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REDAKTIONEN. 

Så udkommer RUNESTENEN nr. 4. 
Der har været sommerferie og aktivi
teterne har været på vågeblus. Derfor 
udkommer Runestenen også i mindre 
omfang end tidligere. Til trods for det
te, er der spændende ting at berette, 
men læs herom i bladet. 

Vi har fået et stort ønske opfyldt. Grø
nbjerg Møbelindustri A/S har spon
soreret en printer til Runestenen, hvil
ket bevirker, at vi har meget større 
frihed i vort arbejde med bladet, og 
naturligvis kan fastholde bladets ud
seende og kvalitet. Læs mere om be
givenheden inde i bladet. 

Dernæst har Jens Hostrup (Galleri 
Jylland) skænket os to af sine egne 
olie-pasteller. Billederne hænger i 
skrivende stund på udstillingen Kunst i 
Blomst i Herning. Oliepastellerne vil vi 
udlodde, blandt de af Runestenens 
læsere der vil deltage i lodtrækningen. 
Se nærmere i bladet hvordan du del
tager i lodtrækningen. 

Vi ved godt at Grønbjerg er verdens 
navle. En gran af sandhed er der om 
det, idet vi blandt Runestenens abon
nenter, de fleste bor dog i Grønbjerg, 
kan tælle personer i Videbæk, Ring
kjøbing, Nørager ved Hobro, Køben
havn og Saipan i Stillehavet. 

Som det også vil fremgå af bladet, vil 
RUNESTENEN foretage en undersø
gelse blandt Runestenens læsere. En 
undersøgelse der foretages på denne 
måde, giver som regel ikke mange 
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besvarelser. Vi synes, at vi her i 
Grønbjerg skal prøve at gøre også 
denne statistik til skamme, ved at ud
fylde skemaet og aflevere det i Brugs
en eller Banken. 

Her fra redaktionen kan vi kun opfor
dre til at gå til stemmeurnerne den 16. 
november. Vi mener, at det er vigtigt, 
at vi alle deltager i det kommunale 
valg, og hver især stemmer efter egen 
overbevisning. Naturligvis mener vi 
også, at det er vigtig, at Grønbjerg bli
ver repræsenteret i byrådet. 

Hermed velkommen til Runesten nr 4 

Mogens Ballegaard 
Spåbækvej 2, 97384332 

Finn Krogh Jørgensen 
Ørnhøjvej 30, 97384059 

Alan Larsen 
Ørnhøjvej 8, 97384009 

Husk sidste frist for 
indlevering af stof til 

RUNESTENEN 

nr. 5 er 
d. 30. oktober 1993.

Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn 
(Videbæk kommune) og trykkes i 325 eks. og vi 
respekterer Ikke et nej tak ! 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 



"" Nyt fra Byrådet. Indholdsfortegnelse. 

Da byrådet har holdt sommerferie er 
Redaktionen 2 

der ikke stort at berette. Men jeg vil Nyt fra Byrådet 3 

benytte lejligheden til at komme med Servicemeddelelser 4 

følgende opfordring: 
Aktivitetskalender 5 

Jeg vil gerne hermed opfordre alle til Grønbjerg om 10 år 6 

ved kommunalvalget tirsdag d. 16 no- Nyt fra Skolebestyrelsen 7 
vember at støtte Grønbjergs lokalliste. 

Museumstur 8 
Det er vigtigt, at lokalområdet er re-

præsenteret og er med til at præge Lægen skriver 9 

udviklingen i kommunen. En person fra Biblioteksnyt 10 
Grønbjergområdet kan gøre det kom-

Støt Runestenen 11 
munal-politiske arbejde lige så godt, 

som een, der repræsenterer et politisk Hva' er go' til mig 12 

parti. Grønbjerg Billardklub 13 
Dermed være ikke sagt, at kommunalt 

Sognelisten 14 
arbejde er uden politik, men de politi-

ske ideologier og skarpe skel findes Ska' vi stå sammen 17 

næsten ikke. Mindeord 18 

Det der betyder noget er Videbæk 
Kirkeligt samfund 19 

Kommunes indstilling til og behandling 

af erhvervsliv, skole, børn unge og Haveforeningen 20 

ældre, osv. Deri ligger politikken og Fodboldtur 20 

det nære, der er alles interesse. 
Husholdningsforeningen 21 

Selvom kun 40 af os mødte op til op-

stillingsmødet, har vi tradition for at GavehuMør 22 

komme, når der er valg. Det gør vi så Turneringsplan 23 

også denne gang - og til fordel for 
Julemarked 23 

Grønbjerg lokalliste. 
GUF - Gymnastik 24 

God valgdag Der var engang 26 
Gudrun Nyborg Christensen. 

Gule fanden 27 
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..- Servicemeddelelser ._ 

Åbningstider: 

Lage H. Thomsen 
Tlftid: 800 -900 

Konsultation efter aftale

Tif: 97 38 40 50

Grønbjerg Folke
blbllotek:

Klip og Krøl: 
Mandag: 900 -1400 

Tirsdag: 900 -1730 

Onsdag: Lukket 
Torsdag: 900-1730 

Fredag: 900 -1730 

Lørdag: 900 -1200 

Brugsen:
Mandag: 800-1� 
Tirsdag: 800 -1730 

Onsdag: 800 -17)0 

Torsdag: 800-1730 

Fredag: 800 -1 800 

Lørdag: 800 -1200 

Lukket: 1230 
-1330 

Landbobanken:
Mandag: 930 -1200 

Tirsdag: 930 -1200 

Onsdag: 9>0 -1200 

Torsdag:1330 -1730 

Fredag: 1330 -1630 

Mandag: 1500-1�
Torsdag: 1800 -2000 

Tif: 97 38 42 85 

Grønbjerg Kro:
Brødudsalg & aviser 
Søndag: � - 9>0 

Tlf: 97 38 40 49 

Postekspeditionen:
Alle hverdage: 

nt: 97 38 41 n

Galleri Jylland:
Lørdag: 1400-1�
Søndag: 1400-1�

Samt efter aftale

Mandag: Lukket
Tirsdag: 1100-2300 

Onsdag: 1100 -2300 

Torsdag: 1100-2300 

Fredag: 1100 -0200 

Lørdag: 1100-0200 

Søndag: 1100-2300 

Postekspedition -
Tips - Lotto

Tif: 97 38 40 42

930 -1200 

Posthuset er lukket fra 
1200 - 1330 

Post der bliver indle
veret efter 1330 bliver 
sendt den efterfølgende 
hverdag. 

m�38�38 m�38«� m�38 40� 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1800 Søn-og helligdage kl. 17'5 
Ved Annette: Mandag - Fredag kl. 1200 

