 

den smukke gudstjeneste. 
Så sad vi da der, (nogle af os) - 50 år 
var gået, det rislede vist lidt koldt ned 
ad rygraden,- alt det, der var sket i de 
mange år,- også her i den gamle 

�-.. t_ 
Her er "konfirmanderne fotograferet foran Nr. Omme Kirke. 

Navnene på Konfirmanderne er anført i artiklen 
19 



smukke kirke,- ved den gamle døbe
font blev vi døbt som små, (min far 
blev også døbt der i 1910), vi blev 
konfirmeret, - nogle af os blev viet 
foran alteret, - op ad kirkegulvet gik vi 
ved vor fars arm- og ud af kirken ved 
vor mands arm, som unge gifte folk. 
Senere kom vi med vore børn til då
ben, fik dem konfirmeret, nogle fik 
måske deres piger gift og børnebørn 
døbt. 
Og der i koret stod vore forældres ki
ste den dag, vi måtte sige farvel, og 
kirkeklokken lød over dem for sidste 
gang. Meget er sket gennem 50 år, jeg 
ved godt, at det har føltes stærkest for 
os, der har levet vort liv i sognet eller 
her omkring. 
Måske var vi lidt stille, da vi kom ud 
af kirken, mange minder var strømmet 
igennem os. 

Ømme og tta!tte føddet p.g.a. 

tevnet, håtd hud, ligtorne, vat

tet, nedgtaede negle? 

Det klatet jeg gerne fot dig. 

Ring og aftal tid på 

tlf. 97 gi 4g 4g

Jeg tta!ffe!: bed!:t kl. 17-H?. 

Kja!tgåtd!:vej 14, Gtønbjetg. 

I nget S! kytte 
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Så skulle vi op på Grønbjerg skole.
Her stod kaffebordet dækket, vi var så 
heldige, at vi fik lov til at holde festen 
på skolen. En stor tak til jer på skolen 
for hjælpsomheden. 
Sine bød velkommen, vi var glade for 
at så mange "guldkonfirmander" var 
mødt op, med ledsagere var vi 36 per
soner, og til spisningen om aftenen var 
vi 38, da vort præstepar var inviteret 
med. 
Vi sang en forårssang, og snart gik 
snakken livlig. Men også det alvorlige 
var der, vi mindedes dem, der ikke var 
iblandt os mere. Bent nævnte navnene 
på to fra vort hold- Nanna Jørgensen, 
der døde som ung mor, ved en færd
selsulykke, og Karl Ø mtoft, der døde 
for få år siden, pastor Sørensen, I ærer 
A. Bonde Nielsen og lærer Kristensen.

Forårskoncert 

i Grønbjerg Skoles storrum. 

Torsdag d. 27. maj kl. 19.00 

Der afholdes forårskoncert 
for musikforeningens elever 

pg Grønbjerg Skoles musikelever. 

Der vil blive chance for at høre 
harmonikaspil, samspilsgruppe, 
marimbaorkester, skolens kor og 

meget andet. 
Program følger senere. 

Gå ikke glip af dette års 
forårskoncert! 



Ingrid nævnte navnene på dem fra 
Ømhøj (de følger i Ingrids afsnit). Vi 
rejste os og mindedes dem alle. 
Kl. 18 spiste vi middag. Maden var fra 
Ømhøj hotel- suppe, oksekød/ peber
rodssovs - is med frugt og til slut kaf
fe. 
Nu var vi blevet "rystet" mere sam
men, der lød snak og latter rundt om
kring, det blev en dejlig aften (og 
dag). Efter spisningen underholdt pa
stor Ottosen, da kom der for alvor 
gang i lattermusklerne, det var festlig 
og fornøjelig underholdning, som vi 
siger hjertelig tak for. 
Også en stor tak til jer, der mødte op 
til festen og var med til at gøre vor 
"guldkonfirmation" til en uforglem
melig dag. ■

Det var så Ernas smukke beskrivelse 

af den dejlige dag vi guldkonfirman
der havde sammen her for nylig. Vi 
fra Ømhøjholdet var glade for, at vi 
bare kunne "springe" på et vel tilret
telagt arrangement. 
Jeg vil her nævne mine præstekamme
raters navne: Inga Jensen, Marie Chri
stensen, Frida Jacobsen, Gurli Dam
gaard, Oda Thomsen, Ingrid Halkj ær, 
Dinna Ammitzbøll, Anna Andersen, 
Ingrid Jepsen - Aksel Pedersen, Poul 
Erik Pedersen, Egon Jeppesen, Hans 
Galsgaard, Erling Bjerre, Marie Bæk, 
Inger Hansen, Ninna Mathiasen, Ka
ren Villadsen, Jens Møller Thomsen, 
Magnus Damgaard og Johannes Pe
dersen.- De syv sidstnævnte er alle af
gået ved døden. 
I en konfirmationstid som denne kan 
man næsten ikke undgå at mindes sin 

onsdag den 2J. juni kl. 19.00 

Mød op på det grønne område ved ttadion. 
Der vil være: 

-Rondibingo-
-Overrækkelte af Crønbjergvikingen 1999
-Snobrødtbagning
-Salg af pøller, brød og drikkevarer
-Båltale ved Age Hedevang Nielten, prætt i Sdr. Ronger-
tlev
-Bålet tænde, ,a. kl. 21.00

Vel mødt 

<;rønbjerg Sogneforening 
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egen konfirmationsdag, - en dejlig 
dag, hvor man får lov at være midt
punkt, får gaver og opmærksomhed, ja 
i det hele taget får lov at føle, at man 
er noget.- Og så var der dagen derpå, 
da nyttede det ikke noget, at man var 
lidt fjale, for da skulle man ud og byde 
fremmede, da sku, naboerne mærke, at 
de i nabolaget havde fået en voksen 
datter- på en dag,- det manglede da 
osse bare, de havde jo givet hele fem 
kroner i anledning af begivenheden, så 
de takkede straks JA, da man havde li
ret den sig tilegnede remse af: "Tak 
for æ opmærksomhed, a sku hils fra 
mor og far å sej, te I ska v ærsgo å kom 
å spis i morn awten klok sejs". Og der 
var en frygtelig masse naboer. Men 
det var måske godt nok at få selvtilli-

.Æl dreidr at. 

DGI og Ringkøbing Amt har 
gjort 1999 til ældreidrætsår. 
I den forbindelse afholdes et kur
sus I 

"Hvordan starter vi op". 

Derfor indbydes alle, som kunne 
tanke sig at starte aktiviteter for 
ældre - eller som interesserer sig 
for ældre - til et kursus, som gi
ver inspiration og ideer til aktivi
teter for ældre 

fredag d. 28.5. kl. 15.00 -

lørdag d. 29.5.99 
i Videbak ldratscenter. 

