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"Forårskoncerten i Grønbjerg Skole bød på mange oplevelser. 

Det viste sig at det aldrig er for sent at begynde med musikken " 

RUNE 
STENEN 



■ Redaktionen

Forside: 

Forårskoncerten på Grønbjerg skole 
bød på et varieret og for publikum 
overkommeligt program. Børnenes 
opvisning blev i år krydret med et par 
ungdommelige gutters trompetspil, (se 
forsiden) der ikke uden lune gav op
visning i danske sange. Deres besked
ne facon gjorde simpelthen godt. Jeg 
synes, at børnenes ambitioner ofte ik
ke står mål med deres musikalske sik
kerhed, at de ganske enkelt ikke har 
lært stykkerne godt nok, før de optræ
der. Jeg mener, de i højere grad bør 
lære ydmyghed over for musikken og 
at det er en slags helligbrøde at optræ
de med musikstykker, man ikke har 
lært ordentligt. Ancher Buch sagde 
engang i et interview, at man først kan 
et musikstykke godt nok, når man er i 
stand til at spille det 3 gange i træk -
uden fejl. 
Om det så drejer sig om "Lille Peter 
Edderkop" el ler "Måneskinssonaten" 
er principielt ligegyldigt. 
Men skolens kor kan sine ting. 

Det gør os glad 
at Lis Helles Olesens forslag til ny 
klumme er blevet så godt modtaget af 
Runestenens læsere. Den tegner til at 
blive et livsbekræftende billede af 
Grønbjergs mennesker. 

Siden sidst 

Det er jo bl.a. Runestenens formål at 
være et forum for det, der optager sin
dene i Grønbjerg. Til dette nummer af 
Runestenen er der kommet virkeligt 
mange indlæg omhandlende mange 
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forske li ige emner. Vores læsere kan 
finde en fortsættelse af rækken af 
virksomhedsportrætter, en gengivelse 
af Åge Hed vang Nielsens Skt. Hans
tale, første del af Erna Madsens beret
ning om tørvegravning og en køben
havnerpiges oplevelse af en uges 
landbrugspraktik hos Hanne Meiner 
og Klaus Tang. Endvidere indeholder 
dette nummer også en omtale af Årets 
Sølvviking(er) samt åbningen af det 
nye lokalhistoriske arkiv. - Men siden 
sidst har det naturligt været Bjarne 
Bagers død, der har optaget sindene, 
hvilket de mange artikler om ham vid
ner om. 
Lone Dalgaard Otte, Kastanjealle 2, 
har erklæret sig parat til at tage sig af 
"En familie i Grønbjerg" fremover. 
■-at/-mb.
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■ Nyt fra Byrådet ../
Ved: Gravers Kjærgaard 

Byrådet var 17. juni samlet til en 
drøftelse af kommunens fremtidige 
skolestruktur. Forud er gået 3/4 år, 
hvor vi i B.U.K. - udvalget har besøgt 
samtlige 8 folkeskoler. Hovedkonklu
sionen på disse møder har været, at 
skolebestyrelserne var godt tilfreds 
med deres skoler, både hvad angår det 
pædagogiske og det lokalkulturelle. 
Derefter er det flertallets indstilling, at 
nuværende skolestruktur skal bibehol
des, dog er der udpeget fire områder, 
som der skal kigges nærmere på. Ud 
af disse fire områder er der især et 
som kan berøre Grønbjerg, nemlig 
etablering af fælles ledelse for Skole 
og Børnehus. 
Der blev d. 18. juni udsendt en pres
semeddelelse gående på ovenstående. 
Meddelelsen blev fulgt op af en min
dretalsudtalelse fra den socialdemo
kratiske byrådsgruppe. I denne udta
lelse fremkom et besparelsesbeløb 
vedrørende Grønbjerg skole, som jeg i 
skrivende stund mangler dokumentati
on for. 
fredag d. 18. juni inviterede jeg besty
relse og ledelse fra Børnehuset og 
Skolen til et møde, hvor jeg redegjor
de nærmere for detaljer i forløbet og 
konklusion p.t. i skolestrukturdebat
ten. Til dette møde var også Poul Erik 
Nielsen, Søren Nilausen, Birthe Kri
stiansen og Jørn Bak inviteret. Disse 4 
udgør sammen med undertegnede de 
5, der var opstillet til Byrådsvalget 
sidste gang. Vi mødes ca. 3 gange år
ligt, hvor vi diskuterer relevante ting, 

der rører sig både her i Grønbjerg og i 
kommunen som helhed. 
Man kan for tiden knapt åbne et kom
munalt tidsskrift, uden der er tale om 
små kommuner contra store kommu
ner, kommunesammenlægninger m.v .. 
Det er Byrådets vision, at Videbæk 
Kommune fortsat skal være en selv
stændig kommune, dog med samar
bejde på tværs af kommunegrænsen, 
som vi allerede ser det i dag, på en 
række områder. Sidste skud på stam
men er, at der forsøges på at få et bib-
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fortsat fra side 3 

liotekssamarbejde op at stå med Ring
. købing Kommune. 

Ligeledes har Socialudvalget samar
bejdet med en række kommuner om
kring "forebyggende arbejdsmar
kedsindsats". Dette går i praksis ud på, 
i samarbejde med virksomheder, at til

rettelægge arbejdsgange og rutiner, så 
der skaffes muligheder for at fastholde 
og give plads til personer, som af den 

ene eller anden grund har svært ved at 

klare sig under almindelige vilkår på 
arbejdsmarkedet. 
I min kalender står der i dag Set. Hans 

aften, så sommerferien nærmer sig. Vi 
her i familien drager af sted en uges 

tid fra i morgen. Samtidig kan der i 
kalenderen ses en mødefri juli måned i 
byrådssammenhæng. Det er rart nok, 
selvom arbejdet kan være nok så inter
essant. 
Så jeg vil slutte af med at ønske alle 
en god sommer. ■

Grønbjerg lokalhistoriske arkiv tager her sin nye afdeling i Grønbjerg skoles tidligere 
redskabsrum i brug. På billedet studerer Niels Peder Svendsen, Gudrun Nyborg og Jo

hannes Kirk øjensynligt et gammelt dokument. 
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■ Skolebestyrelsen

Ved: Formand Ole Berthelsen 

Vi har været i gang med at revidere 
virksomhedsplanen. 
I den forbindelse har vi været inde og 

se på hvilke principper. der evt. skal 
ændres lidt på. 

Vi har snakket om principper vedrø
rende specialundervisning på Grøn
bjerg skole, med udgangspunkt i et 
godt oplæg fra en gruppe lærere, som 
har arbejdet med emnet, og har haft 

det med på Pædagogisk Råds møde. 
Derudover er der nogle punkter, som 
løbende skal revideres i takt med ud
viklingen. 
I kølvandet af det møde, vi havde med 
klasseforældrerådene om emnet: 
"Lykken er en god skole--- Har du 
fundet den?" var noget af det, der 
kunne forbedres, at der skulle gøres 
noget mere ved vedligeholdelse af 
udenomsarealerne. Derfor valgte vi, 
sammen med repræsentanter fra Bør
nehuset og Egon, at gå en tur rundt og 

skrive ned, hvad der trænger til at bli
ve renoveret/udskiftet. I Pædagogisk 

Råd har man diskuteret, hvad der kan 
gøres ved udsmykningen på skolen, og 
opgaverne blev fordelt. 

Vi fik afslag på midler til borde og 
bænke til legepladsen, så der må vi 
tænke kreativt, og finde en anden løs
mng. 
Den oprindelige arbejdsweekend d. 
27 /28 marts, blev lagt sammen med 

legepladsudvalgets arbejdsdag d. 29 

maj. Dette fællesarrangement med 

Børnehuset var en succes; der var en 

rigtig god tilslutning med deltagelse af 

22 voksne og 30 børn. Der blev tid til 
både lidt god mad og lidt hyggesnak. 
Men der blev arbejdet hårdt, og delta
gerne var meget ihærdige, så alt i alt 
var det en god dag for alle parter. 

Vi har haft internt valg om de forskel
lige poster, og resultatet blev: 
Formand og kontaktperson til 6. og 7. 
klasse: Ole Bertelsen 
Næstformand og kontaktperson til 4. 
klasse: Lars Holm Hansen 
Repræsentanter til "Grønbjerg 2000": 
Ole Bertelsen, Niels Jacobsen 
Legepladsudvalg og kontaktperson til 
1. klasse: Karen Højmose

Bladudvalg, kontaktperson til Skole
og Samfund, og til 2. og 3. klasse: In
ge L. Ibsen
Kontaktpersoner til Børnehuset: Karen
Højmose og Inge L. Ibsen
Kontaktperson til Børnehaveklassen
og 5.klasse: Niels Jacobsen
D. 27/5 var der koncert på skolen,

hvor der var fuldt hus. Det var et godt
arrangement, hvor alle viste, hvad de

havde opnået i løbet af sæsonen, og

selv om det var nogle svære stykker,

der var valgt, gik det godt, alle var
meget engagerede. Vi sluttede af med
hyggesnak, kaffe og kage, en rigtig
god og hyggelig aften.
Fredag d. 18, den sidste skoledag, var
der indkaldt til en kort orientering fra
byrådet om, hvad de var kommet frem
til efter deres drøftelse omkring den
fremtidige skolestruktur i Videbæk
kommune. Gravers fremlagde en pres

semeddelelse, som folk sikkert har

læst i avisen.

Fra konferencen udtaler et flertal af

Byrådet følgende:
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Det er vores opfattelse at alle børn får 
en god undervisning i kommunens 
skoler. 

Eleverne fra de syvklassede skoler er 
godt rustede, når de kommer til de 2 

overbygningsskoler. 
Forældreopbakningen til skolerne er 
stor. 
Derfor er det ikke flertallets opfattel
se. at der opnås store fordele ved at 
ændre på den bestående skolestruktur. 
Selv om der sikkert kan opstilles be
sparelsesmodel/er ved nedlæggelse 
eller topskæring af de mindre skoler, 
så opvejer det ikke de fordele, som vi 
ser i en decentral struktur med nær
hed. selvforvaltning, plads til forskel

lighed m.v., og på den måde ønsker vi 
ikke, at det udelukkende er økonomi
ske vurderinger, der afgør skole

strukturen. 
Det er vigtigt, at de yngste elever har 

så kort en skolevej som muligt, og at 
der i øvrigt er et mangesidigt tilbud 
om undervisning af alle elever. 
Det er også vigtigt, at de enkelte sko

ler fortsat er medvirkende til at styrke 

lokalområdernes netværk. 
Flertallet mener, at de tilstrækkelige 
ressourcer fortsat skal være til rådig

hed for alle 8 skoler - om nødvendigt 
ved ekstra besparelser på andre ser
viceområder. 
Det var et lille uddrag, men der er sta
dig nogle ting, der ligger til nærmere 
overvejelse i Børne-, Undervisnings
og Kulturudvalget, som vi venter at 
høre nærmere om, hvad det går ud på. 
Bl.a: fordele/ ulemper ved at 
-en større del af de 7-klassede skolers
faglige undervisning som fysik, hus
gerning og sløjd henlægges til over
bygningsskolerne
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-børnehuse og skoler kan have fælles
ledelse og evt. fælles bestyrelser.

"Husk at fremtiden skabes af den, der 
ser den. Vi er vel alle interesseret i 
fremtiden, da det er der, vi skal til
bringe resten af vort liv." Med det in 
mente, er der jo altid noget at arbejde 
videre med efter sommerferien, men 
først ønskes alle en rigtig god som

merferie fra skolebestyrelsen. ■

Her underholder Helle os med glade 
harmonikatoner til forårskoncerten. 
Mon ikke her er født en ægte spille

mand? 

På plejehjemmet sidder tænderne løse. 
Alle tager tænderne ud om aftenen og 
lægger dem på plads om morgenen. Og så 
er der morgenbøn bagefter. Camilla 6 år. 