Rutebilernes Informationscentral:
Mandag - fredag kl 800 - 2000 

Lørdag kl 800 - 1600 

Søndag kl 1100 - � 

Billardklubben: Bent lllum Hansen
Gymnastikforen.: Grete Tange
Haveforeningen: Margit Jensen
Husholdningsfor: Birthe Jensen
Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen 
Klubhuset:
Jagtforeningen: Ejgild Skytte
Kirkeligt Samf: Villads Kyndesen 
Lokalhistorisk: Peder Svendsen
Sogneforeningen: Poul Erik Nielsen
Forsamlingshuset:
Udlejn./Flagalle L & K Kristensen 
Venstreforen: Jørgen Demant
S.G. M.: Linda Andersen
By- og Ertw.udv: Jan Aa. Dyrberg
Børnehuset Best: Helle Engestoft
Menighedsrådet: Knud Agergård

Tif: Videbæk 
Ringkjøbing 
Holstebro 
Skjem 

97 17 33 99 
97 32 33 99
97 42 17 88
97 35 06 n

97384113 Skolebestyrelsen: Jøm Bak
97384284 Biblioteket: T. Vestergaard
97384111 Byrådet: Gudrun Nyborg
97384067 Børnehuset: Aase Espersen 
97384120 Kirkebetj/Graver: Inger L. Skytte 
97384076 Landbeij: Carl Wærge(Videb)
97384097
97384073 lægen: Henrik Thomsen 
97384110 Vagtlægen:
97384004 Alarmcentralen: 
97384383 Hjemmeplejen: 
97384109 
97384187 Posthuset: Annette Petersen 
97381527 Præsten: Ernst M. Ottosen
97384381 Skolen: Henning 8. Møller
97384332 VandVærket } Leif Tange 
97384098 Jørgen Kristensen

97384349
973841n 
97384121
97384066
97384343 
97171030 

97384050 
97841800 

112 
97172433 

97384042 
97384183 
973841n 
97384284 

97384259 



SEPTEMBER Side LØ 16 Høstfest 13 

MA 13 Galleri Jylland udstilling 371 20 SØ 17 Kirke 9 

TI 14 med Adolf Meister MA 18 Skolens efterårsferie J2.i 
ON 15 TI 19 

TO 16 ON 20 

FA 17 Yoga 21 TO 21 

LØ 18 FA 22 

SØ 19 Kirke 9 LØ 23 

MA 20 38; SØ 24 Ingen kirke 

TI 21 MA 25 43• 

ON 22 TI 26 Kirkeligt samfund foredrag 19 

TO 23 Efterårsjævndøgn Kniplinger 21 ON 27 

FA 24 TO 28 

LØ 25 FA 29 

SØ 26 Sommertid ender Kirke 1030 

LØ 30 Deadline Runestenen 

MA 27 Tilm. Badminton 39, 24 SØ 31 Kirke 1030 

TI 28 NOVEMBER 

ON 29 Porcelænmaling 21 MA 1 Galleri Jylland 441 20 
., � I 

TO 30 Museumstur til Holstebro 8 TI 2 

OKTOBER ON 3 

FA 1 Spørgeskema Åbent hus i 6,7 TO 4 

LØ 2 Grønbjerg Skole FA 5 

SØ 3 Galleri Jylland Kirke 9 20 LØ 6 

MA 4 Svømning voksne � 24 SØ 7 Kirke 1030 

TI 5 MA 8 .JS! 
ON 6 Ryggymnastik Familiesvømning 21,24 TI 9 

TO 7 Madlavning for mænd 21 ON 10 

FA 8 TO 11 Havekredsen foredrag 20 

LØ 9 FA 12 

SØ 10 Kirke 1030 

LØ 13 

MA 11 il SØ 14 Kirke 14 

TI 12 MA 15 j6) 
ON 13 Havekredsen generalforsamling 20 TI 16 

TO 14 ON 17 

FA 15 TO 18 
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Grønbjerg om 1 O år ??
• • 

Ved et møde den. 17 august var der 
en gruppe mennesker her i Grønbjerg, 
der samledes for at finde ud af, hvor
dan vi kunne få mere aktivitet i byen. 
Det være sig både befolkningsmæs
sigt, handelsmæssigt, erhvervsmæs
sigt og meget mere. 
Et af punkterne på mødet var: Hvad vil 
vi egentlig med Grønbjerg ? - Hvor
dan skal Grønbjerg se ud ? - Hvad 
savner vi i Grønbjerg ? - og til til
flyttere: Hvad fik dig til at vælge Grøn
bjerg. 
Alle disse spørgsmål blev vi enige om 
at stille runestenens læsere. 
Vi har fået Skolen til at foretage en 
lignende undersøgelse blandt skole-

børnene i Grønbjerg. 
Nu vil vi her igennem anmode perso
ner fra 14 år og opefter, om at finde 
ud af, hvad vi skal med Grønbjerg. 

På spørgeskemaet som følger med i 
dette nummer af Runestenen bedes I 
venligst give Jeres bud på ovennævn
te spørgsmål, udfylde skemaet og 
indlevere det i BRUGSEN eller 
LANDBOBANKEN. 
Der er opsat kasser til formålet. 

Bedes afleveret hurtigst muligt og 
senest den 1. oktober 1993. 

-· 

BRUGSEN 

TÆT PÅ DIG 

OG DIN HVERDAG 

·�:fjk���-::c---�- Grønbjerg Brugs er meget 
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mere end en dagligvarebutik. 
Her kan du også købe benzin og bestille fy

ringsolie. Brugsen har håndkøbsudsalg og udlevering af 

receptmedicin fra Apoteket. Du kan indlevere dine film til fremkal
delse, du kan leje porcelæn til fester, indlevere tøj til vask og rens, få tavet 
fotokopier, få sendt en telefax og meget andet. 