Er du interesseret, 
så henvend dig til Ole 0 stergaard, 

tlf. 97 38 44 48 

senest d. 15.5.99 
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den sat på en prøve, for nu skulle man 
jo ud at stå på egne ben.-
Da vi blev konfirmeret var konfirma
tionsdagen for alvor en skæringsdag. 
Nu var man voksen, ja sådan blev man 
i alt fald betragtet. De fleste af os kom 
ud af skolen, og mange havde nas ten i 
"konfirmationsgave" fået plads fra 1 . 
maj,- det vil sige, at man sku' ud at 
tjene- være karl eller pige på en eller 
anden gård. For mit vedkommende fik 
jeg lov til at blive derhjemme det før
ste halve år, fordi mine forældre havde 
brug for min arbejdskraft i landbruget, 
men fra 1. november var jeg kokke
enepigen hos manufakturhandlerens, 
(hov, det mindede da vist om noget) 
sådan var det,- til den herskabelige løn 
af 125 kroner om måneden! 

Er du vaks 
så kom straks 
jeg er klar 
med kam og sak 

")( 

97 38 42 85 



Mens jeg har siddet og skrevet dette 
stykke, har jeg fået en ide. En måske 
lidt "vild" ide- og dog ?Det er årets 
konfirmander, jeg har i tankerne! 
Årgang 1999- Årtusindets sidste kon
firmandhold her i Nørre Omme Kir
ke- kvikke unge mennesker, har jeg 
hørt! Hermed er I inviteret til at optage 
min spalteplads i næste nummer af 
RUNESTENEN. Overskriften kunne 
jo stadig hedde "Konfirmation", - og 
afsnittene så meget andet- som f. eks. 
Dåb/konfirmation 
Konfirmationsforberedelse - Festda
gen - Blå Mandag - Uddannelse -
Fremtiden i et nyt årtusind- din egen 
og vor fæl les,----------- og meget, me
get andet, find selv på. 
God fornøjelse ! ■ik 

■ GUF - Nyt

Ved: Formand Ole Østergaard 

Tirsdag d. 27.4.99 afholdt Grønbjerg 
Gymnastik og Ungdomsforening ordi
nær generalforsamling. Årsberetnin-:

gen havde en positiv klang på langt de 
fleste områder. 
Der har i alt været 118 aktive gymna
ster i vinterens løb, og det resulterede i 
en flot opvisning i den nye multisal. 
Tilslutningen til badminton har også 
været stor, og med de forbedrede faci
liteter forventes der en yderligere til
gang. 
Knapt så godt ser det ud med tallene 
fra svømning. Kun omkring 20 børn 
mødte op - og næsten ingen voksne. 
Så lad os lige minde om, at det rent 
faktisk er familiesvømning. 
Til Tour de Pedal har der været stor 
opbakning i 1998, og vi håber, succe
sen forts atter igen i år. 
På valg var Torben Sønderby, Helle 
Jacobsen og Jeanette Kristensen, og da 
ingen ønskede genvalg, blev Kaj Kra
gelund, Lone Thomsen og Stig 
Sinkj ær valgt. Suppleanterne blev Ka
ren Marie Pøhl og Torben Sønderby. 
Foreningens revisorer er fortsat Hans 
Erik Hansen (genvalgt) og Grete Tan
ge (ikke på valg) og suppleant blev 
Klaus Tang.■

Sindet virker somfaldskærme,

de virker kun, når de er åbne. 
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■ Milde Moses!

Søndag efter påske var der børne
gudstjeneste i Nr. Omme Kirke. Unge 
fra årets konfirmand.hold bistod på 
udmærket måde præst og degn med 
tekstlæsning, og ind- og udgangsbøn. 
Og de var ikke de eneste i denne al
dersklasse, der kom til orde i kirken 
denne søndag. 
Skjernåskolens dramahold besøgte 
nemlig Nr. Omme Kirke. De ville op
føre et musikdrama om Moses's liv og 
virke, "Milde Moses" kaldte de styk
ket,- og det 
gjorde de så 
fint og griben
de, at alle måtte 
blive optaget af 
det. At børn, 
der på forskel
lige niveauer er 
udviklings
mæssigt handi
kappet kan lære 
deres roller så 
godt, at de 
kunne give hele 
menigheden en 
så imponerende 
oplevelse er da 
fantastisk. At 
her virkelig er 
gjort en indsats af både elever og pæ
dagoger, kan ingen være i tvivl om. 
Jeg vil helst ikke fremhæve nogens 
præstation frem for de andres, de gjor
de det nemlig alle så fint-, og dog
hvem lagde ikke mærke- særligt- til 
Moses, sikken sangstemme den dreng 
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har! Vores egen lille Kristian Elle
gaard var jo med i gruppen, og også 
hos ham lyste glæden og engagemen
tet ud af hele ansigtet. 
Vi kan tage til koncerter i dyre domme 
rundt om i store byer,- men vi kan og
så opleve noget helt enestående ikke 
længere væk end i vores gamle kirke. 
Det blev en anderledes- en alternativ 
gudstjeneste, en god oplevelse for de 
mange, der havde fundet vej til kirken 
den søndag formiddag. Skønt, når kir
ken er fyldt med glade mennesker, 
som da dramaet om Moses var til en
de ikke kunne holde bifaldet tilbage. 
H�is man ikke lige kan få dimensioner 

og interiør til at stemme overens med 
dem i vores kirke, så er det ikke så 
sært. De unge mennesker er her foto
graferet i Skjern Kirke, så det er må
ske forståeligt nok, at en af knægtene 
udbrød, da de trådte ind i Nørre Om
me, :"hvor er det her en lille kirke!" ■
ik 



■ Marie 90 år!

Tillykke Marie med de 90 år ! 

Det er ikke meget af tiden Marie Mad
sen sidder uvirksom med hænderne i 
skødet. Og det på trods af, at hun den 
6. marts fyldte halvfems år. Er der ik
ke gang i hækletøjet, så har Marie fat i

med nabokonen Esther, og det er her, 
man bliver inspireret til forskelligt 
håndarbejde. 