■ KCR - Lampeskærme

KCR lampeskærme hedder det - og 
det har jo ikke så meget med Gitte 

Sørensens initialer at gøre. Det er 
Gitte Sørensen, Holstebrovej 8, 
Grønbjerg der står som indehaver af 
KCR lampeskærme. Og det er også 
Gitte, der selv fremstiller skærmene 
og de er håndlavet, som der står på et 
lille klistermærke, hæftet på den 
cellofanindpakning der udgør den 

endelige emballage i de el
forretninger, der sælger Gittes lam
peskærme. 
Gitte overtog virksomheden fra en 
elinstallatør, som hun kom i kontakt 

med, da hun arbejdede som butiksassi
stent i en belysningsforretning i Kibæk. 

Elinstallatøren stoppede p.g.a. alder og 
Gitte syntes, at det var en udmærket 

måde at beskæftige sig på, idet arbejdet 
foregår i et værksted, som er blev-et ind
rettet i forbindelse med boligen på Hol
stebrovej 

9 



"Så kan jeg bestille noget og samtidig 
være hjemme, når børnene kommer 
hjem fra skole eller hvis et af børnene er 
sygt, og jeg kan arbejde, når det passer 
ind i det daglige - også når børnene er 
lagt i seng", siger Gitte. 
Lampeskærmene fremstilles af stof, der 
limes på plast. Stoffet klippes af i en 
passende størrelse, hvorefter limen for
deles på plasten og herefter rulles stoffet 
fast på plaststykket. Det har før taget en 
times tid for at få tørret limen. men med 
erfaringer fra limtræsproduktionen 

(Holger red.) er det lykkedes at reducere 
denne proces til ca. 10 min. 
Herefter tegnes figurerne op på det stof
betrukne plast og klippes ud. 

Så skal der "hulles", hvorefter de en

kelte "lameller" sys sammen til en 
skærm, der derpå samles på lampeske
lettet og "finpudses". 

�DANA 
VINDUER i 

Alt sammen manuelt arbejde. 
Der er her tale om en nicheproduktion af 
de mere specielle - ikke at lampeskærme 
er specielle, men man skal til Norge for 
at få tilsvarende skærme. 
Elinstallatøren, som Gitte købte skabe
loner, værktøj, varelager og kundeliste 
af, ville holde med produktionen - han 
var efterhånden blevet 67 år og havde 
haft produktionen i 12 år. 
Gitte kom i lære i en uge på Langeland, 
hvor elinstallatøren boede og havde sin 
produktion, og var så klar til at gå i gang 

med en produktion i hjemmet. 
Med Gittes 31 og lærermesterens 67 år 
syntes hun dog, at der skulle andre stof
fer på banen. 
Så nu har Gitte 34 forskellige stoftyper 
til 13 størrelser med 5 forskellige mo
deller i hver størrelse. Det giver i alt 
2210 forskellige muligheder, så Gitte 
har ikke en jordisk chance for at produ
cere til lager, da hun ikke kan vide, 
hvilke modeller kunderne vil have. Der
for er produktionen baseret på ordrer, 
hvilket vil sige at Gitte får en ordre og 
herefter går hun i gang. 
Men hvis man evt. får nye gardiner, kan 

man tage stoffet med ned til Gitte og få 

fremstillet lampeskærme, der ikke blot 
matcher med gardinerne, men er identi

ske med gardinstoffet.■ -mb 

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg 

6971 Spjald. 

Tlf. 97 38 45 00 



■ En ko har fire hjørner

Ved: Skolepraktikant Rebecca Brøsen 

I en uge havde tre landbofamilier, Ole 
Berthelsen og Eva Broni, Anna og Per 
Bjerregaard og Hanne Meiner og 
Klaus Tang lagt hus og stald til tre kø
benhavnske 8. klasses børn, der skulle 
en uge i landbrugspraktik. 
Aftalen kom i stand via de unge men
neskers klasselærer og Videbæk 
Landboforening. 
Ideen med praktikugen var at vise de 
københavnske børn noget om livet på 
landet, samtidig med at de bragte no
get af storbykulturen med til Vestjyl
land. 
Der var meget nyt for de unge menne
sker, men læs selv Rebeccas beretning 
i fom1 af en "afrapportering" til sko
len. 
Rebecca var i praktik hos Hanne og 
Klaus. 

Landbrugspraktik 

Min "familie" bestod af Klaus på 32 
år, Hanne på 32 år, Morten på 4 år og 
Rikke på 2 år. De var meget søde og 
tog pænt imod mig. Klaus' far kom 
hver dag og hjalp til i stalden, det hav
de engang været hans gård. 
Klaus stod op og gik ud og malkede 
køer og lidt efter stod Hanne, Morten 
og Rikke op, her stod jeg også op. 
Klokken 8.00 skulle Hanne på arbejde, 
hun arbejdede som bogholder i et fir
ma i Grønbjerg, hun kom hjem klok
ken tolv. Imens var Morten og Rikke i 
børnehave og dagpleje. Når de kom 
hjem fik vi frokost, og efter det gik 

0 
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Børnene var heller ikke så meget i in
stitution, som de er her og mødrene 
arbejder ikke så meget. De spiser og
så, mange gange om dagen 5-6 målti
der og meget kage. 

Jeg synes det har været meget spæn
dende at være helt alene et andet sted, 
men jeg synes også det var hårdt at 
være væk hjemmefra, når man ikke 
kendte dem man boede hos så godt. 
Det var sjovt at opleve en familie på 
landet, for de er alligevel meget for
skellige på nogle måder, men ens på 
andre sammenlignet med os. Jeg var 
rimlig bange for køerne og det be
mærkede de vist også, så de sagde at 
jeg nok var bedst til det indenfor. 
Selvom det var sjovt var det alligevel 
rart, at se dem fra klassen igen og dej
ligt at skulle hjem. ■ 

■ Omkring kirken 

Ved: Nr. Omme menighedsråd 

Aage Kleinstrup er blevet afløst af Ka
ren Margrethe Møller fra Grønbjerg. 
Organist Thor Kørber har sagt sin stil
ling som organist op. I hans sted er 
Hanna Husted Larsen fra Ømhøj ble
vet ansat. Hanna har tidligere været 
organist i Nr. Omme kirke. Hun kom
binerer jobbet som organist med at 
afløse som ringer og graver samt som 
medhjælper på kirkegården. 
Lone Sundgaard, ligeledes Ømhøj, 
afløser som kirkesanger. 
I kirkebladet kan I læse deres egen 
præsentation. 

Vi byder alle 3 velkommen - vi håber 
I gør det samme. ■ 

Tom de Pedal afvikles en aften, hvor det ramlede sammen med forældremøder på sko
len. Deraf det lidt magre deltagerantal. 

12 



■ Jubilæumsfest

Ved: Formand Hanne Kjærgaard 

Den 30. maj 1999 var dagen, hvor 
kirken og forsamlingshuset var 
rammer for Aage Kleinstrups 3 5 
års jubilæwn. 
Mange var mødt op for at fejre da
gen sammen med Kleinstrup og 
hans familie. 
Dagen var også af sked med Klein
strup som kirkesanger. Vi fik alle 
det indtryk, at Aage Kleinstrup var 
meget ked af, at det nu ikke er 
ham, som skal synge for i kirken 
længere. 
V i vil gerne sige tak til Kleinstrup 
for de mange år - og ligeledes sige 
tak til alle, som tog imod invitatio
nen til at hjælpe os med at fejre 
kirkesanger Aage Kleinstrup, som 

vi ønsker alt godt i fremtiden. 
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i Årets Sølvviking 

Dette års sølwiking blev tildelt brugs
uddelerparret Anette & Hans Jørgen 
Petersen. 

Anette og Hans Jørgen flyttede til Grøn
bjerg i 1974. 
Anette startede som medhjælp hos Paula 
og overtog sidenhen købmandsforret
ningen efter Paula. Hun har desuden ar
bejdet hos From Brød og været ansat i 
Grønbjerg Brugs efter ophør med køb
mandsforretningen. Derefter tog hun 
uddannelsesorlov, hvor hun var ansat i 
Super Brugsen i Videbæk for så at ven
de tilbage til Lokal Brugsen i Grønbjerg. 
Hans Jørgen arbejdede først ved Grøn
bjerg Maskinforretning, hvorefter han 
blev chauffør hos Anneberg. Han passe
de købmandsforretningen og blev der
efter brugsuddeler i Grønbjerg Brugs. 

Efter en pause på 2 år vendte Hans Jør
gen tilbage til brugsuddelerjobbet. 
Anette og Hans Jørgen har været og er 
fortsat aktive i diverse foreninger i 
Grønbjerg - det kan bl.a. nævnes, at 
Anette er formand for Familie og Sam
fund. 
Sølwiking 1999 tildeles Anette og Hans 
Jørgen med flg. begrundelse: 

1) I var klar til at hjælpe sognet, da
det virkeligt brændte på, således at
vi stadigvæk har en dagligvarebu
tik i Grønbjerg.

2) I yder en arbejdsindsats ud over det
sædvanlige for lokalbrugsen.

3) I yder en særdeles god service over
for både unge og ældre.

Årets sølwiking uddeles til en forening, 
gruppe eller en person, som har gjort sig 
bemærket på en positiv måde - enten i 
det store eller det små. Den er både de
signet og skænket af Helle Engestoft.■

15 



■ Sjov tradition.

"Jubilæum i Borde-/bænkelaug'et" 

I april 1990 var vi samlet i børnehuset 
til en arbejdslørdag, hvor vi bl.a. lave
de nogle flotte og meget robuste bor
de/bænke til haven. I denne forbindel
se var vi 5 familier som satte hinanden 
stævne i pinsen det samme år - vi 
manglede egentlig selv sådan et sæt 
flotte havemøbler. 
De 5 familier var Inge Ibsen & Hans 
Nielsen ( + 3 børn), Inge Møller Mad
sen & Niels Olesen (+3 børn), Lissi & 
Jan Dyrberg (+2 børn), Helle Enges
toft & Mogens Ballegaard (+5 børn) 
og Poul Erik Nielsen & Lone Astrup 
( + 3 børn), i alt 26 mennesker.

Som sagt så gjort! Træet blev bestilt
hjem, og pinselørdag kl. 9 mødtes vi

hos Jan & Lissi, hvor sav og hammer

16 

ikke holdt mange pauser den dag (man 
kan godt drikke øl med en hånd) - i alt 
blev det dog til 5 pauser, i forbindelse 
med afprøvning og kontrol af hvert 
sæt. 

De 4 af sættene blev ens. Det femte 
blev stort - kvadratisk, med plads til 
16 personer og med en vægt, der kræ
ver 8 mand til at flytte rundt på det. I 
dag står det smukt på Helle og Mo

gens' nyindrettede, primitive telt
lejrplads på Sønderkjærsvej. 

Som sagt kontrollerede vi havemøb
lerne grundigt efter fremstillingen 
men hvordan skulle vi sikre os, at de 
enkelte familier nu også fik vedlige
holdt møblerne, som det sig hør og 
bør? 

Vi aftalte, at vi ville besøge hinanden 

den 1. lørdag i august hvert år, med 
henblik på at udføre "syn og skøn" på 



møblerne. Og for en god ordens skyld 
måtte vi hellere begynde det samme år 
- for at checke, at de fik noget træolie
med det samme.
Vi cykler rundt til hinanden - mødes
klokken 12.00 ved kirken, har frokost
kurv med ned til Inge & Hans på Hol
stebrovej, og cykler herfra efter en
nøje planlagt rute rundt til de andre
familier og slutter hos den familie,
som året før har fået kåret "årets
bord". Titlen gives, med enkelte und
tagelser. til det flottest vedligeholdte
bord.
På cykelturen hersker der kun nogle
få, enkle principper:
- der må helst ikke være for langt
mellem øldepoterne ( det er jo varmt i
august)
- der må helst ikke være ret meget an
den trafik end os

- børn på bagsæderne skal helst være
fastspændte på grund af vestenvinden.