NYT I BRUGSEN 
Brødudsalg, Lotto, 
Tips, Postekspedition 

HENT DET HELE I BRUGSEN 

SÅ SPARER DU BÅDE TID OG PENGE 



Nyt fra 
Skolebestyrelsen 

v/ Jørn Bak 
Formand 

Det nye skoleår begyndte d. 5. august. 
Eleverne og lærerne er i fuld gang 
med undervisningen og med de øvrige 
aktiviteter, som allerede var planlagt 
før sommerferien. De 8 nye børn, der 
er begyndt i børnehaveklassen, er ved 
at falde til i skolen. Her i starten er 
børnehaveklassen alene, men planen 
er, at de i løbet af de første par må
neder "sluses• ligeså stille ind i den 
noget større gruppe børn, nemlig ind
skolingsgruppen, som består af bhv. 
klasse, 1.- og 2. klasse. 
Ved skolestart har det stor betydning, 
at ikke alene nye børn, men også nye 
forældre, falder godt til i skolen. For 
tilflyttende forældres vedkommende 
også at de falder godt til i byen. O� 
der har vi alle et ansvar. Som ny 1 
byen og på skolen, er det utrolig dej
ligt, at "blive taget lidt i hånden" af de 
"gamle", og det synes jeg, vi skal 
hjælpe hinanden med. 
Pedellen, Egon Kristiansen, har i 7 
måneder haft en god hjælper i Ole 
Jensen, som pr. 1 august •erstattes• af 
Allan Pedersen, Grønbjerg. Tak til Ole 
og velkommen til Allan. 
I uge 35, kørte elever og lærere em
neuge på tværs af alle klasser - ugen 
stod i udsmykningens tegn, idet skolen 
skal smykkes med ting der hører vikin
getiden til. Vi er (i skrivende stund) 
meget spændte på at se resultatet, og 
alle er velkomne til at kigge ind. 
Den første week-end i oktober, nemlig 
fredag d. 1 og lørdag d. 2. oktober er 
der "åbent hus• på skolen, d.v.s. at alle 
forældre og bedsteforældre er velkom
ne til at overvære undervisningen i 
disse dage. Vi håber, at der kommer 

mange. 
D. 10 september og d. 15 oktober er
der hhv. idrætsdag og motionsdag,
som begge afvikles i Grønbjerg i år. Til
idrætsdagen vil det være dejligt med
nogle tilskuere!
i Uge 42 dvs. fra d 18. - d. 23 oktober
er der efterårsferie.
Videbæk Kommune har i nogle år
sendt skoleelever på udvekslingsbe
søg, i venskabsbyen, lille Edet i Sve
rige. Her efter ferien vil vi kalde sam
men til stormøde, hvor vi vil drøfte,
hvorvidt vi er interesserede i at fort
sætte dette samarbejde. Der har været
mange delte meninger om værdien /
udbyttet af turen, som afvikles i 6. & 7.
klasse.
Lærernes nye tjenestetidsaftale er nu
trådt i kraft, og helt ærligt kan vi på
nuværende tidspunkt ha' svært ved at
gennemskue, hvad den konkret vil få
af konsekvenser for vor skole. Lærer
nes arbejdstid skal fremover opdeles i
hhv. U-, F- og 0- timer. U, for under
visning, F, for forberedelse til under
visning m.m., og Ø, for øvrige timer,
som stort set skal slå til, til "alt det
andet•, også til alt det, som lærerne i
årevis "bare har gået og gjort• - alt
det, som de har ment hørte med til at
"være en god lærer•.
Nu skal � anvendte timer bogføres,
og den pulje af timer, der er tildelt den
enkelte, skal ganske enkelt bare slå til.
Vi kan godt, som forældre frygte, om
det vil gi' en "serviceforringelse", men
vi får se, vi får se ..... 
Måske bliver der øget behov for at 
trække mere på de gode kræfter. der 
ligger i kredsen af forældre og kredsen 
af borgere i byen - vi får se, vi får se ... 
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Hvad ville være mere naturligt ? 

End at RUNESTENEN arrangerede en aftentur til 

HOLSTEBRO MUSEUM 

for blandt andet, at se museets udstilling fra VIKINGETIDEN. 

Holstebro museum er et lokalhistorisk museum der rummer ovennævnte perma
nente udstilling fra vikingetiden, en spændende legetøjsudstilling med dukker.den 
nye udstilling fra besættelsestiden i Holstebro samt det nyetablerede Dragonmu
seum, m.m. 

Programmet for aftenen: 1900 Afgang Grønbjerg (P - pladsen bag Brugsen) 
1 g3<> Ankomst Holstebro Museum 

Lis Helles fortæller kort om museet, og udstillin
gerne. Herefter kan man frit gå rundt på museet, 
hvor Lis Helles vil være til rådighed med svar på 
evt. spørgsmål. 

203° Kaffe/brød - (sodavand/toast til børn) hvorun
der Lis Helles også vil besvare spørgsmål. 

2130 Afgang fra museet. 

Prisen for arrangementet bliver 35 kr. pr. person incl. adgang, kaffe og kørsel. Evt. 
overskud vil gå til Runestenen. 

Museumsturen finder sted: 

Torsdag d. 30 september. 

Tilmelding til Mogens Ballegaard tlf. 97 38 43 32 senest mandag d. 27 sep
tember. 
Vi prøver at arrangere privat kørsel, hvorfor vi gerne hører fra de, der vil lægge bil 
til, og hvor mange der er plads til. 
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Lægen skriver 

v/Henrik Thomsen, 
Læge i Grønbjerg 

DET ER NOK EN VIRUS. 

En vending, man ofte hører - og hvad 
så? 
Der findes mange virus af forskellig 
type, og alt levende kan angribes af en 
virussygdom. Det virus (for sådan 
hedder det), der først blev udforsket, 
var faktisk et forholdsvist stort virus, 
som angriber tobakplanter, for det var 
der nemlig penge i. 
Alle menneskelige organer kan an
gribes af virus, og der er utallige mu
ligheder. Almindelig forkølelse kan 
således skyldes henved 100 forskellige 
virus, og der findes mindst lige så 
mange virus, der angriber maven og 
andre organer. Et godt vestjysk udtryk 
som flyvegigt dækker ofte over virus
angreb på muskler og led. 
Vi er vant til, at der findes ufarlige og 
farlige virus, men graden af farlighed 
afhænger af mange omstændigheder. 
En sygdom, der kan være en banal 
episode for et sundt og raskt menne
ske med en vis immunitet, kan være 
dødelig for et andet menneske, som af 
en eller anden grund er svækket, eller 
som ikke har nogen immunitet over
hovedet. Da de første europæere kom 
til Grønland døde 40% af den lokale 
befolkning af mæslinger, og indianere i 
Amazonlandet kan dø af at blive smit
tet med almindelig forkølelse. Menne
sker, der svækket af sygdom eller af 
en anden grund, kan dø af f.eks. in
fluenza. Mange virussygdomme kan 

man nu blive vaccineret imod, men 
ikke alle. 
Alt i alt er det nogle gange svært at 
afgøre, om det drejer sig om en virus
sygdom eller en anden sygdom, og 
der er ingen grund til at føle sig afvist 
ved, at en læge siger, at "det er nok 
en virus". Hvis man ikke får det bedre, 
må man søge læge igen, for det kunne 
være noget andet, eller der kunne 
være stødt noget til, og endelig kan en 
virussygdom udvikle sig så alvorligt, at 
det er nødvendigt at komme på syge
huset. 

Er du vaks 
så kom straks 
jeg er klar 

HT. 

med kam og saks. 