Indtil 1972, hvor hun flyttede ind i hu
set på 0 mhøjvej i Grønbjerg, havde 
Marie Madsen v æ2·et husmoder på 
gården Nørregaard i Kodal. Hun blev 
gift som 22- årig, og fik så en travl til
værelse som medhjælpende kone på 
gården. Hendes mand, Viggo Madsen, 
som var fra Det lille Teglværk, havde 
sammen med sine brødre startet en 

Marie i sin stue med billedet afNørregaard i Kodal i baggrunden 

en bog eller avisen, for hun følger da 
med i, hvad der foregår. Det er blevet 
til mange servietter og håndklæder de 
sidste åringer, men der er god afsat
ning på varerne, for de gives væk. Ma
rie går i omsorgsklubben på Grønbjerg 

Skole torsdag eftermiddage sammen 

teglværksvirksomhed op der, hvilket 
jo lagde beslag på meget af hans tid og 
kræfter. Men en gård havde han også 

at passe, idet han allerede i 1928 hav
de købt den 90 tdr. land store Nørre
gaard, så Marie fik meget at se til i 
hus, mark og stald på gården, som iøv-

25 



rigt er nabogård til hendes barndoms
hjem, Ledgaard i Koda!. 
Marie og Viggo fik fem børn,- datte
ren Agnes, som nu bor sammen med 
sin mor, og fire sønner. Villy er gift 
med Gerda, og de driver Nørregaard 
videre. Elmer og hans norske kone, 
Torun, bor i Toronto i Canada, her er 
han glarmester. Arne og Henny bor i 
Videbæk, hvor han er smed, og det er 
også Georgs fag, han og Jytte har slået 
sig ned i Ringkøbing. 
Viggo Madsen døde i 1970, så da Ma
rie flyttede til Grønbjerg, var det 
sammen med søsteren, Anna, som i 
sin velmagtstid var husbestyrerinde i 
Ledgaard for deres bror, Viggo Led
gaard Madsen. Anna døde dog allere
de efter tre år. 
Marie Madsen har altid været en 
hjemmets kvinde, siger hun, og det har 
hun været godt tilfreds med.- Om hun 
da ikke har været ude at rejse? 
Jo, sammen med Agnes var Marie en 
tur i Canada for at besøge Torun og 
Elmer. "Vi rejste med Dansk- Cana
disk Venskabsforening, som sørgede 
godt for os," fortæller Marie,- og af
slører, at hun såmænd godt kunne 
tænke sig at gøre det om, men der er 
jo lidt langt. 
Nu kommer Marie ikke i køkkenet 
mere, "det lader jeg Agnes om", men 
jeg vil da godt have hende til at for
tælle om, hvordan det var at være 
husmor på landet, da hun startede for 
omkring 70 år siden. Marie mente 
åbenbart ikke, det var særlig besvær
ligt, da ikke noget at beklage sig over,
-- men det var da alligevel en stor let
telse, da vi fik elektricitet - da vi fik 
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malkemaskine - da vi fik dybfryser! 
Jo, og så får vi da lige en snak om, da 
vi havde et fælles frysehus i Grøn
bjerg- med fælles indfryser og hver sin 
box. Det var en stort gode at være fri 
for al den henkogning,- og for saltkar
ret,- føjer Agnes til,- nej, nu skal jeg 
ikke bevæge mig længere ud i nostal
gien om de "gode" gamle dage. Hvor 
har vi det nemt nu! ! ! 
Marie Madsen lærte som 12-årig at 
spille orgel hos Helga (senere Lar
sen),- mange ved godt, hvem hun var-, 
og hun har hele livet holdt denne lær
dom ved lige. Jeg får lov at overvære 
lidt af hendes kunnen - i form af et par 
smukke salmemelodier. Det kunne 
godt lyde til, at her bliver øvet dagligt. 
Tiden har Marie da heller ingen pro
blemer med at få til at gå, og trænger 
hun og Agnes til at komme lidt ud, ja, 
så putter datteren mor og rollatoren i 
bilen, og så kører de to på museer eller 
sådan. Bundsbæk Mølle og Clausager 
Kunstvirke er foretrukne udflugtsmål. 
I sommerhus på Mols har Marie da 
også været med Agnes og hendes ven
ner. 
Marie Madsen er et af de mennesker, 
hvor man ser på glimtet i øjet, at livet 
nok er værd at leve også på den anden 
side af de halvfems. 
"Tiden går godt, jeg ser lyst på tilvæ
relsen, og er ikke trat af livet," slår 
hun fast! ■ ik 
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I Ørnhøj - Grønbjerg --- I 
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� Mandag den 31. maj. � 
� Aftentur med havevandring og kunst. � 
� Besøg hos Britta og Erik Uldum, Rosenalle 23, Videbæk. Japansk � 
� inspireret have med bl.a. mange snoede stengange og formklippe- � 
� de træer. Herefter kører vi til Clausager Kunstvirke, Clausagervej 2, � 
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w, e s. nuti s nst - us · sar ej e. ygge ig ca e, vor vi s a ny e w, � aftenkaffen. � 
� Pris incl. entre og kaffe/te: kr. 50,-. Ikke medlemmer kr. 60,- � 

! Afgang fra KFK foderstof i Abildå kl. 18.30. Tilmelding til Finn Han- !� sen, tlf. 97 38 63 79 eller Eva Broni, tlf. 97 38 41 79 senest fredag d. � 
� 28. maj. � 
� � 
� Tirsdag den 8. juni kl. 19.00. � 
� Havevandring. � 
� Vi mødes ved Karen og Aage Andersen, Sønderparken 1, Ørnhøj. �
� Derefter besøg hos Betty og Karl Villadsen, Fasanvej 13, Ørnhøj. � 
� 

Havekonsulent Poul Hagedorn vil være med og give gode råd. � 
� 

Medens vi drikker den medbragte aftenkaffe, kan der stilles 
� 

� 
spørgsmål til plantedoktoren. Skriv op, hvad der måtte være af pro-

� 
w, blemer hjemme i haven og få, om muligt, svar herpå. w, 

i 
Deltagerpris: kr. 10,-. Ikke medlemmer kr. 15,-

; 
� � 
� Sæt Kryds i kalenderen: � 
� Onsdag den 1 1. august kl. 19.00. Byvandring i Grønbjerg. � 
� Torsdag den 7. oktober kl. 19.30. Generalforsamling på Ørnhøj Ho- � 
� tel. � 
� Onsdag den 3. november kl. 19.30. Kunsten at planlægge en have. � 
� � 
� Hilsen Bestyrelsen � 
� � 
��������������������������� 
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■ Grønbjerg - 2000

Ved: Formand Mogens Ballegaard 

Det har igen været et begivenhedsrigt 
år i Grønbjerg. 