Det blev begyndelsen til en tradition -
og den 7. august i år tager vi således af 
sted for 10. gang. Med flag på cykler
ne og iført vores jubilæumstrøjer, med 
billede og påskriften 
"Syn og skjøn - mjest skjøn". 
Bare for at fortælle, hvordan en lille 
begivenhed kan blive til en sjov tradi
tion og et dejligt sammenhold. Her
med er ideen givet videre. 
Desværre kan vi ikke optage nye 
medlemmer, da cykelturen således 
bliver for lang - og for farlig. 

På vegne af "Borde-/bænkelaug'et an
no 1990" -
Poul Erik Nielsen & Lone Astrup 

LOKALBRUGSEN 
GRØNBJERG 
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■ GIF - Nyt
Ved: Formand Inge Lund-Nielsen 

Landspokalturneringen: 
Torsdag IO. juni skulle GIF's DS-hold 
have spillet sin I. kamp i DBU's Lands
pokalturnering på udebane mod Grind
sted/Billund IF, som er et Jyllandsserie
hold. De meddelte dog, at de ikke kunne 
stille hold, hvorfor GIF vandt uden 
kamp - heldigvis, for ingen af spilleme 
havde lyst til at spille så kort tid efter 
Bjarnes død. 
Torsdag 17. juni spillede DS på Fyn 
mod Tarup/Paarup IF, der er et Fynsse
riehold.GIF vandt 0-4. 
Onsdag 11. august er der så endelig en 
hjemmekamp - nemlig kl. 18.30 mod 
Vorup FB, der netop er rykket op i Eli
tedivisionen. 
Rokeringer i Grønbjerg IF: 
I juli gik lnge Lund-Nielsen af som 
formand (er flyttet til Århus). 
1. suppleant, Tine Lund-Nielsen, er trådt
ind i bestyrelsen og er blevet ny for
mand.
Inge Lund-Nielsen er blevet ny kamp
fordeler for seniorholdene.
By-landkampe og gadefodbold:

GIF's bestyrelse har desværre måttet ta
ge beslutningen om, at der ikke afvikles 
BY-LAND kampe og Gadefodbold i år. 
Begge arrangementer skulle have været 
afviklet i august, men på grund af Bjar
ne Bagers død samt rokeringerne i be
styrelsen kan bestyrelsen ikke nå at 
planlægge og gennemføre arrangemen
terne. 
Bestyrelsen har prioriteret at få gennem
ført forbedringer omkring Klubhus og 
Stadion og få styr på de mange opgaver, 
Bjarne Bager tog sig af. 
Vi håber på Jeres forståelse og hører 
meget gerne om Jeres ønsker og forslag 
til, hvordan og hvornår de 2 arrange
menter skal afvikles i fremtiden.■

/Jenle:J Salon 

tt/97384112 

__Abnin9:Jtider 

rf!an - On:Jda9 o9 'J.,,eda9 
800 - 1200

cf!ø"da9 hun efter aftale

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 • Biltlf: 40 33 42 70 
97 38 42 78 - Biltlf: 40 14 42 78 

INGEN OPGAVE ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE. 
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■ Marabou-dag

Søndag den 9. maj 1999 mødtes ca. 40 
børn i alderen 7 - 12 år til en festlig dag 
på Grønbjerg Stadion. Igen i år var Grøn
bjerg IF nemlig vært for Marabou dag, en 
dag med sjov og leg og anderledes bold
spil. Alle børn havde en god dag, selvom 
det blev lidt vådt. 
I pausen var der lodtrækning blandt alle 
deltagere og SASA KOV ACEVIC var den 
heldige vinder af en kuffert fyldt med 
chokolade, medens MARIA VENNE
VOLD vandt en flot luftmadras. Inden 
børnene gik hjem igen var der en rygsæk 
og et stykke chokolade til alle deltagere. 
Vi håber alle havde en god dag og regner 
med at vende stærkt tilbage til næste år. 
Til jer forældre: Husk det er for alle børn 
fra børnehaveklasse til og med 5. klasse -

også for dem der ikke spiller fodbold. 

Tak til alle hjælpere, børn og forældre for 

en _god dag. ■ Susanne Bagge 

Nanna, 6 år: Det var sjovt at være til Ma
rabou-dag på Stadion. Det var sjovt at lege 
og spille bold. 

Signe, 7 år: Det var nogle sjove lege vi 
fandt på; både "ståtrold" og "uhyre", og 
en med sæler og isbjørne, hvor man skal 
drible rundt med bolden, mens der er en, 

som ta'r en. Når man er blevet taget skal 
man ha' kasketten af. 

Sune, 7 år: Jeg synes det var sjovt at lege, 
- og spille trænerne mod børnene. Børnene

vandt. Pausen var også god. Pausen var
også god, man måtte købe både is og
"sno lier".

Søren, 4 år: Vi legede "Ib og de 5 små 
bjørne", og til sidst løb vi rundt allesam
men - det var sjovt. Vi legede også "Fu
glen i reden". Det var varmt og vi fik en 

drikkedunk. ■ Hanne Kæmpegaard 

. 
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■ Grønbjerg Børnehus

Ved: Formand Hanne Kæmpegaard. 

Igen i år tager vi på koloni, 18 børn fra 
1.-2.-3.- og 4. klasse tager af sted hele 
uge 25 sammen med Maibrit, Birgit og 
Stinne. Resten støder til onsdag, hvor 
vi holder Set. Hans aften. 
Forældrene henter selv deres børn og 
medbringer en kaffekurv til Kildegår
den i Bøvlingbjerg, fredag eftermid
dag som afslutning på en forhåbentlig 
god koloni. 

Grønbjerg - 2000 har købt hegn til 
grunden (vest for skolen red.), som 
sættes op tirsdag den 15. juni af en 
flok forældre sammen med bestyrel
sen. Vi vil efter opsætningen af hegnet 
begynde at bruge grunden. Vi skal ha-

20 

ve lavet et træhus dernede så vore ting 
ikke skal slæbes frem og tilbage; der 
skal også være et bord med bænke, så 
vi kan få kaffe dernede. Der skal 
plantes træer og pil, alt dette vil vi i 
gang med efter ferien. Nu vil vi lege 
og have det rart og finde ud af, hvor
dan grunden skal se ud. 

Den 28. maj havde vi arbejdslørdag 
sammen med skolen. Vi fik lavet en 
hel masse, malet både ude og inde, 
flyttet bålpladsen, lavet balancepinde 
og på skolens legeplads blev der sat 2 
gynger op og lavet en ny nedgang til 
sportspladsen. Vi fik snakket og hyg
get, det var en utrolig dejlig dag og der 
skete meget. MANGE TAK til de 
fremmødte. 
Efter ferien siger vi velkommen til 6 
nye børn og vi siger farvel her før fe-



r 

rien til 5 store børn. Held og lykke vi

dere frem til jer og velkommen til de 

nye. 

Den 17. august holder vi vores næste 

bestyrelsesmøde. Er der nogen der 

eventuelt har noget, de synes bestyrel

sen skal tage sig af, er man velkom

men til at henvende sig inden denne 

dato. 

Personalet og bestyrelsen fra Grøn

bjerg børnehus ønsker alle en god 

sommer.■

Gamle damer lægger ikke æg. Når man er om
kring fyrre eller halvtreds år holder damerne 
op med at lægge. Det vil sige, at de ikke læn
gere kan producere mennesker. Rugningen 
begynder omkring fjortenårsalderen og varer 
til middelalderen. Johannes 8 år 
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■ Sundhed 

Ved: Læge Henrik Thomsen 

Overbelastningsskader. 

Når den vinterstive krop skal i gang med 
sommerens aktiviteter, kan der ofte 
komme lidt ømhed bagefter. Den for
svinder gerne igen efter ca. et døgn; 
men ved uvant arbejde eller sportslig 
aktivitet, kan der også opstå egentlig 
overbelastningsskade, hvor det bliver 
ved med at gøre ondt. 
Disse skader sidder som regel på over
gangen mellem muskel og sene, eller 
hvor senen er vokset fast i knoglen. Der 
opstår en irritationstilstand, som minder 
om en betændelse. Generne kan gå i ro 
af sig selv ved passende aflastning, men 
tit er det nødvendigt med en behandling, 
der kan bestå af bandage og smertestil
lende medicin eller fysioterapi. 
Mange skader opstår på grund af mang
lende smidighed i muskler, sener og 
ledbånd. En typisk fejl er, at man tror 
man kan det samme, som man kunne, da 
man sidst var på toppen. Hvis man har 
haft en stille periode, skal der imidlertid 
nogen "genoptræning" til, før man igen 
kan holde til de samme strabadser som 
tidligere. 
Skader kan tit undgås. Begynd lidt for
sigtigt, hold pauser og mærk efter, hvor
dan kroppen har det , begynd igen. Ef
terhånden bliver man varmet op, og tin
gene går lettere. Men det tager nogle 
gange tid, inden man når sin gamle form 
og bare kan knokle løs uden risiko. Hvis 
man vågner med smerter om morgenen, 
er det klogt at sætte tempoet ned og gøre 
pauserne længere. Musklerne skal re
stitueres, før de igen kan yde optimalt.■
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■ Årets gang - derude

Ved: Lars Holm Hansen 

Igen et halvår er gået, man synes lige 
det var jul og dagene blev længere og 
lysere. og nu har det lige været Sankt 
Hans "årtusindets sidste". og vi går 
igen mod kortere dage, om end det va
rer længe, inden vi rigtig kan mærke 
det. Juni har været meget regnfuld, og 
mange især vårafgrøder mangler sol 
og varme, ja, det er paradoksalt, at 
nogle år ser man græs, ærter og andre 
afgrøder svies og blive gule på grund 
af tørke, og i år er det så I ige omvendt, 
nemlig på grund af den megen væde 
og derved en fugtig og meget tung 
jord, hvor i planterne ikke rigtig kan 
gro. Uanset vejr og tiden der iler, sker 
der jo utrolig meget i naturen netop 
nu. hvor de fleste levende væsener 
omkring os har særdeles travlt med 
slægternes videreførelse. En af de 
fuglearter, som mange har i redekasser 

og hvis liv man der
ved nemmere kan 
følge i et stykke tid 
er stæren. Stæren, 
med dens charme
rende efterligning af 
mange andre fugles 
sang, har utrolig 

travlt i yngletiden, når først ungerne er 
klækket. Vores stære lagde deres æg i 
sidste tredjedel af april, nogenlunde på 

samme tidspunkt i al le 9 reder. Efter 

12-13 dages rugning revner deres ly
seblå æg, hvilket kan ses rundt om

kring på græsplænen, hvor ægge
skallerne ligger smidt. Straks ungerne

er klækket kan man se det, for så bli

ver der en vældig aktivitet omkring
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"boligen." I begyndelsen kommer for
ældrene med ganske små larver, orme 
og andre lækkerier i e1o passende stør
relse, men efterhånden S(•m ungerne 
vokser, flyver de gamle fugle ustand
seligt og utrætteligt frem og tilbage 
efter føde til et kuld umættelige u1�ger 
og hver gang der leveres lækkerier af 
moderen eller faderen, er der en ditto 
fra ungerne, en lille hvid pose efterla
denskab, for hvor der er indtægt er 
nødvendigvis også udgift. Denne "po
se" bliver smidt et lille stykke fra re
den, og det uanset, om det var der, va
sketøjet hang, om der var et vindue 
eller lige der, hvor man selv stod. 
"Smask", møget lige i øjet! Efter 17-
18 dages fodring kan ungerne selv 
finde ud af det med toilettet, for så 
bliver enden bare stukket ud af rede 
hullet, og så er det snart overstået. 
Stæreungerne i vore kasser var i år så 
ivrige for at komme ud i verden, at de 
ikke nåede at få trænet vingerne nok, 
inden det skulle ske, så jeg tror be
stemt, at det var meget få af ungerne, 