,i 

97 38 42 85 
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Bibllotektsnyt 
Grønbjerg folkebibliotek 

Åbningstid 
Mandage kl 15 -17 

Torsdage kl 18 - 20 
Telefon: 9738 41TT 

Vi vil her fortsætte anmeldelsen af 
historiske romaner fra 15 - 1600 tallet 
af Helle Stangerup. 

Helle Stangerup er en af vore aller
bedste forfatterinder når det drejer sig 
om historiske romaner. Hun har fået 
meget fin kritik af romanerne "Christi
ne•, "Spardame• og den allernyeste 
"Sankt Markus nat•. 

"Sankt Markus Nat": 
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Denne nat i 1533 bliver Mette født. 
Den lille pige vokser op i en tid, hvor 
helgener, undere og legender erstattes 
af ordets strenghed, heksejagt og 
angsten for det onde. Gammel heden

skab toner frem, mens læseren føres 
gennem en af de mest dramatiske ep
oker i vor historie. Sankt Markus Nat 
er en slægtsroman. Hovedpersonerne 
er en mor og en datter, der allerede 
fra fødslen bliver centrum for sin fars 
kærlighed. Den beretter om længslen 
efter at forstå det ubegribelige. Om 
søgen efter det umulige . Sankt Mar
kus Nat er sværets nat, og det er nat
ten, da Mettes magiske kraft forløses, 
og hun overskrider grænsen for al 
menneskelig formåen. 
Disse tre historiske kvindeskildringer 
kan lånes på din lokale biblioteksfilial. 

Torben Vestergaard. 

•· ndbQbanken
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Oliepasteller til Runestenens læsere ! 

Da vi startede med Runestenen havde 
vi forestillet os, at vi ville lave et gratis, 
annonce- og foreningsfinansieret, blad 
på 12-16 sider. Men den store inter
esse og skrivelyst, som vi selvfølgelig 
er glade for, har betydet at vores om
kostninger til trykning og udbringning 
er meget større end vi i vores vildeste 
fantasi og budgettet havde taget højde 
for. 
Men sommetider sker der glædelige 
ting. 
Vi er af Jens Hostrup (Galleri Jylland) 
blevet foræret to af hans egne oliepa
steller. Disse oliepasteller, der er i 
varme bløde farver og monteret i kar
tonrammer, vil vi forære Runestenens 
læsere. 
Men det gør vi naturligvis ikke uden 
bagtanke. Og hvem skal vi også for
ære dem til? 
Ideen er, at de der har lyst til at bi-

drage til Runestenens drift (læs skran
tende økonomi) deltager i udtræknin
gen. 
Vi vil få Grønbjergs Notarius Publicus 
(Gudrun Nyborg), til at udtage (af den 
forhåbentlig store bunke) to indbeta
linger. De to heldige vil derefter mod
tage een oliepastel hver. 
I dette nummer er der indlagt et giro
kort hvor man kan yde et valgfrit bi
drag. Man kan også indbetale et beløb 
på Runestenens bankkonto i Landbo
banken. 
Sidste frist for at deltage i udtræknin
gen er den 15. oktober. 
Umiddelbart derefter finder udtræk
ningen sted. 
Navnet på de heldige vil naturligvis 
blive offentliggjort i Runestenen nr. 5. 

Medlemmer af redaktionen kan ikke deltage i 
udtrækningen. 

Redaktørerne. 

Husk at indlevere spørgeskema. 

Hvad betyder ordet provenu ? 

Ordsprog 

Udbytte 

TIifiytter 

Opkomling 

Se løsningen side 22 

Familiens mindste, på 3 år, havde 
fået fat på radioens hovedtelefoner, 
og havde fået dem anbragt på beh
ørig vis. De håbefulde forældre stod 
og betragtede lillesøster, som stod 
og trippede i takt til musikken, der 
strømmede ud af hovedtelefonen. 
Forældrene drømte, og så i ånden 
den lille som primaballarina ved Den 
Kongelige Ballet, da tøsen vendte sig 
om mod forældrene og udbrød: 
"Jeg skal tisse"! 
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Hva' er go' til mig? 

Det er go' til mig - og 
til os alle, at vi holder 
os så bevægelige og 
smidige som muligt 
hele livet igennem. 
At få hele kroppen 
alle kroppens led -
bevæget godt igennem 

hver dag. er en rigtig god ide, men 
hvor er det svært at ofre den tid på sig 
selv. 
Vi har altid en undskyldning: jeg har 
ikke tid lige nu, men i morgen så bliver 
alting meget bedre. 
Men hvis vi sørgede for at få de store 
led: skulder-, albue-, hofte-, knæled 
samt ryggen bevæget til yderstillingen 
hver dag, så vil vi bevare leddenes 
bevægefrihed langt op i alderdommen. 
Det er nemlig sådan, at vore led
kapsler skrumper ind og indstiller sig 

på det bevægeudslag de daglig ud
sættes for. 
HUSK det er vigtig at tænke på sig 
selv, - at gøre noget der giver vel
være. At røre sig nu, og på langt sigt 
vil det forebygge stive led. 

Inge MøHer Madsen 

- HUSK

'" 

-.-_SKEMA 

ANNEBEBG 
transport 

Sand & Grus Leveres 

Gummiged Udlejes 

Anneberg Transport A/S 
Internationale Transporter 
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Grønbjerg Billardklub 

Bent lllum (fm.) 97 38 41 13 
Claus Vestergaard 97 32 38 53 

Bent lllum Hansen og Jan Eluf Jensen 
var til formands- og turneringsleder
møde i Tarm mandag den 16. august. 
Her blev der lagt sidste hånd på den 
V.B.U.- holdturnering (Vestjysk Billard
Union), som begynder i uge 37. Grøn
bjerg Billardklub har igen to hold med i
turneringen. Der er 7 spillere på hvert
hold, men da man kun bruger 4 spil
lere pr. aften, har vi 3 reserver på

hvert hold at trække på. Førsteholdet, 
som spiller i serie 1 , og ikke som tid
ligere nævnt i serie 2, skal spille hver 
onsdag aften - hver anden gang på 
hjemmebane. Holdet skal spille til 300 
point pr. kamp. Klubbens hold i serie 
3, kreds 1 skal spille hver mandag 
aften - til 200 point pr. kamp. Nogle af 
modstanderne i indeværende sæson 
bliver Spjald, Lem, Ringkjøbing, Oks
bøl og Grindsted. Vi regner med - og 
tror på - en topplacering for de to 
hold. 