Det store mål som vi har sat os for fle
re år siden er opnået. Og vi skal nu vi
se omverdenen at det vil virke. Dvs. at 
der skal være aktivitet i salen til den 
store guldmedalje - og jeg kan for
nemme på borgmesteren, at han ser 
frem til en øget aktivitet for at under
strege nødvendigheden af det vi har 
fået op at stå. 
Det er naturligvis også vigtig at vi ef
terhånden viser, at der kommer flere 
indbyggere til vor sogn selvom det er 
en langsomtvirkende strategi. Men nu 
er der muligheder for at der kan dyr
kes motion på forskelligt niveau i den 
nye multisal. 
Men vejen til den nye multisal har ik
ke været belagt med lutter røde roser. 
Der har været en del forhindringer in
den vi kunne komme i mål. 
Den største skuffelse har nok været at 
vi ikke fik tilskud fra Lokale og an
lægsfonden. Det satte projektet en del 
tilbage. At vi så ydermere ikke fik til
sagn om midler fra Ringkjøbing Amt 
gjorde ikke sagen nemmere. 
Vi blev på grundlag af de manglende 
midler nødt til at beskære projektet 
med indgangspartiet og klublokaler, 
cafeteria og parkeringsplads. 
Det medførte så at licitationen blev 

afholdt med henblik på at gennemføre 
multisalen og redskabsrummet. 
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Det har krævet det meste af 1998 at 
arbejde med projektet. Ikke så meget i 
Grønbjerg - 2000 regi, som i de byg
geudvalg og forhandlingsudvalg der 
blev nedsat til formålet. 
Der var nedsat et udvalg bestående af 
Gravers Kjærgaard, Poul Erik Nielsen 
og undertegnede til varetagelse af de 
indledende manøvre. Arbejdet overgik 
senere i et byggeudvalg der bestod af 
Ole Østergaard Gymnastikforeningen, 
Ole Berthelsen fra skolebestyrelsen og 
undertegnede. 
Fra kommunen blev der nedsat et 
byggeudvalg bestående af Torben 
Nørregaard, Olav Vind Ebbesen og 
Christa W erge. Men som Christa 
W erge udtrykte det ved indvielsen har 
det været det letteste udvalg som hun 
har siddet i. 
Vi begyndte jo med det første "spade
stik" i form af en "motorsavsmasakre" 
i begyndelsen af sommerferien, og si
den er det gået slav i slav med rejse
gilde og bygning af redskabsrummet, 
( og jeg vil gerne i den forbindelse 
endnu engang sige tak til alle de fri
villige timer der er blevet lagt i red
skabsrummet) for endelig at slutte 
med indvielsesfesten d. 30. januar. 
Efter min opfattelse helt igennem en 
god dag ikke mindst takket være ud
valget der har planlagt og til de mange 
der gjorde at arbejdet og aftenen gled 
fantastisk godt. 
Regnskabet for multisalen er efterhån
den gjort op. Det har vist sig at der er 
en del midler i overskud - så mange at 
der er råd til at få det udsugningsanlæg 
der blev sparet væk ved licitationen 
installeret. 



For at slutte Multisalen kan vi fortælle 
at der er ved at blive aftalt en ordning 
med kommW1en der går ud på at 
Grønbjerg - 2000 bliver den ansvarli
ge/juridiske "person" kommWien skal 
forhandle med og afregne med rent 
økonomisk. 
Aftalen går ud på at brugerne her i 
Grønbjerg skal betale for varme og el 
og rengøring. Skolen må frit benytte 
multisalen i skolens åbningstid imod 
at betale for vandet og lys og varme i 
den Gamle gymnastiksal. 
Ordningen koordineres i et udvalg be
stående af de berørte parter Skolen, 
Børnehus, Gymnastikforening, Idræts
forening og Grønbjerg - 2000. Øko
nomien der skal have en særskilt kasse 
under Grønbjerg - 2000 passes af 
Gymnastikforeningen i et prøveår. 

Salen må lejes ud i week-ender til an
dre arrangementer - der skal være 
deltagelse af folk her fra Grønbjerg. 

Igen i år søgte vi midler i Indenrigs
ministeriet til koordinering af det ar
bejde der skulle udføres i forbindelse 
med byggeriet og til videreførelse af 
Servicebutikken, men jeg havde en 
fornemmelse af, at vi fik afslag, da det 

var tredje gang vi søgte. 

Vi arbejdede videre med at få Wlg
domsklubben og servicebutikken til at 

fungere som Netcafe ·. Byggeriet af 
multisalen overskyggede en del andre 
af vore aktiviteter, men Ungdoms
klubben tog selv fat på ordningen, ved 
i W1gdomsklubbens regi at etablere 
internetcafe'. Det kom i stand ved 
hjælp af et morderligt fint sponsorat 
fra Grønbjerg Møbelindustri, og fra 
Wigdomsklubbens egne midler. Der er 
nu etableret tre arbejdsstationer op
koblet på internettet. Der er W1gdoms
klub torsdag aften og internet aften 
tirsdag aften. Morten som hjælper i 
W1gdomsklubben vil sammen med de 
Wige mennesker udvikle vor hjemme
side. 

I forbindelse med vort 100 års jubilæ

um i 1997 fik vi lavet nye skilte. De 
kunne jo kWl virke i 1997 og måtte 
udskiftes med nye i 1998. Der blev 
udskrevet en konkurrence og vinderen 
blev Henrik Thomsen der kom med 
forslaget som kan læses ved indgan
gene til Grønbjerg. De nye byskilte 
bærer logoet "Det blomstrer i Grøn
bjerg kom og slå rod". 

Tour de Pedal 

19. maj - 27. maj

Grønbjerg GUF 

29 



Ældreboligudvalget er nedlagt i og 
med at der er opført fire ældreboliger. 
Der var lidt tvivl om vi kunne opfylde 
kvoten på de fire personer da en døde 
og en anden trak sig. Men det er lyk
kedes og alle boliger er nu lejet ud. 
Det er kommunen der har visitationen 
af boligerne og man skal henvende sig 
til kommunen hvis man vil skrives på 
venteliste. 

Der var premiere på Filmen Sjælens 
Landsby der er optaget i Grønbjerg, i 
Søndbjerg på Thyholm og på Fejø. 
Filmen og den kolossale mediebegi
venhed det var, gav flere responser og 
har givet anledning til flere ind
læg/foredrag. Elsebeth Gerner Nielsen 
var med til premieren. I forlængelse af 

Efter generalforsamlingen den 9. 
apr. 1999 består billardklubbens 
bestyrelse af flg.: 

Wilfred Pedersen 
Bill Pedersen 

Peder 0. Christensen 
Henning Bi.ilow Møller 

Formand: 
Niels Jacobsen, tlf. 97 38 44 68 
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premieren blev der afholdt fællesspis
ning, hvor vi så filmen på storskærm 
igen i GM's hal. 

Det var også en god aften. 
Vi har haft kontakt til Struer kommu
ne, hvor man ville forsøge med an
delsbiler i Humlum. Vi har erfaret at 
forsøget i Humlum ikke er blevet til 
noget som helst. 

Torben Vestergaard har lavet en lys
billedserie fra byggeriet. Der er også 
lavet en video som skal redigeres og 
sammenklippes. 

Vi har arbejdet svagt på Fritidshytter 
og vandrestier. 