der nåede at se solen stå op næste 
morgen. Surt show for forældrene, så 

meget slid til ingen verdens nytte. En 
hel måneds arbejde spildt. I 4 kasser 
startedes der forfra og disse unger 
krydser vi fingre for, når de forlader 
barndomshjemmet her først i juli. Stæ
ren er ikke den eneste, som har besvær 
med slægtens 
videreførelse 
også viben har 

sine genvor

digheder. Vi 

har i år haft 

den fornøjelse 

at lægge mark 

til et par viber 



og også de er interessante at følge. Vi
ben er en karakterfugl i det åbne land
skab, men dens levemåde harmonerer 
ikke så godt med vore moderne dyrk
ningsmetoder, og så er der jo også 
blevet længere mellem roe og græs
marker. Således er bestanden de sidste 
20-25 år reduceret med over 70 %, og
jeg synes, man skal tage et særligt
hensyn til den, hvis viben vælger ens
mark til redested. for det er virkelig en
spøjs fugl at lægge mærke til. Vort vi
bepar var omlæggere og begyndte
først
at ruge
om
kring
20.
maJ,
efter
at før
ste
yngle
forsøg
m IS
lykke
des.
Måske var det et af de 2 par. som ru
gede ca. 40 meter fra hinanden på hver
sin side af Sandbækvej, 2-300 meter
fra hovedvejen. Begge par her opgav,
efter 2-3 ugers rugning på grund af
markarbejde og her ligger jo humlen i
vibernes problem, nemlig den lange
rugeperiode, som strækker sig over
26-29 dage og herefter går der yderli
gere 35-40 dage, indtil ungerne er fly
vefærdige. Efter den lange rugeperio
de, måske i en kornmark. er kornet
vokset ganske betragteligt og så er vi
berne helt afhængige af en græsmark,
roe eller kartoffelmark i nærheden,
hvor ungerne kan finde føde og foræl-

drene kan beskytte dem mod farer. 
Nok om trængsler. Vores vibepar" ud
rugede sine unger ca. 20. juni og de 
passer ihærdigt på de små nye charme
rende dunklumper, som løber rundt i 
det stadigt rimelige korte korn. Håber 
de får held til at vokse sig store og 
derved være med til at opretholde vibe 
bestanden. Viben har en fordel i for
hold til andre fugle, hvilket er, at va
defugle gruppen. som viben tilhører 
generelt bliver gamle, og det gør jo, at 
de har adskillige ynglesæsoner, og får 

de bare 
2 leve-

dygtige 
unger 
opfor
meret 

godt i 

deres le
vetid, så 
er der jo 

status 
quo. 

Foråret 
1999 har 

givet mig mange store oplevelser og 
især står 3 ture : Sønderjylland i april, 
Øland i Sverige i pinsen og en tur til 
Vejlerne øst for Thisted over alt andet. 
Især turen til Øland gjorde stort ind
tryk. Øland, som ligger i Østersøen er 
en meget interessant og unik ø, idet 
den er meget kalkrig og derfor har en 
helt speciel fauna. Cirka I /3 af øen, 
som er omkring 140 km. lang, men ik
ke særlig bred, er dækket af et område, 
som kaldes "Alvaret", nærmest ligner 
det vores hede, men hvor vi har lyng 
mel lem enebærbuskene, er det på Ø
land, græsserne der dominerer på det 
meget tynde jordlag over kalken. Så 
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sna11 der er en fugtighed i terrænet 
kan der være i hundredvis af gøgeurter 
"orkideer, som i maj/juni kan stå som 
et lilla tæppe i landskabet Virkelig 
flot. Øland har foruden dens mange 
arter gøgeurter også andre specielle 
planter, nogle endda endemiske, hvil
ket vil sige. at Øland er det eneste sted 
i verden. hvor de findes. Øland har 
selvfølgelig en række helt specielle 
fuglearter. hvoraf de bedste for mig 
var : rovterne, blåhals, lille og hvid
halset fluesnapper, nordisk lappedyk
ker, engsnarre m.fl., men udover dette 
fascineres man også af, Ølands land
skab. Helt fra nord til syd er øen ind
delt i utallige stengærder. Overalt har 
mennesker i århundreder samlet sten 
til fenner, og yderligere rundt i land
skabet står der 2-300 velbevarede ret 
små stubmøller, som har været brugt 
til at male korn med i gamle dage. 
Stubmøllen er lavet, således at den står 
på en egebjælke, og hele møllen dre
jede man så om i vindens retning, 
modsat hollandske møller, hvor man 
kun drejer møllehatten. De hollandske 
møller kunne man lave væsentlig stør
re og derfor har de selvfølgelig haft en 
væsentlig højere kapacitet. Ja, Øland 
var absolut et besøg værd og står det 

Formand: 
Ni els Jacobsen, tlf. 97 3 8 44 68 
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til mig, bliver det ikke sidste gang, jeg 
sætter mine ben der. 12. juni var vi på 
bustur til Vejlerne. Dette er i sær klas
se Danmarks bedste fuglelokalitet. 
Området er et fjord- vådområde, som 
efter flere mislykkede inddæmnings
forsøg i forrige århundrede er blevet et 
kanongodt naturområde, hvor bl.a. od
dere, gæs, ænder og vadefugle stortri
ves. Området blev for få år siden købt 
af Åge V. Jensens fonde. Disse fonde 
har investeret penge i nogle flotte tår
ne og skjul rundt i det store område, 
og det har givet rigtig gode iagttagel
sesmuligheder. På vores tur i juni så vi 
rigtig mange gode ting, bl.a. så vi 4 
traner, men senere hen på året. f.eks. i 
august, kan man her se næsten hele 
den voksende jyske bestand på 35-40 
fugle. Vi så en af Vejlernes speciali
teter komme flyvende, nemlig rør
drummen, og det var lidt ualmindeligt, 
for normalt er det kun en fugl, man 
hører, hvilket også er noget ganske 
særligt, da dens stemme lyder, som 
når man puster i en tom flaske. Ja, jeg 
kan blive ved, men Vejlerne er absolut 
værd at bruge et par timer eller en hel 
dag på. 
Fortsat God Sommer.■

Grønbjerg Ungdomsklub 

Har du mod på unge mennesker? 
Carsten og Enes har brug for: 
en til hjælp tirsdage kl 19 - 22 
(computeraften) 
en til hjælp torsdage kl 19 - 22 
(klubaften) 
Hør nærmere hos formand 

Karen Bak, tlf. 9738 4349 



■ Brugsnyt

Ved: Formand Henrik Thomsen 

Som vi lige akkurat nåede at få med i sid
ste nummer er det nu besluttet, at vi byg
ger en ny butik i Grønbjerg. Beslutningen 

blev truffet ved et fælles møde for de to 
bestyrelser d. 11. maj. Grønbjerg By- og 
Erhvervsudvikling bygger, og Brugsen 
lejer sig ind. 
Der blev nedsat et byggeudvalg med 2 
medlemmer fra Brugsen og 2 Grønbjerg 
By- og Erhvervsudvikling samt et fag

kyndigt medlem "udenfor". Der arbejdes 
foreløbig med 2 mulige placeringer, og 
kommuneingeniør Erling Damgaard har 
haft de foreløbige planer til gennemsyn og 
konfereret dem med andre afdelinger på 
kommunekontoret. Herefter har han været 
herude at se på forholdene, og det ser ud 
til, at begge placeringer kan tilpasses efter 

Ømme og tta!tte føddet p.g.a. 

tevnet, håtd hud, ligtorne, vat

tet, nedgtoede negle ? 

Det klatet jeg getne fot dig. 

Ring og aftal tid på 

tlf. 97 g<? 4g 4g

Jeg tta!ffog bedgt kl. 17-1 <?.

Kja!tgåtdf:vej 14, Gtønbjetg. 

lnget �kytte 

de gældende regler. Vi er enige om at 
vælge den løsning, der giver de bedste 
chancer for, at den nye butik bliver en 
succes. Der er flere ting, der skal tages 
hensyn til, så der venter os et stykke ar
bejde endnu, inden byggeudvalget kan 
fremlægge forslagene på et nyt fælles 
møde mellem de to bestyrelser. Vi vil for
søge at arbejde det hele igennem så godt 
som muligt, inden vi begynder at bygge. 

Og nu til noget helt andet: På given for
anledning har vi på et bestyrelsesmøde 
drøftet, om der skal sælges øl om sønda
gen. Loven er klar. Det er forbudt efter kl. 
14 om lørdagen undtagen i turistområder! 
Vi kan ikke i bestyrelsen pålægge de an
satte at bryde loven, så køb ind i god tid. 
Ellers skal du helt til Søndervig eller 

Husby for at handle lovligt.■

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

,� 

97 38 42 85 
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■ I tørvemosen.

Ved: Erna Madsen 

Med far i tørvemosen 

Vi, der er kommet lidt op 1 arene -
tilhører en generation, der har oplevet 
en hel anden form for varme i vores 
ltjem, end vi kender det i dag. I vores 
barndom og længere frem blev der fy
ret i komfur, kakkelovn, kamin, bræn
deovn og under gruekedel. Sidst
nævnte blev brugt til at koge tøj i, når 
der blev vasket storvask, og når man 
skulle slagte gris. Grisen skulle skol
des, før den blev skrabt for hår. 
Det var en stor ting dengang at have 
noget godt og tørt brændsel, og især i 
de kolde vintre i fyrrerne skulle der 
meget til. 
Her i Vestjylland havde vi jo morjord i 
mosen. Denne jord blev gravet op, tør
ret og anvendt til brændsel. 
Min far havde lejet et stykke tørve
jord, ( det kaldtes vist en lod) i Kræ' 
Pedersens mose. Vi kørte derud, på 
cykel, med en vej, der gik langs den 
gamle bane, så drejede vi af ud forbi 
Cedergrens ( der hvor Kerstin Søren
sen nu bor - Sønderkjærsvej 4). 
Jeg var ikke ret gammel, da jeg fik lov 
til at komme med far. og jeg tænker tit 

tilbage på de minder, der knytter sig til 
turene ud i tørvemosen. Tørvene blev 
"t�et op" med en slags spade og 
lagt til tørre, de skulle så skæres. og 
det var meget spændende alt sammen. 
!"1in far var meget glad for naturen- og 
mteresseret i fugle. Derude i mosen 
hvor der var stille, kunne mange fugl� 
følges på nært hold, og solnedgangen 
kunne være utrolig smuk. 
Efter et stykke tid skulle tørvene ven
des- og senere "stakkes", eller sættes i 
"skruer", det var vores nabo Martinus 
Kristensen meget ferm til. Han kaldte 
tørvene for "kly' n". 
Så kom den store dag, hvor tørvene 
s�ulle" i hus", det var altid en søndag, 
sa kunne far låne heste hos en af na
boerne.- En søndag skulle der jo ikke 
arbejdes i marken. Det var altid dej
ligt, at få tørvene tørre og gode ind i 
tørvehuset, og sikken en duft der kun
ne være, af soltørrede tørv og "pind". 
træ, som var kløvet og stablet og god 
til at "tænde op med". 
Det var lidt om en svunden tid; mon vi 
"skønner" nok på, hvor nemt vi har 
det i dag? Hvad har vore mødre ikke 
slæbt ind af brændsel (vi andre også, 
da vi blev store nok), og ud skulle 
asken igen, men hyggeligt var det, når 
kedlen "snurrede" på komfuret. 

fortsættes 

HUSK HØSTFESTEN 

SÆT KRYDS I KALENDEREN 

Den 9. oktober 1999 
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�·························· 