HOLD 1 (serie 1) 

Bent lllum Hansen
Per Johansen 
Wilfred Pedersen 
Peter Christensen 
Arthur Madsen 
Kristen Agerlund 
Chr. Nielsen 

HOLD 2 (serie 3, 
kreds 
Jan Eluf Jensen 
Henning 8. Møller 
Allan Klemmensen 
Henning Pedersen 
Henrik Olesen 
Benny Lauridsen 
Henrik Skytte 

Høstfest 

Lørdag den 16. oktober kl. 1900

I Grønbjerg forsamlingshus 

Nusik: "Ditto" 

Menu: ???? 

Entre: 150,- kr 

Drikkevarer: medbringes 
j 

Tilmelding senest torsdag den 14. oktober 
tlf. 97 38 43 78 eller 97 38 40 04 

Grønbjerg Sogneforening 
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Grønbjerg sogneliste har ordet ! 

Umiddelbart efter opstillingsmødet d. 2. juni opfordrede vi de fem opstillede fra 
Grønbjerg sogneliste Gudrun Nyborg, Gravers Kjærgaard, Margit Sinkjær, Hans Erik 
Hansen og Klaus Jensen til at skrive: 

1 : lidt om sig selv 
2: hvorfor opstiller du 
3: hvad forventer du af arbejdet i byrådet 
4: hvad vil du arbejde for og med, såfremt du bliver indvalgt i byrådet. 

Hermed følger i ovennævnte rækkefølge de indkomne indlæg. 

Gudrun Nyborg Christensen 

Når jeg nu skal forsøge at give en 
præsentation af mig selv, bliver det 
selvsagt en noget ensidig fremstilling. I 
der kender mig, kan så lægge til og 
trække fra efter forgodtbefindende: 
Men at jeg er en ældre kone på snart 
64 år, kan ikke diskuteres. Jeg kom til 
verden i et landbohjem i Mejlby i Him
merland som den ældste af 4 piger og 
har som barn og ung deltaget i alt det, 
der dengang var mandfolkearbejde på 
landet. 
Da jeg som 19 årig begyndte på semi
nariet, kan jeg huske, at min gamle 
farmor, som boede hos os, beklagede, 
at mine gode kræfter sådan skulle gå 
til spilde på en skolebænk. 
Jeg har været lærer fra 1953 -91. 
Først i Tønder, hvor jeg traf Sigfred, 
som jeg har boet sammen med siden, 
senere i Harboøre, og i 1964 fik vi job 
i Grønbjerg. Vi har en datter, Else, på 
33 år. Hun er gift med Per fra Ørnhøj 
og de har Mads, som snart bliver 4 år. 
Vor lille familie overrender os ikke, da 
de bor og arbejder på Saipan,- en af 
Marianer-øerne i Stillehavet.En men
neskealder er gået her i Grønbjerg, og 
mange af jer, som læser dette, er 
forhenværende elever eller forældre til 
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elever på Grønbjerg skole, så vi ken
der hinanden på godt og ondt. 
Indtil for 4 år siden havde jeg ikke 
deltaget i kommunalt arbejde og havde 
heller ikke haft ambitioner om det, men 
læst avisen og kritiseret eller rost poli
tiske beslutninger indenfor mine egne 
vægge. I november 1989 kom jeg efter 
en del forviklinger med på den lokale 
opstillingsliste og blev valgt til at re
præsentere Grønbjerg. Når jeg nu 
forsøger at gentage "succesen•, er det 
nok for at blive bedre til det, jeg er 
begyndt på, og for at konstatere, om 
det var en tilfældighed - en nødløs
ning - sidste gang. 
Det har været en udfordring og ikke 
altid lige let at være med i byrådsar
bejdet, men både byrådskolleger og 
administrationen har været gode hjæl
pere. Jeg forventer ved et kommende 
arbejde i byrådet at blive bedre til i 
samarbejde med de øvrige, at se ko
mmunen som en helhed og derigen
nem tilgodese også de mindre bysam
fund, som vi har mange af i Videbæk 
Kommune. Kort sagt, et godt samar
bejde mellem borgere, byråd og ad
ministration til gavn for den enkelte, 
uanset om denne bor i Videbæk eller i 
et af sognene. 



Gravers Kjærgaard. 

Jeg er 41 år, gift med Hanne, vi har 4 
børn på 1, 5, 6 og 13 år. Sammen 
med Hanne og en medhjælper driver 
jeg landbrug på gården, hvor jeg er 
født og opvokset. Jeg har været på 
efterskole, højskole og landbrugsskole 
og har haft forskellige pladser ved 
landbruget. Jeg har i tidens løb be
skæftiget mig en del med organisa
tionsarbejde, primært i landboforenin
gen, hvor jeg også p.t. sidder i be
styrelsen, ligesom jeg sidder i repræ
sentantskab for såvel foderstof (Ring
kjøbingegnens Andels Growarefore
ning) som slagteri (Vestjyske Slagterier 
AmbA). 
Politisk arbejde har jeg ikke beskæfti
get mig med, men jeg er indehaver af 
et medlemskort til partiet Venstre. 
Når jeg har sagt ja til at lade mig op
stille til byrådsvalget, hænger det sa
mmen med en almen samfundsmæs
sig interesse, ligesom jeg også synes, 
at det er væsentlig, at der i et byråd 
sidder personer med forskellig er
hvervsmæssig baggrund. Jeg skal 
erkende, at det var lettere blot at sige 
nej, så det er også et samvittigheds
spørgsmål, der har fået mig til at sige 
ja til opstilling. 
Vi danskere rejser rundt i verden, og 
er stolte af vort demokrati, så kan det 
jo ikke hjælpe noget, at alle siger nej 
til at deltage i det praktiske politiske 
arbejde. Borger-, sogne-, tværpoliti
ske- eller upartiske lister (man kan 
kalde dem hvad man vil, når blot man 
lader være med at kalde dem upoliti
ske lister), bliver tit skudt i skoene, at 
man ikke ved hvor kandidaterne hører 
hjemme politisk. Nu har jeg i hvert fald 
bekendt kulør, og det ser jeg ikke no
get odiøst i, selvom jeg er opstillet på 
en sogneliste. Alle kandidater har vel i 
øvrigt et parti, de stemmer på ved et 