Grønbjerg 

Lokalhistorisk arkiv 

Generalforsamling med dagsor

den i henhold til vedtægterne af
holdes 

tirsdag d. 25. maj kl. 20.30 

Ommegårdsvej 9 

Samme dag åbent hus 
i arkivet på Grønbjerg Skole 

kl. 19-20 

Der er også åbent hus i arkivet 
torsdag d. 27. og fredag d. 28. maj 

kl 16 -20 
Bestyrelsen 



Jeg er i løbet af 1998 blevet formand 
for Landsforeningen af Landsbysam
fund. Det har medført at jeg er blevet 
næstformand i Landdistrikternes Fæl
lesråd. Formandsskabet har medført at 
jeg er kommet i Indenrigsministeriets 
Landdistriktsgruppe. 

Dette arbejde medfører møder i Kø
benhavn i hver måned og det har også 
givet anledning til at jeg er ude at hol
de foredrag om udvikling i landsbyer
ne over hele landet ca. 1 - 2 gange i 
ugen. Samtidig med har jeg arbejde på 
Vester Tim Daghøjskole. Så der bliver 
en periode hvor jeg ikke får "gjort det 
ved Grønbjerg" som jeg gerne vil. Det 
betyder også at jeg er meget, meget 
ustabil i servicebutikken. Dog har vi 
Anker til at passe butikken hver tirs

dag kl. 14 hvor betjenten kommer og 
skifter kørekort og pas. 
Men jeg skal ikke undlade at sige at 
når jeg er ude at fortælle om udvikling 
i landsbyerne og landdistrikterne er 
det Grønbjerg jeg taler om. Den ud
vikling vi har gennemgået og de pro
jekter vi har fået op at stå. Og skal der 
sammenlignes kan jeg godt sige, at vi 
er virkelig godt med, men jeg kommer 
selvfølgelig også kun ud til de byer 
hvor der skal til at ske noget. 

Hvad skal 1999 så byde på? 

Da vi var til indvielse af vor multisal 
var der en meget positiv stemning. 
"Hvad skulle vi nu i gang med?" lød 
spørgsmålet. Den positive stemning 
har også medvirket til at vi har fået 
flere midler på byggekontoen. Det er 

rart at høre den positive og optimisti
ske stemning. 
Vi vil nu vente på at vi bliver helt fær
dige og se hvordan sagerne så står. 
Men det vi føler der trænger sig på er 
bygning af et indgangsparti, hvor man 
kan sidde og nyde en sodavand efter 
motioneringen, eller sidde og se på 
aktiviteterne i multisalen. Der er i øje
blikket ca. 100.000 kr. på mur
stenskontoen. 

Ellers skal vi til stadighed prøve at 
orientere os med hinanden så godt vi 
formår. Det er det sammenhold og 
enslyd, der har givet respekt i kom
munen. 
Vi ser endvidere frem til et projekt i 
de fire Green-city kommuner Vide
bæk, Herning, Ikast og Silkeborg der 

går ud på Landdistriktsudvikling, og 
lokal Agenda 21 projekter. 

Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000: 
Formand: Mogens Ballegaard 
Næstformand: Ole Berthelsen 
Kasserer: 

Sekretær: 

John Asmussen 

Henrik Thomsen 
John Sørensen 
Gravers Kjærgaard 
Kresten Vestergaard 

Jens Peter Mikkelsen ■ 
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Anneberg Transport A/S 
Højrisvej 2. Grønbjerg 

DK-6971 Spjald 

Tlf.+45 97 38 44 44 

Telex 60 250 Anberg DK 

Fax. +45 97 38 44 18 

Q,,U" 

�--AN'S. 

Anneberg Transpol Sp.zo.o. 
Ul. Batorego 126A 

65-735 Zielone Gora. Polen 

Tel. + 48 68 265 595 

Telex 043 3586 Anpol PL 

Fax. +48 68 271 259 

Anneberg Beltransport Ltd. 
9, Aranskaja Street 

BY-220033 Minsk 

Tal. +375 172 10 25 72 

Telex 0681 25 24 84 ANBEL BY 

Fax. +375172 21 50 20 



■ Omkring kirken

Ved: Nr. Omme meninghedsråd 

35 års jubilæums- og afskedsfest. 

Efter lang og tro tjeneste ved Nr. 
Omme Kirke fejrer vi 

Aage Kleinstrup 
søndag den 30. maj. 

Efter gudstjenesten kl. 10.30 i Nr. 
Omme Kirke indbydes der til en let 
frokost i forsamlingshuset. 
Anne Kleinstrup synger. 
Alle, der vil glæde Aage Kleinstrup, 
skal være velkomne. 
Af hensyn til køkkenet bedes man til
melde sig hos Hanne Kjærgaard senest 
fredag d. 28. maj på tlf. 97 38 40 94 ■

■ Sæsonen slut 

Ved: Formand Helle Jacobsen 

Efterårssæsonen i gymnastikf orenin
gen har været meget god. Vi har haft 
118 gymnaster, som var fordelt på 5 
forskellige hold. De gav alle en flot 
opvisning i den nye multisal. Vi men
te, at publikum ville få godt med 
plads, men tilslutningen var så stor, så 
man sad ligeså tæt, som man plejede. 
Vi håber på, at der kommer endnu fle
re gymnaster den kommende sæson. 
Vi vil her igennem sige alle lederne 
TAK og PÅ GENSYN. ■

Nr. Omme-udflugt 

for pensionister 
onsdag d. 26. maj kl. 12.30 fra P-pladsen. 

Vi kører en Midtjyllandstur med første stop ved Grønbæk kirke. Dernæst be
søg på Danmarks største vandkraftværk "Gudenåcentralen" ved Tange Sø. -
her drikkes kaffe, og der bliver lejlighed til at se Elmuseet. Turen går videre 
mod Rindsholm, hvor middagen indtages på den historiske kro. - Aftensang 
og afslutning v. pastor Ottosen i Hald Ege kirke. 

Pris pr. deltager: 100,-kr. 

Tilmelding senest torsdag d. 20. maj til 
Hanne Kjærgaard (tlf. 97 38 40 94) eller 
Aage Kleinstrup (tlf. 97 38 61 23). 

Nr. Omme Menighedsråd 
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■ Sundhed & børn 
_____ har en forebyggende virkning , og mæl-
la kesyrebakterier (fra f. eks. gaio, A 38 

Ved: Læge Henrik Thomsen 

Nu her, midt i høfebersæsonen, har 
Astma-Allergi Bladet en artikel om kost 
og allergi. Det har længe været kendt, at 
usund kost øger risikoen for kræft, 
blodpropper og sukkersyge, men det er 
nyt, at astma også delvist hører til livs
stilssygdommene. Der foreligger flere 
udenlandske undersøgelser, som tyder i 
den retning, og man er også i gang med 
undersøgelser herhjemme. 
De foreløbige resultater tyder på, at 
A,D,C og E vitaminer samt fedtstoffer 
fra fisk og (i mindre grad) fra grøntsager 

GRØN BJERG 

MASK INFO RRETNING 

din lokale Maskinforretning 

97 38 40 3 5 

og Cultura ) kan også medvirke til at 
reducere risikoen for at udvikle allergi. 
Det, man skal undgå, er overforbrug af 
kalorier fra fed og kulhydratrig kost, f. 
eks. et måltid på en grill bar. Det skal 
afbalanceres med brød, grøntsager og 
fisk. Eksempelvis har amerikanerne de 
sidste 80 år spist stadig mindre af det 
sunde fedt og mere af det usunde. I USA 
spiser man nu l 0-15 så meget af det 
usunde som af det sunde, og der bliver 
mere og mere allergi, mens grønlændere 
spiser 3 gange mere af det sunde end af 
det usunde og har få tilfælde af allergi 
og de andre livsstilssygdomme. ■

mange hjælpsomme hænder 

Husk tilmelding til arbejdslørdag 
d. 29. maj fra kJ. 9.00- 15.00. 