I Ørnhøj - Grønbjerg :�� f 
I Havekreds f 
� Onsdag den 11. august kl. 19.00 • 
• • 
• • Byvandring i GrønbJ. erg 
• • 
& V i mødes på parkeringspladsen ved Annebergs nye ad- • 
• ministrationsbygning og går derfra en tur rundt i byen og kigger på • 
• haver, nogle over hækken og andre inden for hækken, da nogle flin- • 
• ke haveejere har åbnet deres haver for os denne aften. • 
• • 
• Efter rundturen mødes vi igen hos Anneberg, hvor vi skal se på ve- • 
• teranlastbiler, og dernæst vil vi blive vist rundt i den nye administra- •

: 
tionsbygning, hvor vi også kan nyde vores medbragte kaffe. I 

• Sæt Kryds i kalenderen: • 
f Torsdag den 7. oktober kl. 19.30. Generalforsamling, Ørnhøj Hotel. f 
"s;1t' Onsdag den 3. november kl. 19.30. Kunsten at planlægge en have. � 
� . 
� Formand: Else Iversen, Søndermarksvej I, Ørnhøj. tlf. 97 38 63 48 • 
� Nfmd/sekr.: Lis Helles Olesen, Yinkelvej 4, Grønbjerg. tlf. 97 38 43 13 • 
� Kasserer: Ellen M. Pedersen, Grønbjergvej 2, Abildå. tlf. 97 38 42 15 • 
m 

Finn Hansen, Mosevænget 30. Ørnhøj. tlf. 97 38 63 79 
m <,� Eva Broni, Holstebrovej 26, Grønbjerg. tlf. 97 38 41 79 "Q(' 

• Hilsen Bestyrelsen •
� . 
�--························ 

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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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 

Anneberg Transpol Sp.zo.o. 
Ul. Batorego 1 26A 

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 

Tel. +375 172 10 25 72 

Telex 0681 25 24 84 ANBEL BY 

Fax. +375 172 21 50 20 



■ Set. Hans-talen

Ved: Sognepræst Aage Hedvang Nielsen 

Først vil jeg gerne sige tak til denne 

indbydelse - at holde Set. Hans-talen 

her i Grønbjerg - - her er jeg født og 

vokset op. Så det er noget specielt 

for mig at komme her i dag. 

Set. Hans aften mødes vi for at fejre 

vor smukke sommer. Vi tænder bål -

og ønsker at de onde magter må fare 

til Bloksbjerg. 
Vi standser op et øjeblik for at kom

me med nogle betragtninger over li

vet. For godt et år tids siden blev 
verdens største teleskop skabt. Dette 

teleskop ligger på et højt bjerg midt i 

Atacama-ørkenen i Chile. Man har 

også foretaget et prøvebillede og bil-

ledet, der fremkommer er så kniv

skarpt, så man ville kunne se en per

son på månens overflade - små 

400.000 km væk. 

Teleskopet bliver først taget i anven

delse om 5 år. Det er samarbejdet 

mellem 8 europæiske lande, der står 

bag verdens største teleskop, og når 

det tages i anvendelse, vil det være 

muligt at se 14 milliarder lysår tilba
ge i tiden, og så er vi tæt på "Big 

Bang", urskraldet, der skal være op

rindelsen til alt liv her på jorden. 
Det er virkeligt "Fagre nye verden", 
der er tale om her! 

Hvordan ser tid ud? 

Det sandeste svar er måske, at tiden 

overhovedet ikke har noget udseende. 

Det er med tiden som med f.eks. den 

elektriske strøm, ingen har nogen sin

de set den. Når vi alligevel ikke tviv-

Tåler din bank 

l<om 
ind i en 
af vore 
afdelinger og 
hør nærmere! 

en sammen
ligning 
):i;i!i'.:;. med 

os? 
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ler på, at den findes, skyldes det, at 

vi til stadighed ser den arbejde. 

Tiden ser vi også i arbejde, den gør 

vinter til forår, den gør barneansigter 

til voksne ansigter og voksne til ol

dinge. Verden selv er tidens måler; 

solen og månen er det, kornet er det, 

fostret er det, bankrenten er det! 

"Tid er penge", hedder det. Og det er 

en påstand, som igennem de sidste 3-

400 år er vokset i sandhed. Uret og 

pengesedlen hører sammen. 

På de bondegårde, der middelalderen 

igennem har ligget ud over det dan

ske land, har man næsten udelukken

de kunnet leve af det, staldene, mar
kerne og skovene stillede til rådig

hed. 

Solopgangen og solnedgangen, hane

galet og brølende køer, kornets gyld-
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ne farve og æblernes røde var de vig

tige tidssignaler og kunne opfattes af 

mennesker, der dårligt formåede at 

læse tal. 
At se på en urskive for at blive klar 

over tiden er slet ikke faldet sådanne 

mennesker ind, fordi deres almindeli
ge sanser tydeligt fortalte dem, hvad 

tiden nu var. 

Tid til arbejde, og tid til at hvile, tid 

til at så og tid til at høste, tid til at 

spise og tid til at elske, tid til at føde 

og tid til at dø. 
Alt dette er tid uden tal, tid ti I tung 
virkelighed. 
Her i aften vil jeg gerne tale over et 

bestemt tema. Nemlig at tiden kan vi 

opleve som noget meget frugtbart, 

når tiden ledsages af billeder og poe

s1. 



For at vi kan opleve tiden frugtbart -

må vi også opleve, at vi virkeligt le

ver - at vi er til i hinandens verden 

på godt og ondt. 
Nu da der også er børn til stede her 
vil jeg gerne komme med 2 små 

fortællinger. Den første er hentet fra 
Astrid Lindgrens bog: "Ronja Røver
datter": 

"Den nat Ronja blev født tordnede 

det over bjergene og fik alt troldtøjet 

til forskrækket at krybe ind i deres 
huler og gemmesteder. 

Kun de onde flyvende skovhekse 
kunne bedre lide tordenvejret, så de 

fløj, hylende og skrigende rundt om 

røverborgen på Mattisbjerget." 

Bogen handler jo om godt og ondt. 

Midt imellem disse kræfter er Ronja 
anbragt. Da Ronja kommer til ver
den, lurer onde skovhekse, men der 

er også mennesker, der beskytter 

Ronja. 

Pointen bliver så: 

Du kan ikke undgå at blive angrebet 

af de onde kræfter, men du kan be
skyttes af mennesker, som har kær
lighed til dig. 
Da Ronja for første gang bliver lagt i 

sin fars arme, skriger han af glæde: 
"Jeg har fået et barn, "skreg han. 

"Hører I, hvad jeg sige. Jeg har fået 
et barn." 

Og Mattias står og ser undrende på 
barnets klare øjne, hendes lille mund, 
hendes tjavsede hår, hendes hjælpe

løse hænder, og han skælver af kær-

1 ighed. Han siger: "Barnlille, i de små 

hænder der holder du allerede mit rø
verhjerte. Jeg begriber det ikke, men 

sådan er det." Mon ikke det er sådan: 

Først er kærligheden. Det lille barn 
kan ikke andet end få den ægte kær
lighed frem i et menneske. 

1(oncert i Nr. Omme 1(ir� ! 

Jazz-kgncert tirsdag tf. 10. august /if. 19.00 

Søren (Ba[fegaara, sa:{.ojon og Jens Larsen, guitar, fra fienfioUsvis 

(]røn6jerg og S/i.Jern, men nu studerende ved det 'l(ongefige J{o[[antf

sk§ :Jvf.usik,kgnservatoriun i Jfaag. 

Jl[{e erve[k,omne! 

'M.ea6ring k,ajfek,urv, fzvis au/I fiar fyst ti( 'fæ(fes k,affe" efter Æ_pncerten. 
Steaet affzænger af vejret. 

'Mea venfig /i,iCsen 

'Menigheasråaet 
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Det er en grundlæggende livserfa
ring: 

Når du står med en, der er helt af

hængig at din omsorg, sådan som 
et lille barn er det, så er også om

sorgen det første, der indfinder sig. 

Her i denne omsorg er også bønnen 

tilstede. 
Den findes i det nyfødte barns runde 
øjne: tillid og forundring over livet. 
Den forundring og undren over livet 

finder vi i bønnerne i de gammelte
stamentelige salmer: 

Jeg læser fra Salmen: 

"Når jeg ser din himmel, dine 
fingres værk, månen og stjernerne, 
som du satte der. hvad er da et men
neske, at du husker på det, et menne

skebarn, at du tager dig af det? Du 

har gjort det kun lidt ringere end 

Gud, med herlighed og ære har du 

kronet det..." 

Desværre kan der gå skår i kærlighe

den og det kan ske, når vi mennesker 

går for meget op i døde materielle 

ting. 

Lad os høre en fortælling af H. C. 
Andersen: "Svinedrengen!" 

Denne fortælling er både for børn, 

men så sandelig også for voksne, for 

den handler om man kun vil gå op i 
kunstige ting, eller man vil gå op i 
det virkelige liv. 

"Svinedrengen": 

"Der var engang en fattig prins, han 

havde et kongerige, der var ganske 

lille, men det var altså stort nok til at 

gifte sig på, og gifte sig det ville han. 

Nu var det rigtignok noget kækt af 

ham, at han turde sige til Kejserens 

datter: "Vil du have mig?", men det 
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turde han nok, for hans navn var vidt 
og bredt berømt; der var hundrede 
prinsesser, som ville have sagt tak til, 

men se om hun gjorde det! 
Nu skal vi høre. 

På prinsens faders grav voksede der 

et rosentræ, oh, sådan et dejligt ro
sentræ; det bar kun hvert femte år 

blomst, og det kun en eneste, men det 
var en rose, der duftede så sødt, at 

man ved at lugte til den glemte alle 
sine sorger og bekymringer; og så 
havde han en nattergal, der kunne 

synge, som om alle dejlige melodier 

sad i dens lille strube. Den rose og 
den nattergal skulle prinsessen have, 
og derfor kom de begge i store sølv
foderaler og blev så sendt til hende. 
Kejseren lod dem bære foran sig ind i 

den store sal, hvor prinsessen gik og 

legede "komme fremmede" med sine 

hofdamer; de bestilte ikke andet, og 

da hun så de store foderaler med for

æringerne i, klappede hun i hænderne 

af glæde. 

"Bare det var en lille missekat!" sag

de hun, - men så kom den herlige ro

se. 

"Nej, hvor er den nyde I ig gjort!" sag
de alle hofdamerne. 

"Den er mere end nydelig!" sagde 

Kejseren," den er pæn." 
Men prinsessen følte på den, og så 

var hun færdig at græde. 

"Fy Papa!" sagde hun "den er ikke 

kunstig, den er virkelig!" 

"Fy!" sagde alle hoffolkene, " den er 

virkelig!" 

"Lad os nu først se, hvad der er i det 

andet foderal, før vi bliver vrede!" 

mente kejseren, og så kom natterga

len frem; den sang så dejligt, at man 



lige straks ikke kunne sige noget 
ondt om den. 
"Superbe! charmant" sagde hofda
merne, for de snakkede al le sammen 
fransk, den ene værre end den anden. 
"Hvor den fugl minder mig om høj
salig kejserindens spilledåse," sagde 

en gammel kavaler. Ak ja! det er 
ganske den samme tone, det samme 
foredrag!" 
"Ja!" sagde kejseren, og så græd han 
som et lille barn. 
"Jeg skulle dog ikke tro, den er vir
kelig!" sagde prinsessen. 
"Jo, det er en virkelig fugl!" sagde 
de, som havde bragt den. 

"Ja, lad så den fugl flyve," sagde 

prinsessen, og hun ville på ingen må

de tillade, at prinsen kom." 