folketingsvalg. Jeg ser ikke de politiske 
spændinger og forskelle tilnærmelses
vis så store i kommunal- som i lands
politik. 
I en kommune som Videbæk synes 
jeg, at det er vigtig, at der er en god 
geografisk fordeling af de valgte til 
byrådet. Derfor mener jeg, at sogneli
sterne absolut har deres berettigelse. 
Jeg forventer at arbejdet i et byråd, må 
bære præg af, at man sætter sig grun
dig ind i de ting, der skal træffes be
slutning om, herunder at man lytter til 
ønsker og holdninger, hvor man er 
valgt. Derfor må man så diskutere, 
argumentere og lytte til hinanden. Når 
dette er sket, må man så have mod til 
at træffe en beslutning, uden at trække 
tingene i langdrag. 
Hvis jeg kommer i byrådet, vil jeg ar
bejde positivt for at Videbæk kommu
ne, må have gode relationer til sine 
nabokommuner, til gensidig gavn. 
F.eks. fremme af et jysk motorvejsnet,
der tilgodeser det vestjyske område.
Begrænse skovrejsningen og i stedet
fremme erhvervsliv og beskæftigelse
og dermed et bedre skattegrundlag.
Jeg vil ligeledes arbejde for, at lands
byerne og landområderne må have en
god og fornuftig placering, og at der
ikke må herske tvivl om deres bestå
en, i den helhed der hedder Videbæk
kommune.
Uanset om man bor i en kommune
med få eller mange skattekroner, slip
per man ikke for at prioritere, og jeg
tror ikke på, at man kan bevilge alt,
hvad alle kan tænke sig. Hvis det hele
skal sammenfattes kort, bliver det no
get i retning af at bruge sund fornuft
efter bedste evne.
Til sidst vil jeg opfordre alle til at sætte
kryds ved en af kandidaterne på Grø
nbjerg Sogneliste og dermed sikre
listen og Grønbjerg området et godt
kommunevalg 1993.
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Hans E. Hansen. 

1. Jeg er 56 år fhv. landmand, lige
flyttet til byen, skal nu ha fundet
ud af hvad jeg skal bruge mine
sidste arbejdsår til.

2. Fordi jeg er blevet opfordret til at
opstille, og jeg nu har den tid der
skal til for at gøre et stykke arbej
de i byrådet.

3. Da jeg ikke regner med at blive
valgt, har jeg ikke sat de store
forventninger, men håber at den
der kommer i byrådet, vil sætte sig
godt ind i de ting, der må være at
arbejde med til gavn for Grøn
bjerg.

4. Den der kommer i byrådet, må
gøre en indsats for Grønbjerg og
for vores skole. Og i samarbejde
med de forskellige foreninger, gøre
Grønbjerg til et godt sted, hvor de
unge gerne vil bosætte sig.

Margit Sinkjær. 

En dag i ferietiden dumpede et brev 
ind ad min dør, her blev jeg af Rune-

stenens redaktion opfordret til at skri
ve: 
1. Om mig selv. 2. Hvorfor jeg opstil
ler. 3. Hvad jeg forventer af byråds
arbejdet. 4. Hvad jeg vil arbejde for
og med i ovennævnte råd.
Jeg vil henholde mig til punkt 2 idet
jeg på opstillingsmødet, gjorde det
klart, at jeg ikke har ambitioner om at
blive indvalgt i byrådet, men udeluk
kende lod mig opstille på listen, for at
undgå at opstillingsmødet skulle ende
på samme måde som for 4 år siden.
Min beslutning derom er taget ud fra
den betragtning, at jeg 4 - 5 dage
(aftner) om ugen bruger tid på forskel
lige job, som jeg meget gerne vil fort
sætte med.

TIL SALG 

Grønbjergvej 43 

Dejlig gammel have med 
lille rødstenshus ønsker 
nye ejere. 

Henvendelse 97 38 43 32 

GRØNBJERG EL 
v/Wilfred Pedersen, Aut. EL-installatør 

Grønbjerg. 6971 Spjald 
Telf. 97 38 41 15. Biltlf. 30 97 81 15 

Aflever spørgeskemaet før din nabo ! 
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Kan vi stå sammen i Grønbjerg igen 

Som omtalt i runestenen nr. 2, har en 
gruppe mennesker prøvet på, at etab
lere fritidslandbrug her i Grønbjerg. 
For at kunne etablere fritidslandbrug i 
Grønbjerg, ønskede Kommunen, for at 
man kunne tage stilling til det, at vi 
fremkom med et færdigt projekt. 
Ud fra dette, og fordi vi her i Grønbjerg 
har en tradition for, at vi kan stå sam
men, når det drejer sig om vort 
"sogns• fremtid (i flæng kan nævnes 
Aktieplantagen i 1902, Lægehus i 
1920, lndustrihus i 1985 - 86, som har 
givet megen omtale og Børnehuset i 
1992, som andre kommuner valfarter 
til, for at få oplysninger om), blev der 
taget initiativ til et møde d. 17. august, 
med det formål at finde på ideer til at 
øge aktiviteten i Grønbjerg, både med 
hensyn til handel, erhverv, skole og 
fritid. På mødet kom der mange ideer 
frem, og der blev nedsat arbejdsgrup
per med arbejdsområderne By/er
hvervsudvikling, sport/fritid, turist, un
dervisning/kultur. Planen er så, at ar
bejdsgrupperne skal arbejde med 
forskellige initiativer, som helst skal 
munde ud i, at Grønbjerg på længere 

�DANA 
VINDUER� 

sigt ikke bare er et sted, der var en
gang, men stadig er et landsbysam
fund, hvor unge og ældre kan være, 
og hvor vi kan trives. 

Arbejdsgrupperne har ikke fundet der
es endelige form, så har du lyst til at 
gøre et stykke arbejde for Grønbjerg 
er du velkommen til at kontakte een af 
nedenstående. Vi håber så, at vi kan 
offentliggøre gruppesammensætningen 
i Runestenen nr. 5. 
Et af aftenens debatemner som hed: 
"Hvad vil vi egentlig med Grønbjerg ?", 
"Hvordan skal Grønbjerg se ud om 10 
år ?", resulterede i, at vi vil prøve at 
foretage en undersøgelse blandt Ru
nestenens læsere. Undersøgelsen og 
spørgeskema er omtalt andet steds i 
bladet. Vi håber selvfølgelig, at alle vil 
bidrage med svar, så vi kan få et godt 
grundlag at træffe beslutninger ud fra. 

Dette kan være een af de måder hvor
på mange kan give udtryk for deres 
synspunkter, men vi vil tage debatten 
offentlig op når grupperne har noget at 
fremlægge. 

John Asmussen. 
Mogens Ballegaard. 