Tilmelding senest: 

tirsdag d. 18 maj 

til skole- eller børnehusbestyrelse. 

cllHENNING 
SØRENSEN Aut. EL-Installatør

Parkvej 2 . 6971 Spjald . Box 19 
Telefon 97 38 15 66 

Montør Karsten Hansen Mobil tlf. 40 94 30 66 
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fi fi fi fi fi fi fififi fifl fififi fi fififi 
fi fl 
fi Del 9ø, mi9 9lad i Gtønbje,9 fl 
fl Jeg kom til at tænke på, om det ikke var en ide at have en rubrik i fl 
fl Runestenen, som hed: "Det gør mig glad i Grønbjerg". fl 
fl Så kan alle skrive ind og fortælle, hvis de har en positiv

� 
fl 

fi ting at viderebringe til alt folket. . fl 
fl Jeg kunne f.eks. tænke mig at skrive: fl 
� J�g bliver så_ glad, n�r jeg �øre� i�d i G�øn�je�g, og jeg ser de to søde �
Tt ... piger Ragnhild og Signe hand I hand pa veJ hJem fra Børnehuset - og Ti"

fl 
så vinker de oveni købet til mig. Lis Helles Olesen 

fl 
fifififififififififififififififififl 

Grønbjerg Trailercenter 

Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald - 97 38 44 60 -

også aften og weekends 

Køb salg og 

bytte 

af nye og 

brugte trailere. 

Samt reparation 
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■ Badmintonturnering

Ved: Badmintonudvalget 

Som sædvanlig blev der, som afslut
ning på sæsonen afholdt en intern 
klubturnering. Det skete i weekenden 
den 20-21. marts, og det blev på man
ge måder en stor succes. 
Takket være den nye multisal kunne vi 
afvikle 85 kampe på 2 dage. 
Der blev mange gode og jævnbyrdige 
kampe og takket være Hans og Børge 
havde vi godt styr på numrene. Des
uden havde vi mange tilskuere i løbet 
af weekenden. 

Tak til alle dem som hjalp os i week
enden bl.a. med at dømme. Til slut en 
tak til alle vores trænere i vinterens 
løb. 

Resultaterne blev: 

·Begyndere
I. Niklas Asmussen/Jakob Larsen
2. Anne Sofie Anneberg/ Maria Venne
vold

3. 4. 5 kl. - Single

1. Dan Jensen
2. Jacob Mohr Hansen

3-4-5 kl. - Double

I. Trine Mikkelsen/Susanne Bendtsen
2. Helle Kjærgaard/Lasse Jacobsen

6-7 kl. - Single

I. Jens Hjort
2. Frode Thomsen
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6-7 kl. - Double

I. Jens Hjort/Frode Thomsen
2. Peter EllegaardÆna Begovic

8-9 kl. - Single

1. Rasmus Mikkelsen
2. Jan Jakobsen

8-9 kl. - Double
1. Rasmus Mikkelsen/Henrik Mortensen
2. Peter Eriksen/Lars Mortensen

Damedouble 
1. Grete Tange/Susanne Bilgrav
2. Dora Kristensen/Iris Kamp

Mix double 
1. Signe Bilgrav/Hakon Pøhl
2. Herdis Tang/Jørgen Demant

Herre double 
1. Jesper Mikkelsen/Klaus Tang
2. Hakon Pøhl/Ole Østergaard

Herre single 
1. Klaus Tang
2. Ole Østergaard

Benlej Salon 

tt/.97384112 

_Abningjfider 

?r/an - Onjdag og Jredag 
800 - 1200 

oførdag kun efter aftale 



■ GrønbjergViking

Ved: Formand Kresten Vestergaard 

Grønbjergs Viking 1999 

Igen i år vil der Skt. Hans aften blive 
uddelt en sølvviking til en person, 
gruppe eller forening i Grønbjerg 
Sogn, som har gjort sig bemærket på 
en positiv måde, enten i det store eller 
i det små. 

Sølvvikingen bliver hvert år skænket 
af Helle Engestoft, og vi siger endnu 
engang tak herfor. 

Har du/I forslag til, hvem der i år har 
fortjent at blive "Grønbjerg Viking 
1999", kan skriftligt begrundede for
slag afleveres 

senest den 15. juni 

til et af bestyrelsesmedlemmerne 
Grønbjerg Sogneforening. 

■ Ungdomsklubben

Ved: Formand Karen Bak 

Sæsonen for klubaftner er slut. Vi 
havde den sidste ordinære klubaften 
torsdag den 29-5, hvor 4. klasse var 
inviteret med. Det plejer vi at gøre og 
det er en stor succes. Vi plejer også at 
arrangere en overlevelsestur for med
lemmerne en gang i løbet af somme
ren. Det har vi aflyst i år pga. mangel 
på ledere. 

Ud over klubaftner har vi i denne sæ
son, (siden vinterferien) kunnet tilbyde 
klubmedlemmerne endnu en aften i 
ungdomsklubben. Vi har været så 
utrolig heldige, at vi er blevet sponso
ret 3 computer, som alle er blevet 
koblet på internettet. Vi har derfor 
(foruden torsdage) haft åben hver tirs
dag aften fra 19-22, hvor medlemmer
ne skulle betale en indgangspris på 10 
kr. for at bruge computerne. 

Dette har været en stor succes, der har 
i gennemsnit været mellem 10 og 12 
medlemmer hver tirsdag aften. Vi har i 
ungdomsklubbens bestyrelse bestemt, 
at vi fortsætter med at holde åben for 
medlemmerne hver tirsdag og torsdag 
aften fra 19-22 indtil sommerferien. 
Indgangsprisen er 10 kr. og 3 kr. pr 
kopi man laver på printeren. 
Lederne af ungdomsklubben, Enes, 
Lotte og Morten er holdt for denne 
sæson. Bestyrelsen vil gerne også her 
igennem sige dem mange tak for en 
god sæson. Uden deres tilstedeværelse 
var medlemmerne ikke mødt så tal
stærk op i klubben. 
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Bestyrelsen vil på skift være i ung
domsklubben tirsdage og torsdage 
indtil sommerferien. 