Senere i fortællingen ved vi, hvordan 

det gik. Prinsen blev ansat som svine

dreng hos Kejseren og han havde den 
evne, at han kunne lave en masse 
kunstige ting. F.eks. en lille gryde, og 
så snart gryden kogte, så ringede 
bjælderne så dejligt og spillede den 
gamle melodi: 
"Ach, du lieber Augustin, alles ist 
væk, væk, væk!" 
Men det allerkunstigste var dog, at 
når man holdt fingeren i dampen fra 
gryden, så kunne man lugte, hvad 

mad, der blev lavet i hver skorsten, 
der var i byen. 
Som vi ved, så fik prinsessen fat i 
denne kunstige gryde, men hun måtte 

betale med 10 kys til svinedrengen. 

Senere lavede svinedrengen en skral

de; når man svingede den rundt, 

klang alle de valse, hopsaer og polka-

Din lokale el-installatør. .. 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 

Tlf. 97 38 60 93 
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er, man kendte fra verdens skabelse. 

Denne skralde ville prinsessen også 

gerne have, men hun måtte betale 
med hundrede kys til svinedrengen.! 

Prinsessen havde valgt alle de kun

stige sider ved livet, som hun kunne 
finde på. 

Og som vi senere ved blev omkost

ningerne alt for store. Kejseren jog 
datteren ud af slottet og prinsen ville 

heller ikke have prinsessen, idet han 

til slut siger: "Du ville ikke have en 

ærlig prins! Du forstod dig ikke på 

rosen og nattergalen, men svine
drengen kunne du kysse for et spil
leværk! nu kan du have det så 
godt!" 
Rosen er jo også et symbol på kær

ligheden og nattergalen på poesien. 

"Gud er kærlighed"- hedder det i 1. 
Johannesbrev. 

Prinsessen forstod sig ikke på kær

ligheden. Den kristne kærlighed - ja 

al kærlighed har den egenskab, at 

kærligheden har sin pris, men den 

kan hverken sælges eller købes. 

Guds kærlighed til os mennesker er 

så stærk, at han faktisk ofrede sig 

selv for vor skyld. 

Der er nok mange, der har set filmen 

Titanic. I filmen ser vi en smuk, men 

også sørgelig skildring, hvor Jack og 

Rose ligger ude i vandet. Jack kan 

ikke være på det samme vragstykke 

som Rose. Jack sørger for, at Rose 

kan blive på vragstykket og bliver 

dermed reddet. Selv drukner Jack. 

Her er der tale om den kærlighed, 

som ofrer sig - også om man selv må 

dø derved. 
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Denne kærlighed må vi så omsætte i 
praksis - så godt vi nu kan det: Tage 
os noget mere af vore ældre medbor
gere. 

I avisen kan man jo læse, at der skal 

spares på ældreområdet - svage grup

per bliver frataget deres hjemme
hjælp! Det kan vi simpelthen ikke 

være bekendt. Problemet er så vidt 
jeg kan se, at vi igen må ti I at have et 
nyt menneskesyn. Der har jo desvær

re været en tendens i tiden, hvor man 

forgudede de unge alene. Når man 

var 40 - så var man både fed og fær
dig! 
Og når man havde passeret de 50, var 

det rent galt. En 50årig er ikke længe

re et godt stykke papir. Det er van
skeligt at få et nyt job - når man er 

over 50. 
Dette syn må der ændres på og så må 

man tilbage til dengang, hvor man re
spekterede de gamle - så op til deres 

visdom og erfaring. Mon ikke også 

det vil ændre sig igen? Nettoforret

ningerne vil åbne en forretning, hvor 

medarbejderne alle skal være over 45 

år. Så man i realiteten har en flaske

dreng på 67 år og gråhårede kasseda
mer. 

Lad os håbe, at vi igen kan genfinde 

respekten for vore ældre medborgere. 

Genfinder vi den - så kan vi også i et 

så rigt land, som Danmark, finde 

midlerne til at hjælpe dem. 
EIier børnene? Kunne de ikke hjælpe 

deres gamle forældre lidt mere end 

de måske gør! Tidens vigtigste bille

de er kærlighedens ansigt, og den ser 

du såmænd hver dag - nemlig der, 

hvor du møder et menneske som har 

brug for din hjælp! ■
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fi Del 9øt mi9 9lad i Gtønbjet9 fi 
§. Det gør os glade, at vores dreng, Jonas, går i en lille,

�--

_ _§. 
Jt_ god skole - hvor dygtige lærere med menneskelig ind- TT 

fi sigt er med til at give ham en god hverdag. fl 
� Og hvor en sød skolebibliotekar midt i skoledagen

-
� 

Jt_ kører ham hjem for at hente den CD-Rom han har ]t_ 
fl glemt at aflevere på biblioteket... fi 

Poul Erik Nielsen & Lone Astrup 

fi ----- fi 
� Hvad gør en glad ved at bo i Grønbjerg. Der kan jeg som Handicappet � 
TT sige, at den Venlighed og Hjælpsomhed, der bliver mig til Del, naar Jt_ 
fl jeg færdes i vor lille By, er det svært at finde Ord, der kan udtrykke fl 
� min varme Tak for. � 
Jt_ Beder jeg om at faa Slidsken til min Kørestol flyttet fra Forsamlings- Jt_ 

fi huset til et andet Sted, hvor jeg skal paa Besøg, saa bliver det gjort. fi 
� Sker det, at Motoren strejker paa mit Køretøj, har det kun varet et 
Jt_ Øjeblik, før en eller to har skubbet mig hjem. fi 
� Ligeledes blev Trappen paa Skolen ordnet, saa jeg kunde køre ind paa -� 
Jt_ Skolen og stadig være med i Ældreklubben. Fra Litteraturforeningen ]t_ 
fl faar jeg leveret en ny Bog i hver Maaned og ikke mindst til stor Glæ- fl
� de for mig har gode Venner lagt Fliser, saa jeg kan køre lige til Døren. � 
Jt_ Og er Vejret godt og jeg sidder paa Trappen, faar jeg ofte en Snak TT
fl med hvem der kommer forbi og i Aften laa der en skøn Buket Alpero- fl 
� ser paa Trappen - en Fryd for Øjet. �
J ,_ Der er meget at være glad for i Grønbjerg, selv om man er handicap- ]t_ 

fi pet. Tak alle sammen. � 

� Grethe 
]t_ 

Jt_ fi 
� Det gør mig så glad at høre min besøgsven fortælle: Hveranden fredag � 
TT er det fiskemandag. Jeg køber rødspætterne, min nabo tilbereder dem, ]t_ 

fl og så spiser vi dem sammen! Det lyder da hyggeligt og rart- ikke? fl 
Velbekomme! 

fl . . 

Ingrid Kirk 

fi fl 
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■ Fandens Slot

Primitiv teltplads 

Her til sommer (vi håber stadig at den 
kommer) åbner vi en teltplads til 
overnatning i det fri. 
Pladsen er beliggende på vor 
"græsplæne" nær ved huset på Søn
derkjærsvej 9 i Grønbjerg. 

Årsagen til at pladsen hedder 
"Fandens Slot", er den simple, at det 
højeste punkt på vor grund på Kort og 
Matrikelstyrelsens kort hedder 
"Fandens Slot". 

Mange vil sikkert kende historien om 
Gule fanden, som er blevet bragt i Ru
nestenen gennem en længere periode. 
Derudover har maleren Niels Bjerre 

malet et billede fra 
"Fandens Slot" med udsigt 
ned over Nr. Omme Kirke. 
Maleriet hænger nu på Sta
tens Museum for kunst. 
På pladsen er der mulighed 
for at få vand og komme af 
med sit affald samt at benyt
te bålplads. Derudover er 
der adgang til vort private 
toilet og bad. Brænde til 
bålpladsen kan opsamles i 
skoven. 
Hvad er det nu for noget 
med primitiv teltplads? 

En hel del "friluftsorganisationer" i 
Danmark, samlet i Friluftsrådets ER
FA-gruppe for primitive overnatnings
pladser, står bag udgivelsen af en bog 
om- og har opstillet regler for overnat
ning i det fri. 
Ikke således at forstå, at vi nu må 
overnatte hvor vi vil, men koordinere 
de pladser der etablerer overnatning i 
det fri. 
Der er ikke mange krav, der skal op-

,,..t.HENNING 
� 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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fyldes, når man opretter en primitiv 
teltplads. 

I princippet skal der blot være en 
mark, hvor man kan opstille sit telt, 
men det ville være rart, om der var ad
gang til toilet, vand og bålplads. 
ERF A-gruppen har endvidere fastsat 
max prisen for overnatning til 15,- pr. 
person, og dette er et ufravigeligt 
krav. Derudover må der opkræves 
ekstra for brænde og adgang til bad og 
lignende. 

Årsagen til at vi vil etablere en telt
plads til "primitiv overnatning" i det 
fri. er at vi har god plads i vor skov, 
og vi synes at de gode omgivelser 
skulle deles med andre. 
Derudover kan det også medvirke til, 
at der kommer nogle få mennesker 
igennem Grønbjerg og ser vor dejlige 
natur og evt. gør ophold ved vor 
Brugs. 

Endvidere er de nærmeste pnm1t1ve 
teltpladser ifølge optegnelsen fra Fri
luftsrådet, beliggende i Vind i nord, 
ved Hvingel i vest, Spjald og Bunds
bæk Mølle i syd og i øst skal man helt 
til Herning. 
"Fandens Slot" teltplads ligger i nær
heden af lokale - og regionale cykel
ruter. 
Der er bestemte retningslinier for 
overnatning på denne måde. 
Der er f.eks. kun adgang for umotori
serede turister, dvs. cyklende, ridende 
eller vandrende, og der må kun over
nattes to nætter på samme teltplads 
med mindre andet er aftalt.■ -mb 

■ Grønbjerg - 2000

Ved: Formand Mogens Ballegaard 

Landsbyerne holder åbent hus i 
"Landdistrikternes uge 1999" 

Aktive landsbysamfund over hele lan
det slår i skolernes efterårsferie døre
ne op for at vise, hvad livet på landet 
er i 1999. 
"Landsforeningen af Landsbysam
fund" (den forening, som jeg er for
mand for) og søsterorganisationen 
"Landsbyerne i Danmark" står bag 
"Landdistrikternes Uge 1999". 
Ugens  overordnede  tema er  
"Bosætning i landdistrikterne". 
Vi vil gerne vise hele Danmarks be
folkning alt det, vi kan tilbyde på lan
det: kultur- og fritidsliv, foreningsliv, 
moderne landbrug, gode boliger, mas
ser af plads, frisk luft og natur. 
I "Landdistrikternes Uge" kan famili
erne komme ud i landdistrikterne og 
med egne øjne se og opleve forskelli
ge sider af livet og dagligdagen her
ude. 

Vi skal ikke tilbage til den tid, hvor 
der skal tages kartofler eller roer op -
selvom det kunne være meget hygge-
1 igt og som var den oprindelige årsag 
til, at der blev holdt efterårsferie eller 
"kartoffel/roeferie". 

Indenrigsministeriets Landdistrikts
pulje har bevilget 250.000 kr. til 
"Landdistrikternes Uge" og hovedpar
ten af pengene vil de to foreninger 
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bruge til aktiviteter i omkring 20 
landsbyer, fordelt over hele landet. 
Vi vil i første omgang forsøge at få fat 
i mindst en landsby i hvert amt, der er 
parat til at gøre en ekstra indsats i 
"Landdistrikternes Uge". 
Men vi håber, at rigtig mange lands
bysamfund i øvrigt vil slutte op om 
ideen og åbne dørene, så hele Dan
marks befolkning kan komme en tur 
ud på landet og få en god oplevelse i 
efterårsferien, som fremover skal hed
de Landdistrikternes Uge. 

Den 30. juni holdt vi et kort oriente
rende møde i Grønbjerg - 2000 om 
stemningen for, at vi her i Grønbjerg 
"hægtede" os på arrangementet som 
en af de ekstra landsbyer, der vil gøre 
en indsats. 
I første omgang vil vi afvente, om der 
tilbyder sig nok landsbyer i Ringkjø
bing Amt. Hvis ikke, vil vi lægge en 
ansøgning ind for at komme i betragt
ning. I øjeblikket vil jeg føle mig in
habil i udvælgelsesprocessen, såfremt 
der kom en ansøgning fra Grønbjerg. 