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg 

6971 Spjald. 

Telf. 97384500 
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MINDEORD 

Harald Lauridsen, Algade 7, Grøn
bjerg, døde den 8. maj 1993 på Ring
købing Amtssygehus 78 år �ammel. 
Harald Lauridsen blev født I Nørre 
Omme sogn i den del, der kaldes Fjal
dene, den 2. januar 1915. Han er søn 
af husmand Laurids Lauridsen og hu
stru Else Marie født Thomsen. Harald 
var den næstyngste af en børneflok, 
og allerede som dreng mistede han sin 
fader. Han kom da i pleje hos sin store 
søster Pedersine og hendes mand 
Niels Kristian Pedersen, og de skabte 
et nyt og godt hjem for h�m, så han 
følte sig som en storebror til ægtep�r
rets 3 børn: Marie Pedersen, Laurids 
Pedersen og Ingrid Petra Nielsen. 
I 1948 blev Harald Lauridsen gift med 
Helga Sørensen fra Ølstrup, og de 
drev en del år en ejendom i Spåbæk 
og her blev de fem børn �ødt. Senere 
købte de ejendommen I nabola�et, 
Ørnhøjvej 19, og det blev et godt hJem 
for børnene, der efterhånden voksede 
op der. Mange gode år med �id og 
sammenhold i familien blev det til, men 
pludselig en dag blev hjemmet ramt a! 
en frygtelig ulykke. I 1972 den 8. maJ 
blev sønnen Aksel Lauridsen pludselig 
dræbt ved et færdselsuheld på vej til 
arbejde. Han blev kun 19 år. Det ra_m
te Harald Lauridsen så hårdt at miste 
et af sine kære børn, at han aldrig 
forvandt det. Blichers ord har vægt: 
"Den største sorg i verden her er dog 
at miste den man har kær." 
Harald Lauridsen havde et godt sind 
og ville andre det bedste. Hans liv har 
sat sig positive spor ikke mindst hos 
de efterladte. Han elskede den broge
de verden trods al dens nød og strid. 
Han satte for eksempel pris på at 
komme ud i naturen for at opleve rig
dommen og skønheden der. Harald 
Lauridsens død kom ikke uventet. En 
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langvarig og alvorlig sygdom hav_�e 
længe mindet hans nærmeste famille 
om, at afskedsstunden var nær. Og til 
sidst havde den håbløse sygdom røvet 
så meget af livskraften og gjort livet så 
tungt at leve for Harald Lauridsen, at 
man kun kunne ønske, at nu fik han 
fred. Hans hustru, børn og svigerbørn 
gjorde hvad de kunne for at være hos 
ham og støtte ham til det si�ste. Ha
rald Lauridsen kendte selv til at være 
trofast i nødens stund. Da Laurids 
Pedersen blev alvorlig syg i 1990 var 
Harald Lauridsen en næsten daglig 
gæst. Det gik sådan, at han ikke kun
ne være med til Laurids Pedersens 
begravelse, for da var han selv blevet 
indlagt på sygehuset, og han fik be
sked om, at han led af samme syg
dom. 
I mindet om Harald Lauridsen må vi 
sige, at han har haft et godt liv_ til gavn
og glæde for andre. Ved veis ende 
kunne han se taknemmelig tilbage 
over livet, der indeholdt mange gode 
dage. De svære stunder må ikke over
skygge, at de gode dage er de fleste. 

Ingrid Kristensen blev født i Hover 
sogn den 26. marts 1921 og døde den 
18. juli 1993 på Ringkøbing Amtssy
gehus efter få timers sygdom. Hun
blev 72 år. Ved fødslen var Ingrid
Kristensen en rask og normal pige,
men allerede i 1 O måneders alderen
blev hun meget alvorlig syg, fik me
ningitis, hjernebetændelse. Hun over
levede, men ikke uden mærker af
sygdommen resten af _ livet. Da _hun
voksede op, viste det sig, at hun ikke 
blev i stand til at følge almindelig sko
legang. Hun kunne f.eks. ikke lære at 
læse. Som alle multihandicappede 
blev hun resten af livet meget afhæn
gig af andre menneskers omsorg. 
Ingrid Kristensen blev først genstand 
for forældrenes kærlighed, og de 
skabte et godt og trygt hjem for hende. 



Moderen sang meget sammen med 
hende og lærte hende på denne måde 
en hel del sange og salmer næsten 
udenad. Med forældrenes alderdom og 
død måtte Ingrid Kristensen på institu
tion, og hun kom da på Nørrelund i 
Ribe. Hvordan det har været at blive 
flyttet på denne måde til helt nye og 
anderledes omgivelser ved jeg intet 
om, men jeg kan forestille mig, at det i 
hvert fald en overgang har været en 
ubehagelig tid at komme igennem. 
Ved oprettelsen af Grønbjerghjemmet 
kom Ingrid her til sognet, og der lærte 
jeg hende at kende sammen med de 
andre beboere. Det blev et godt og 
trygt hjem for Ingrid Kristensen, og her 
på Grønbjerghjemmet kom hun til at 
tilbringe den sidste del af sit liv, havde 
eget værelse og var glad for at være, 

og hun havde et godt fællesskab med 
plejere og beboerne deromme. Så 
længe hun havde kræfter dertil ville 
hun gerne række en hjælpende hånd i 
køkkenet, og selvom hun efterhånden 
var svag, så kunne det live hende op, 
når sangbøgerne kom frem, og hun fik 
lov at synge med af hjertets lyst og 
trang. Ingrid Kristensen ville gerne bo 
pænt og hyggeligt og selv være klædt 
pænt på. Som et barn glædede hun 
sig utrolig meget til sin fødselsdag. 
Barnets umiddelbarhed bevarede hun 
livet igennem. 
Jeg har altid været glad for at aflægge 
et lille besøg på Grønbjerghjemmet, og 
blandt andre hilse på Ingrid Kristen
sen. Jeg blev altid mødt med et smil 
og gensynsglæde. Nu vil dette indgå i 
mindet om hende. 

Ernst Mølgaard Ottosen. 

Kirkeligt Samfund Nr. Omme 
Vinterprogram 1993 / 94 

Tirsdag d. 26. oktober Foredrag v/ Pastor Anna Hillgaard, Brejning. 

Tirsdag d, 23, november Gudrun Nyborg viser lysbilleder og fortæller om en tur 
til øen Palau i Stillehavet. 

Tirsdag d. 11. januar Fhv. skoleinspektør i Sørvad, Poul Thomsen. "En Blic
keraften• 

Tirsdag d. 8. februar 

Tirsdag d, 8. marts 

Hans Christensen, Spjald viser lysbilleder og fortæller 
om en tur til Ægypten. 

Børge Gade, Skave. Emne: "Fattigfolk og deres børn 
de gode gamle dage." 

Alle arrangementer foregår på Grønbjerg Skole kl. 1930 og alle er velkommen! 
Husk brød og kopi Se ugebladet! 

Bestyrelsen: Villads Kyndesen 
Thyra Larsen 
Stinne Kristensen 

tlf. 97 38 40 73 
tlf. 97 38 40 60 
tlf. 97 38 42 43 

Alle arrangementerne vil blive bekendtgjort i Runestenen. 

19 



20 

Ørnhøj-Grønbjerg 
Havekreds. 

Onsdag d. 13. oktober kl. 19.30: 
Generalforsamling på Grønbjerg Kro. 
Nyborg holder foredrag efter kaffen. 