Ungdomsklubben vil også meget 
gerne tilbyde andre borgere i Grøn
bjerg at bruge computerne. Vi be
nytter dem som omtalt kun tirsdag 
og torsdag aften. 
Hvis man er en lille gruppe, som har 
lyst til at mødes og bruge compu
terne en anden aften, formiddage 
eller i weekenderne er man meget 
velkommen til at kontakte bestyrel
sen. Det eneste vi sætter som betin
gelse er: 

at der skal være mindst en vok
sen over 18 år tilstede i lokaler
ne 
at man efterlader lokalet som 
det er modtaget 
at man betaler et gebyr for at 
bruge lokalerne og computerne. 

Det var også en mulighed, hvis en 
gruppe ville kontakte en ekspert på 

computerområdet, at benytte com
puterne og klublokalet til en kur
susrække i brugen af computer og 
internettet. Vi har som omtalt 3 
computere. 
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Da jeg var 14 år, var min far så 
dum, at jeg knapt kunne være 
sammen med det gamle fjols. Men 
da jeg blev 21 år, var jeg forbløffet 
over, hvor meget han havde lært på 
de 7 år. 

Mark Twain 

Klublokalerne kunne også blot be
nyttes som samlingssted bl.a. over et 
spil kort, et møde eller andet. 

Alle som er interesseret kan kontakte 
bestyrelsen: 

Birte Mohr Hansen tlf. 97 38 44 24 

Anne Marie Thorup tlf. 97 38 41 33 

Thorkild Hjorth tlf. 97 38 43 97 

Niels Jacobsen tlf. 97.38 44 60 

Karen Bak tlf. 97 38 43 49 

Vi holder generalforsamling i ung
domsklubben den 20. maj kl. 19.30. 

Alle er velkommen.■

Latter er indre jogging. 

DK BENZIN 

Jørgen Demant 

Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 

6971 Spjald 

tlf. 97384187 



■ Servicebutikken

Ved: Gravers Kjærgaard 

Servicebutikkens fremtid ?? 
I Bestyrelsen for Grønbjerg 2000 har 
vi drøftet Servicebutikkens fremtid. 
"Butikken" opstod i 1996, som et led i 
Indenrigsministeriets Landdistrikts
pulje med det formål, at styrke og for
bedre landsbyers serviceniveau. 
I den forløbne periode har butikken 
medvirket til gode resultater, f.eks.: 
ungdomsklub, integration af flygtnin
ge, ældreboliger, renovering af hoved
gaden og ikke mindst multisalen. Der
udover er der den daglige service, som 
kopiering, computerbenyttelse, politi, 
buskøreplaner o.s.v. 
Situationen er nu den, at tilskuddet fra 
Indenrigsministeriet ikke gives længe
re. Selvom der ikke udbetales løn til 
Mogens eller andre, er det ikke helt 
gratis at drive butikken. 

Budget: 

Husleje 
Forsikring 
Porto 
Telefon 
Div. uforudset 
i alt 

18.000 
2.500 
3.000 
3.000 
3.000 

29.500 

Uanset der indtil nu er opnået flotte 
resultater, vil der til stadighed være 
opgaver at tage vare på, i samarbejde 
med, og som service for foreninger, 
for at sikre et aktivt lokalsamfund. 
Skal vi bevare Servicebutikken er det 
nødvendig med frivillige bidrag fra 
enkeltpersoner og evt. firmaer. 
Derfor skal det være bestyrelsens op
fordring at så mange som muligt bi
drager med 50 kr. eller mere, 2 gange 
om året, på vedlagte girokort senest d. 
1/6. 
På bestyrelsens vegne Gravers 
Kjærgaard 
P.S. G.B. 2000 er godkendt til at 
modtage fradragsberettiget tilskud, 
max. 5000 kr./person I år, dog ikke af 
de første 500 kr.■ 

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 

Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 

Totalentreprise D Modernisering D Gulvbelægning 

Kristen Agerlund Jensen 
Peter Ø. Christensen 

97 38 42 70 - ■iltlf: 40 33 42 70 

97 38 42 78 - ■iltlf: 40 14 42 78 

INGEN OPGAVE ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE. 
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■ Brugsnyt

Ved: Formand Henrik Thomsen 

Mandag d. 26. april var der stormøde på 
skolen, og brugsen blev også drøftet i 
den sammenhæng. Det er kun glærleligt, 
at der er interesse omkring butikken; 
men jeg føler, at det er nødvendigt at 
sætte et par ting på plads. Grønbjerg 
Brugsforening er et andelsselskab. Be
styrelsen har sammen med uddeleren det 
økonomiske og juridiske ansvar, og Sel
skabsstyrelsen fører tilsyn med os lige
som med andre erhvervsselskaber, store 
som små. Grønbjerg Brugsforening er 
ikke medlem af Grønbjerg - 2000. Jeg er 
repræsentant for jagtforeningen i Grøn
bjerg - 2000. 
Grønbjerg Brugsforenings formål er at 
drive butik i Grønbjerg med overskud 
for øje. Hvis det viser sig, at vi ikke 
magter opgaven, må vi melde pas. Hvad 
der så vil ske med brugsforeningen, skal 
der træffes afgørelse om på en ekstraor
dina::Y generalforsamling. 
Planen går i øjeblikket ud på, at Grøn
bjerg By- og Erhvervsudvikling ApS 
forsøger at bygge en ny butik, som de 
lejer ud til brugsen. Hvis brugsen ikke 
kan betale huslejen, (mange mener, at 
det kan en købmand bedre), kan de leje 
ud til en købmand. Det er i så fald helt 
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�DANA 
VINDUER� 

op til købmanden, hvilken slags butik, 
det bliver. Brugsforeningens bestyrelse 
har intet at skulle have sagt i den sam
menhæng. Medlemskab af kæder, regn
skab, priser og åbningstider bestemmer 
købmanden alt selv, samt hvornår han 
evt. hellere vil prøve noget andet. Vi 
kan som bestyrelse heller ikke kræve, at 
ABC bygger en butik i Grønbjerg eller 
for den sags skyld, at A.P. Møller byg
ger en Netto. 
Vi er altid interesserede i at høre din 
mening både i bestyrelsen og i butikken. 
Det betyder meget, at vi har noget at 
styre efter, og man behøver ikke at va::Ye 
medlem for at have en mening om bu
tikken. Jeg tror, at ca. halvdelen af vores 
salg er til ikke medlemmer. Men det er 
på generalforsamlingen og i bestyrelsen, 
at beslutningerne træffes sammen med 
uddeleren. 
Sidste nyt: 

Ved et møde mellem bestyrelserne for 
Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling 
ApS og Grønbjerg Brugs tirsdag d. 11. 
maj blev det besluttet at bygge en ny 
dagligvarebutik i Grønbjerg. 
Der er nedsat et byggeudvalg med to fra 
hver bestyrelse der kan supplere sig med 
faglig hjælp. 
Når byggeudvalget har et konkrete for
slag vil der blive indkaldt til et borger
møde.■

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg 

6971 Spjald. 

Tlf. 97 38 45 00 



VIKINGEN ER LØS 

I forbindelse med en snak om billard og doping faldt talen på Grønbjerg bil

lardklub og dens placering i rækkerne: 

Bukkepiirschen finder sted fra 

den 16. maj ved solopgang til 

den 15. juli ved solnedgang. 