Der var en positiv stemning for at 
hægte sig på arrangementet, og i slut
ningen af august måned vil vi indkal
de til et møde, hvor vi vil tale nærme
re om detaljerne ved arrangementet. 

Der kom flere forslag til arrangemen
tet, der kan strække sig fra arrange
menter hver dag i hele ugen, til et en
kelt arrangement en dag. 

Stemningen var nok for, at alle for
eninger og virksomheder i Grønbjerg, 
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kunne få mulighed for at vise, hvad der 
sker i sognet ved en udstilling i Gym
nastiksalen, hvor der så sku I le være 
åbent i et bestemt tidsrum hver dag. 
Derudover ville det være rart, hvis 
virksomhederne og landbruget ville åb
ne dørene i ugen også. 
Et andet stort arrangement i forbindel
se med ugen blev også omtalt, men det 
vil vi lade være en overraskelse. 

For at vi kan få arrangementet til at lø
be rundt økonomisk, vil vi søge midler 
til arrangementet via forskellige spon
sorer. 

Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000: 

Formand: Mogens Ballegaard 

Næstformand: Ole Berthelsen 

Kasserer: 

Sekretær: 

John Asmussen 

Henrik Thomsen 

John Sørensen 

Gravers Kjærgaard 

Kresten V estergaard 

Jens Peter Mikkelsen ■ 

11V computer, Eller Opgrader. 

• Ring og få et godt Tilbud!.

• 1 års Garanti på alt Nyt!.

• Overkommelige Priser!.

Åbningstider: Man-Fre. 
15.00-19.00 
Lør-Søn. 10.00-16.00. 

91-384646 - 91-384840

ALGADE 61, 1SAL TH 



Omkring Bjarne Bager 

Natten mellem den 8. og 9.juni 1999 

sov Bjarne(Bager) Andersen stille 

ind. 
En personlighed forlod det samfund, 

som han gennem hele sit liv var gået 

100 procent ind i - og ind for. Et 
meget atl1oldt menneske blev Bjarne 

i Grønbjerg, og venner, familie og 

fodboldfolk fyldte da også Nørre 

Omme Kirke til ud over sidste plads 

den dag, tirsdag den 15. juni, da der 

blev sagt farvel til Bjarne. Og tak. -

Pastor Ottosen og Idrætsforeningens 

grand old lady, Else Toft Sørensen 

sagde smukke ord i kirken, før båren 

blev ført ud til rustvognen. Stille 

stod vi så her på kirkegården. Mens 

. . 

. . . 

.... � ...

de mange par øjne fulgte Bjarnes bå

re ud på den sidste færd. 

Hvad han har været for foreningslivet 

her i Grønbjerg vil fremgå af de føl

gende indlæg i denne sammenbragte 

artikel. Jeg har lovet at skrive lidt om 

Bjarnes første tid i Grønbjerg, og al
lieret mig med min nabo, Bodil Ber

thelsen, Bjarnes yngste "feriesøster". 

I øvrigt vil jeg henvise til Runesten 

nr. 19, hvor han selv fortæller om sit 

liv i forbindelse med, at han i 1995 
modtog Sogneforeningens hædersbe

visning Grønbjergvikingen. 

Bodil fortæller: 

Hvert år, så længe jeg husker tilbage, 

havde vi om sommeren indtil flere fe-

Bjarne Bager for fuld udblæsning til dilettant midt i firserne, sammen med fra venstre, 
Hanne Kjærgaard, Peter S, og Inge Skytte. 
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riebørn i mit hjem, Vester Holm

gaard. Deriblandt også et københav
nerbarn. Et år kom Bjarne. Bjarne 

var en lille tynd bleg splejs af en 

dreng, da han ankom, -men når han 

ved feriens slutning drog mod Kø

benhavn igen, struttede han af sund

hed. Han begyndte at komme her 
som syv-årig, og hvert år herefter tog 
han turen til Vestjylland med 

Østrups feriebørnstog,- og hvert år 
forekom forvandlingen med knæg

ten. 

Bjarne var en sød og rar dreng, og 

han var altid flink og hjælpsom.- Ef

ter sin konfirmation ville Bjarne ikke 

tilbage til København, da ferien var 
forbi, og han fik da også- efter me

gen snak- sat sin vilje igennem om at 

få lov at blive jyde. Han kunne godt 

lide at være på landet, og fik efter-

hånden flere pladser som landbrugs

medhjælper, både hos os- og senere 
flyttede han over i den anden Holm

gaard og var der nogle år. Et par år 
tjente Bjarne i Nygaard i Ørnhøj, før 

han bestemte sig for at gå i bagerlæ

re. Da han som 25-årig startede på 

Grønbjerg Bageri, fik han også både 
kost og logi hos Emma og Møller 
Nielsen, som i øvrigt tog sig godt af 
deres nye lærling. 

Bjarne faldt godt til blandt de menne

sker, han befandt sig mellem, og han 

tog da også del i alt, hvad jeg og mi
ne søskende var med til- som sport, 

FDF og andre aktiviteter. Bjarne var 

elev på Brejninggaard Efterskole og 
senere på en sjællandsk landbrugs

skole." 

Bjarne blev født oktober 1933 af en

lig mor og fik med fire halvsøskende 

i 
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40 Bjarne Bager lader sig sminke af Thor Illum, til dilettantforestillingen "Stamherren".



sin opvækst i det indre København. 

Forståeligt, at det bekom ham vel at 
feriere i det vestjyske. 

Bjarne har altid været meget interes
seret i sport, og det var grunden til, 

at stedet her, da Bjarne var Johannes' 

medhjælper, blev abonnent på Jyl
landsposten. Så kunne man da følge 

med i det hele. Og vi har såmænd al
drig siden fået den afbestilt! 

Ingrid Kirk 

Bjarnes håndboldår 

Onsdag d. 9 juni 1999 kom medde

lelsen om at vores Bjarne var død. 

Først tænker man, det kan ikke pas
se, men så kommer realiteterne op til 
overfladen. Bjarne havde det dårligt 
på det sidste, og kunne ikke selv 

komme nogen steder. Han var meget 
glad for besøg, også når vennerne 

Bjarne kunne godt lide fester 

stak hovedet ind ad det åbne vindue 

til en snak. Der sad han og arbejdede 
med sin helt store interesse, dame
fodbold. 

Det er ca. 40 år siden, jeg første gang 
mødte Bjarne. Jeg var næsten lige 
flyttet til Grønbjerg, og den eneste 
sport, der var for piger, var håndbold, 

som Bjarne suverænt styrede. Med 

hård hånd ganske vist, men opførte 

man sig ordentligt, var man inde i 

varmen. Han var utrolig god mod 

børn og unge, og havde man proble

mer, kunne man altid gå til Bjarne. 

Han kunne være streng og stædig, 
men sagerne blev næsten altid ord

net i mindelighed. 

Jeg har mange gange, sammen med 

pigeholdet, senere juniorholdet, væ

ret med til at cykle rundt til sports

fester, sommetider to steder samme 

dag, og Bjarne var altid med. I de år 

vandt vi næsten altid sådanne stæv

ner og fik sølvnåle. Så var Bjarne 

stolt, vi var jo hans piger. 

Bjarne kunne være bøs, men inderst 

inde meget blød. Det kom især til 

udtryk, hvis der havde været nogle 

kontroverser på håndboldbanen. 

Piger på 14-15 år kan være stride og 

ikke altid tænke sig om, så Bjarne 
kunne godt blive både gal og ked af 

det, når bølgerne gik for højt, men 
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så fik vi snakket tingene igennem og 

roen blev genoprettet. 
Han holdt jo af alle os piger. 
Et eksempel: Næsten hver gang en af 

håndboldpigerne blev gift, sagde 

Bjarne: "Ja, det var jo dig, jeg skulle 
have haft". 

Han fik aldrig sin egen familie, men 

havde utroligt mange venner. 

I mange år var håndbolden Bjarnes 
store interesse og han havde styr på 
alt. Han havde sit eget lille arkiv 

med data om håndboldpigerne gen
nem mange år. 
Efterhånden gled håndbolden noget i 
baggrunden, for damefodbolden var 
ved at blive indført i Grønbjerg. Det 

blev herefter Bjarnes helt store liden
skab og han havde utroligt mange go
de oplevelser med fodboldpigerne. 
Bjarne havde venner overalt, så når 
han bød til fødselsdagsfest, var det 

med at komme af hus, og så var det 

bare FESTEN. 
Han elskede fest og farver og var al

tid behagelig at være sammen med. 

Man var altid velkommen i hans lille 
lejlighed. 
Københavnerdrengen, som blev 
Grønbjergdreng med stort G., er her 

ikke mere. 
Vi vil savne ham. 

Birgit Skytte 

Bjarnes fodboldår 

En koryfæ indenfor dansk fodbold er 

ikke længere blandt os. 

Bjarne Andersen, Grønbjerg IF, sov 

stille ind onsdag 9. juni I 999 - 65 år 

gammel. 

Bjarne Andersen blev født 4. okto
ber 1933 på stenbroen i København. 

Bjarne skiftede skole 7 gange i sin 
barndom og var et svageligt barn, 

der blev sendt på rekreationssom

merferie på landet. Feriestedet var 

hos familien Korsholm ved Grøn

bjerg, første gang i 1940. Dette be

kendtskab kom til at vare hele livet. 

Bjarne kom til Grønbjerg hver som

mer indti I 194 7, hvor han besluttede 

sig for at blive. Samme år, i 1947, 

startede Bjarne sin karriere i Grøn

bjerg IF, hvor han spillede fodbold 

på juniorholdet - derudover dyrkede 
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han gymnastik og spillede håndbold. 

Efter IO år med arbejde på landet og 

uddannelse på landbrugsskole, sadle

de Bjarne om på grund af rygproble

mer og gik som 25-årig i lære på 

Grønbjerg Bageri, et arbejde han be

stred, indtil bageriet lukkede i starten 
af I 990'erne. 
I midten af I 950'erne gik Bjarne ind 

i foreningsarbejdet i Grønbjerg IF -
et arbejde han fortsatte til sin død. 

Grønbjerg IF var på det tidspunkt 
godt med i herrefodbold, set med 

vestjyske briller. 

Mange gode og tætte lokalopgør blev 

det til og her var Bjarne med. Bjarnes 

funktioner i GIF var formand, kasse

rer, sekretær, træner, holdleder, dom

mer, chauffør og ikke mindst plads

mand/stadioninspektør. Som stadio

ninspektør trak Bjarne det store læs. 



med boldene - de blev renset, 
repareret og pumpet med 
håndkraft. Boldene var jo det 
mest værdifulde for fodbold
spillerne, så dem passede han 
godt på. 
I starten af l 970'erne blev det 
dårlige tider for herrefodbol
den, resultaterne og interessen 
var dalende. Dette blev start
skuddet for kvindefodbolden i 
Grønbjerg IF. 
I 1972, da kvindefodbolden 
startede, brød Bjarne sig ikke 
om det, men han ændrede to-
talt mening om dette kort tid 
efter. 
I starten af l 980'erne trængte Klub

huset til en gevaldig renovering. 
Dette arbejde startede Bjarne på 
sammen med andre frivillige - spil
lere, byens borgere og andre hjælpe

re. I 1987 blev arbejdet færdiggjort 
og Klubhuset stod, som vi kender 
det i dag på Frydendalsvej. At Grøn

bjerg IF fik kvindefodbold på pro

grammet og at Klubhuset blev 

istandsat, blev startskuddet til en 

succesrig bølge for Grønbjerg IF. Alt 

dette var aldrig sket, hvis ikke Bjar

ne med sin vilje og arbejdskraft hav
de fået tingene ordnet. Han gav al
drig op og den vilje smittede af på 
spillerne. Bjarnes største dag var den 
dag, hvor GIF rykkede op i landets 
bedste række, hvilket skete i 1991. 
Bjarne havde været med til at sætte 
Grønbjerg på landkortet. 

Bjarne sagde altid til spillerne, at de 

måtte yde, før de kunne nyde. Dette 

princip hersker stadig i GIF og der

for har vi et utroligt godt socialt liv 

de to har ydet - og her nydes der. .. 

og sammenhold, som vi er meget 
stolte af. 
Selvfølgelig har der været krisetider, 
hvor det har været svært at finde ve
jen frem mod bedre tider, men her 
var Bjarne altid den positive, der kom 
med gode råd - han troede på for

en ingen og på spillerne og kæmpede 

hårdt herfor. 

I de senere år droslede Bjarne "lidt" 

ned - der bestred han nemlig kun 

kampfordelerjobbet samtidig med, at 
han sørgede for at holde styr på spil

lernes antal 1. holdskampe, styrede 

Kroneklubben, sørgede for kioskpas
sere og kagebagere til hjemmekampe
ne og ikke mindst besøg ved sponso
rer. Det skal lige bemærkes, at alt ar
bejde Bjarne har udført for GIF, har 
været frivilligt - Bjarne fik aldrig en 
krone for sin indsats. Derudover var 
Bjarne altid at finde på sin vante 

plads ved vinduet med telefonen in

denfor rækkevidde, hver gang piger

ne spillede på hjemmebane. Herfra 

lød opmuntrende ord til spillere og 
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plads ved vinduet med telefonen in
denfor rækkevidde, hver gang piger
ne spillede på hjemmebane. Herfra 
lød opmuntrende ord til spillere og 
dommer! 
Venner eller familie skulle ikke for
vente Bjarnes deltagelse til fest, hvis 
den kolliderede med en fodbold
kamp med GIF's piger - også selv
om kampen var på udebane i den an
den ende af landet. Bjarne var meget 
trofast med at følge "sine piger". 
Dette gjaldt også, når de mest talent
fulde skulle afsted til samlinger -
her var Bjarne chauffør. Når nogle af 
GIF's spillere blev udtaget til et 
landshold, var Bjarne meget stolt og
så når det var en tidligere GIF-

spiller. Bjarne blev altid ked af det, 
når en spiller flyttede til en anden 
klub eller satte støvlerne på hylden, 
men til afsked sagde han altid - du 
ved jo, hvornår vi træner! 
Når vi skriver i starten, at en koryfæ 
er tabt for dansk fodbold, så forstår I 
nok bedre nu, hvad vi mener. 
Grønbjerg IF har ved Bjarne Ander
sens død mistet en stor del af hjertet 
og sjælen i foreningen. 
Bjarnes værdier var med til at skabe 
det GIF, der er i dag og de værdier vil 
vi altid holde fast i. 
Grønbjerg IF vil aldrig blive det sam
me uden Bjarne, men vi vil holde fa
nen højt og kæmpe videre. 

Grønbjerg IF 

De mange hædersbevisninger Bjarne modtog for sit arbejde i Grønbjerg IF: 
1975: Modtager af JBU's Sølvnål 
1983: Modtager af JBU's Guldnål (overrakt ved 50 års fødselsdagsfesten) 
1990: Æresmedlem af Grønbjerg IF (udnævnt på generalforsamlingen) 
1991: Modtager af Faxe Kondi Legatet (overrakt på JBU-Region 2's Årsmøde) 
1995: Udnævnt til Årets Grønbjerg Viking (udnævnt ved Sankt Hans festen 

Grønbjerg af Sogneforeningen efter indstilling fra byens borgere) 

Et minuts stilhed 

Som alle nok ved, døde Bjarne Ba
ger onsdag 9. juni. 
Vi håber, at du vil læse mindeordet, 
der findes i denne udgaven af RU
NESTENEN. 
I dagene efter Bjarnes død havde 
GIF mange spekulationer om, hvor
dan vi skulle tackle dette - skulle vi 
spille turneringskampene, skulle vi 
sige noget i kirken og skulle vi af
holde kaffebord efter bisættelsen? 
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Vi besluttede os for at spille turne
ringskampene - Danmarksserien spil
lede lørdag 12. juni på udebane mod 
Ringsted (resultat 0-0) og Jyllandsse
rien spillede hjemme mod Ikast FS 
og vandt 3-2. 
Begge kampe blev indledt med I mi
nuts stilhed til Bjarnes minde og spil
lere samt trænere bar sørgebind. 
Til bisættelsen valgte vi at vise, at 
Bjarne er en mand, vi aldrig vil glem-



me. gennemføre talen. 

Spillere og trænere gik sammen op 

til Bjarnes kiste. hvorefter Else Toft 
Sørensen fortalte, hvad Bjarne har 
betydet for GIF - herefter lagde alle 

en rose på Bjarnes kiste. 

Bestyrelsen har en beklagelse - nem-

1 ig at vi ikke afholdt kaffebord efter 

bisættelsen. 

De ord, Else sagde om Bjarne, var 

utroligt smukke og kaldte tårer frem 

hos næsten alle i kirken. 

Spillere og nogle ganske få andre 

samledes i Klubhuset efter bisættel

sen og det var dejligt at få sluttet en 

så trist dag af i det hus, hvor Bjarne 

har tilbragt så mange timer. 

Bestyrelsen vil gerne takke Else for 

de smukke ord og for. at hun kunne 

Inge Lund-Nielsen 

Æret være Bjarnes minde 

HJEMMEKAMPE-/ST ÆVNER 

Torsdag 12. august kl. 19.00 JS - Herning KFUM 
Lørdag 21. august kl. 16.00 DS - Stjernen B 
Søndag 22. august kl. 13.30 JS - Grindsted/Billund IF 
Lørdag 4. september kl. 14.20 Dame Junior - Aulum IF 
Lørdag 4. september kl. 16.00 DS - Odense B 
Søndag 5. september kl. I 3.30 JS - Viborg FF 
Lørdag 18. september kl. I 6.00 DS - Lunde GIF 
Søndag 19. september kl. 13.30 JS - SUB Sønderborg 
Lørdag 2. oktober kl. 14.20 Dame Junior - Harboøre IF 
Lørdag 2. oktober kl. 16.00 DS - Vejgaard B 
Lørdag 9. oktober kl. 16.00 DS - Thisted FC 
Søndag I 0. oktober kl. 13 .30 JS - Vojens BI 
Lørdag 23. oktober kl. 15.00 DS - Ringsted D 
Der kan komme ændringer, så hold øje med kampplakaterne ! 

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

Børnestævner i Grønbjerg efteråret 1999. 
Mandag d. 09.08.99 Kl. 19.15 Lilleput mod Ørnhøj/Abildå 
Onsdag d. I 1.08.99 Kl. 18.00 Miniput mod Kibæk & Spjald 
Mandag d. 23.08.99 Kl. 19.00 Lilleput mod Spjald 
Mandag d. 30.08. 99 Kl. 18.45 Lilleput mod Skjern 
Mød op og støt børnene - de fortjener det og der er mere underholdning end i fjernsy
net' 
Søren N ilausen 

45 



■ R

Ved: Søren Nilausen 

Børnefodbold i Grønbjerg IF. 
Al træning starter i uge 3 I til sædvanlig tid og 
med samme ledere. Vi håber på at se de samme 
30 børn og lidt til, når sommerferien er ovre. I 
ønskes alle en god sommerferie og tak til alle 
de frivillige hjælpere, der sammen med spillere 
og ledere har gjort forårssæsonen 1999 til en 
god oplevelse for alle dem, som har haft med 
bømefodbold at gøre i Grønbjerg. 

Mikroputter 
En halv snes mikroputter tumler med Trine og 
Tekla under Morten Pedersens ledelse. De far 
leget en masse. og har også deltaget i et par 
stævner. Der var medaljer og is at hente ved 
VM i Videbæk, og diplomer og masser af op
levelser at fa i Haunstrup Dyrepark. 

Miniputter 
12 friske drenge og piger har trænet flittigt her 
i foråret sammen med Rasmus, Trine og un
dertegnede. I turneringen er det også gået godt: 
En fjerdeplads og underholdende spil: 5 mål pr. 
kamp og vi har da scoret de fleste. Ved VM i 
Videbæk fik vi også medaljer overrakt af by
rådsmedlem Gravers Kjærgaard. I et stævne 
ved Sommerland West vandt vi også de fleste 
kampe. og havde en rigtig sjov dag! Næste mål 
er en tur til Skibby ved København, hvor vi 
skal bo i spejderhytte, deltage i et stævne for 
miniputter og se Parken og Zoologisk Have. 
I efteråret skal vi kun spille et stævne hjemme: 
onsdag d. 11. august kl. 18.00 mod Kibæk og 

GRØN BJERG 

MASK INFO RRETNING 

din lokale Maskinforretning 

97 38 40 3 5 
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Spjald. Ellers skal vi øve os en del på tekniske 

detaljer, da træneren har været på JBUs teknik
kursus! 

Stilling Miniput Drenge C 7mandsfodbold. Pulje 98. 
I.Spjald IF I 16 12 3 I 73-1639 
2. Naur/Sir IUF 16 11 I 4 50-29 34 
3.Holstebro8 2 16 10 2 4 46-31 32 
4. Grønbjerg IF 16 7 5 4 50-32 26 

5. Borbjerg GU 2 16 7 3 6 44-49 24 
6. Ømhøj/Abildå 81986 16 4 4 8 41-60 16 
7. Mejdal GIK I 16 3 3 10 26-50 12 
8. Holstebro B 6 16 3 3 10 25-52 12 
9. Holstebro B 4 16 2 2 12 25-61 8 

lilleputter 
En halv snes friske piger og drenge træner med 

Claus og Jørn Bak. Som det ses i tabellen er 
det gået både op og ned. Forsvaret har været 
godt med en god målmand, hvorimod angrebet 
solder al for mange chancer væk. Der er udvist 
stor flid under træningen, så mon ikke Grøn
bjergs lilleputter går et godt efterår i møde?! 
Du kan møde op og heppe på mandage i 
august, hvor vi skal møde Ørnhøj, Spjald og 
Skjern. 

Stilling Lilleput Drenge C 7 mandsfodbold. Pulje 46. 

1. SkjemGF2 10 7 I 2 67-49 22 
2. Ørnhøj/ Abildå B 1986 10 6 1 3 60-50 19
3. Grønbjerg IF 10 4 2 4 42-41 14 
4. Spjald IF 9 4 I 4 66-52 13 
5. Tarm IF 9 3 3 3 44-41 12 
6. Skjern GF I 10 0 9 37-83 3 

Som sædvanlig er der mangel på dommere, så 
skulle du have lyst og pædagogiske evner til at 
være "børnedommer", så henvend dig til Jytte 
Nilausen, tlf. 97384378. 

DK BENZIN 

Jørgen Demant 

Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 

6971 Spjald 

tlf. 97384187 



VIKINGEN ER LØS 

En kordegn i det sjællandske, der havde lidt flere gø

remål i forbindelse med kirkegangen end at synge for 

m.m. (han solgte bl.a. æg og andet i kirketiden) havde,
når præstens prædiken blev lidt for lang, den tilbøje

lighed at falde i søvn.
Uden for kirken
gik nogle geder og

græssede og på et tidspunkt brægede 

vædderen højlydt sit mæææææææh, 

hvorpå kordegnen forfjamsket rejste sig 
op og fortsatte - "Og med din ånd". 

En slagfærdig præst sagde en

gang i forbindelse med en 

venskabelig diskussion om 

dåben, at han håbede sandelig, 

at Jesus var med i dette, for el

lers ville han mene, at denne 

handling var en gang klerikal 

hårvask uden shampoo. 
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