I denne periode foregår færdsel i 
skoven på eget ansvar. 

Så lad være med at gå og ligne en 

buk!!!!! 

Når man kommer op i en vis klasse, 

er det dopingmisbrug at drikke øl 
så drikker man kun vand! 

Men så godt spiller vi ikke endnu! 

Glassets indhold er ikke oplyst over for 

redaktionen 
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■ Musikalsk legestue

Ved: Hanne Kæmpegaard 

Igen i år har Spjald-Grønbjerg musik
forening haft et hold med musikalsk 
legestue på Grønbjerg skole. Hver 
mandag, vinteren igennem, er 12 børn 
mødtes med Vita Agerbo i skolens 
musiklokale for at synge, danse, spille 
og have det rigtig sjovt. 
En lille bid af det blev vi præsenteret 
for, da vi - sammen med familie, sø
skende og venner - mødte op i skolens 
storrum den 15. marts til holdets af
slutning. 
Og der blev sunget, danset og spillet 
til den store guldmedalje - klappet 
naturligvis også. Vita og børnene viste 
os et flot program. 
Efter sådan en aften kan man kun glæ

de sig over, at så mange børn var med. 
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Lad os håbe, at vi, også næste år, kan 
samle mindst ligeså mange børn. 
Mange børn fra Grønbjerg er aktive i 
Spjald-Grønbjerg musikforening. Det 
er godt. Tidligere har musikforenin
gens bestyrelse - forståeligt nok - be
stået af medlemmer både fra Spjald og 
Grønbjerg (senest Birgit Hjorth). I år 
trak Birgit sig fra bestyrelsen, og da 
ingen andre var mødt op til general
forsamlingen, er vi nu i den situation, 
at Grønbjerg ikke er repræsenteret i 
musikforeningens bestyrelse! 
På opfordring fra musikforeningen har 
jeg derfor sagt ja til at fungere som 
Grønbjergs kontaktperson indtil næste 
generalforsamling i febr. 2000, hvor vi 
gerne skulle møde talrigt op! - Skulle 
der i årets løb opstå spørgsmål i for
bindelse med musikforeningen, er man 

meget velkommen til at kontakte mig 
på tlf. 97 38 41 59.■



fortsat fra nr. 37 

Det var sognets bønder, der måtte gøre 
største delen af arbejdet, dog delvis mod 
betaling. Det var dem, der skulle lægge 
vogne til når der skulle hentes materialer 
og håndværkere. Det kunne godt blive 
nogle lange ture, som når der for eksempel 
blev sendt fem vogne til Daugbjerg efter 
kalk, eller til Ringkøbing efter mursten 
eller Holstebro efter bly. Eller hente en 
maler i Varde eller Ribe og bringe ham 
tilbage igen. 
Adskillige gange måtte der lejes en mand 
eller to til at oplægge diget når det var 
skredet ud. 
Stod det sløjt til med vedligeholdelsen 
medens pligten lå under Brejninggaard, så 
blev det ikke bedre senere da kirken blev 
privat ejet. Dårligst var det medens Bagge 
var ejer. Han var ikke tilbøjelig til at 
efterkomme de krav, der kom fra kirkesy
net. I mange tilfælde var det småting det 
drejede sig om. For eksempel når der blev 
klaget over, at der groede græs omkring 
kirken, som skulle fjernes eller planering 
af kirkegaarden, eller en ting som at vaske 
vinduerne, så der kunne trænge mere lys 
ind i kirken, - det blev påtalt i næsten I 0 
år uden det blev gjort. 
I den retning skete der store forandringer 
da kirken blev købt af menigheden i 1914. 
Efter den tid blev de mangler, som kirke
synet påtalte afhjulpen inden næste syn. 
Der blev også gjort meget for at pynte op 
omkring kirken. Således blev kirkegården 
planeret og det areal udenfor kirkengår
den, som hørte til blev tilplantet. 
På samme måde blev der sørget for, at 
inventaret blev vedligeholdt, og kunne 

pengene ikke slå til blev der foretaget ind
samling blandt menighedens medlemmer. 
Nu blev murene holdt ved lige med repara
tioner og kalkning og træværket blev vedli
geholdt med maling. Samtidig sørgede man 
for, at der var orden uden om kirken. Denne 
omhyggelige vedligeholdelse er fortsat lige 
siden. 
I 40-eme skete der store forandringer om
kring kirken. Der blev planeret og ryddet op 
både inden og udenfor diget, bl.a. fældet 
træer. Der blev gravet en brønd ved den 
nordre låge, hvor folk kunne hente vand når 
de passede deres gravsteder. 
I 60-eme skete der en større restaurering af 
kirkebygningen, så kirken var lukket i læn
gere tid. Den blev åbnet og indviet igen den 
22. oktober 1961 af biskop Dons Christen
sen.
Som før nævnt blev ligkapellet opført i
1962, samtidig blev der også lavet plads til
de gamle gravsten vesten for kirkegaarden.
Kirken er bleven skænket flag og flagstang,
og der er opsat lamper og bænke på kirke
gaarden. I 1981 købte menighedsrådet Mar
tin Kristensens hus, der lå nordøst for kir
ken. Grunden som huset lå på var forholds
vis lille og da den samtidig lå ind i kirkens
grund havde der før været tale om at købe
huset. Efter at menighedsrådet havde købt
huset blev det revet ned og grunden pla
neret og tilsået med græs.
I 1989 er der bygget et hus vesten for diget,
som er beregnet til bl.a. redskabsrum. Her
er også plads til grus og sten, der skal bru
ges på kirkegaarden. Desuden er der an
bragt en container til affald. I kapellet er der
i den forbindelse indrettet et kontor til gra
veren.

april I 990 Th. Munk 
Anvendt kildemateriale: 
Bispearkivet, Provstearkivet, Kirkesynspro
tokol, Menighedsrådsprotokol, Jørgen En
gestofts optegnelser: "Danske kirker" 
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GRØNBJEllG HØBEUNl,USTRI A/S 
Asmussen & Sørensen 

Højrisvej 1 • Grønbjerg • 6971 Spjald , Telefon 97 38 42 44 • Telefax 97 38 43 03 