Torsdag d. 11. november i Vind sognegård: 
Djhs direktør Sigurd Christensen holder foredrag om 
Naturen og havefolket. Efter kaffen skal vi høre om 
Haver og natur i Lofoten. 

Lørdag d. 27. november kl. 13.30: 
Familieskovtur hos Ester og Peter Mosekjær, Grønbjergvej 33, 
Abildå. Eftermiddagskaffen medbringes. 

Galleri Jylland 

September måned ud: 

Udstilling med 
Adolf Meisters malerier. 

Oktober: 

Søndag d. 3. 1500 -17°° 

Fernisering 
Bjørn Haugaard, malerier. 

November: 

Salgsudstilling 
med Galleriets kunstnere. 

Fodbold-Tur. 

Søndag d. 1. august var der atter liv 
på Grønbjerg Stadion. Grønbjerg IF 
var vært ved JBU-arrangementet 
Jydsk Telefon Sommer Cup, som om 
formiddagen bød på fodboldkampe 
hos lokale klubber i området omkring 
Hee, og om eftermiddagen leg og 
hygge i Sommerland West. 
Det var et flot stadion, der tog imod de 
mange unge spillere og selvom 3 hold 
meldte afbud og kampplanen måtte 
laves om, var det dog glade spillere, 
forældre, ledere m.fl., der drog til 
Sommerland West, da fodboldspillet 
var overstået. 
Har du tid og lyst til at give en hånd 
det frivillige foreningsarbejde, så sig til 
- vi kan altid bruge en ekstra hånd!



Nyt fra 
Husholdningsforeningen. 

Så er det tid til at begynde at plan
lægge hvilke kurser man evt. vil med 
på til efterår eller vinter. Hushold
ningsforeningen har igen i år en ræk�e 
tilbud, omend vi har måttet holde hdt 
igen, idet vi fra kommunen har fået 
besked på at spare 12% på budgettet 
for 93, og de 12% skal følgelig spares 
på efterårets aktiviteter. 
Der gælder som regler for betaling 
som foregående år, nemlig 10 kr. pr. 
undervisningstime, og gratis for pen
sionister indenfor kommunen, hvilket 
vil sige at går man på et kursus i f.eks. 
Ørnhøj eller Tim må man selv betale. 

Her er så hvad vi kan byde på: 

Knipling v. Anna Vestergaard 
Start 23-9 kl. 1900 

Porcelænsmaling v. Inga Hansen 
Start 29-9 kl. 1430 

Yoga v. Merete B. Jensen 
Start 17 -9 kl. 1300 

Ryggymnastik v. Inge Møller Madsen 
Start 6-1 O kl. 1900 

Madlavn. f. mænd v. Anette Pedersen 
Start 7 -10 kl. 1900 

Møbelpolstring v. Anton Sørensen 
Start 14-1 Week-end. 

Hattefremstilling v. Britta Nielsen 
Start 18-2 Week-end. 

Bogbinding v. Peder Fredensborg 
Start: Se senere. 

Madværksted v. Sinne Damsgaard 
Start: Se senere. 

Da vi i år kun har et hold yoga kan vi i 
stedet tilbyde ryggymnastik, som Inge 
Møller Madsen har lovet at instruere. 
Som noget helt nyt bliver der i januar
februar over 3 aftener et madværksted 
for børnefamilier ved husholdnings
konsulenten. Nærmere beskrivelse af 
dette kursus følger i et senere nummer 
af Runestenen. 

Oplysning om kurserne og tilmelding 
kan ske til Margit Sinkjær, tlf: 97 38 40 
11. 

PS: Vi er altid interesserede hvis no
gen har ideer til nye kursusaktiviteter. 

Grønbjerg 
Kro Ruth og Kesse 

VI LEVERER VARM 

OG KOLD 

AF HUSET 

MAD UD 

Telf: 97384450 

SØNDAGSMENU 

KUN Kr. 65,-
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Grønbjerg Møbelindustri A/S holder jul for 
Runestenen !!! 

Sådan følte vi det i redaktionen den 
dag Grønbjerg Møbelindustri A/S 
v/ John Asmussen, meddelte os, at de 
ville sponsorere en printer til Rune
stenen. (Mange vil vide, at en "printer" 
er en maskine, der kan udskrive tekst 
og billeder, fra et EDB-anlæg.) Indtil 
dato har Runestenen lukreret på lånte 
printere, hvilket i det lange løb er uho
ldbart. Vi har derfor også i lang tid haft 
det store ønske, at få en printer af god 
kvalitet, så bladet kan opretholde den 
gode læsbarhed og udseende. Det er 
selvsagt forbundet med store vanske
ligheder, at skaffe en printer, da vi 
prøver at holde vores budget så lavt 
som muligt. Derfor er det dobbelt dej
ligt, når der sådan lige pludselig, falder 
en appelsin ned i vores turban. Det er 
vi meget taknemmelige for, og det 
håber vi naturligvis også, at vore læ
sere er, selvom I ikke umiddelbart 
mærker så meget til nyerhvervelsen. 

GRØN BJERG 

MASKINFORRETNING 

din lokale Maskinforretning 

97 38 40 35 

Det rigtige svar er: Udbytte, især ved salg af 
værdipapirer. 

22 

Men hvorfor sponsorerer Grønbjerg 
Møbelindustri så en printer til Rune
stenen ? 
John Asmussen siger: "Vi føler, at 
beboerne i Grønbjerg har hjulpet os 
godt i gang. Det vil vi på en eller an
den måde gerne sige tak for. Den 
måde Grønbjergboerne skaffede kapi
tal til et industrihus på, har skaffet os 
så meget omtale, at det har været 
relativ nemt, at markedsføre Grønbjerg 
Møbelindustris produkter, idet de på
gældende kunder havde læst og hørt 
om projektet gennem bl.a. Jyllands
posten, Erhvervsbladet og T.V. 
Denne hjælp vil vi nu prøve at retur
nere. Dette kan vi gøre på denne må
de, hvor hele "sognets• befolkning får 
glæde af Runestenens tekniske kvali
tet, som vi også gerne ser bevaret. De 
fleste sponsorater går jo til enkeltfor
mål, men på denne måde, er der mu
lighed for at nå et bredere publikum. 

DK BENZIN 

Jørgen Demant 

Ømhøjvej 12, Grønbjerg 

6971 Spjald 

Telt 97 38 41 87 



Julemarked ! 
Julen nærmer sig, og det er tiden nu, at tænke på at leje en stand på 
julemarkedet. Det bliver i år den 27. november 1993 

kl. 1000 - 1600 

og foregår i Grønbjerg forsamlingshus. 

Stande koster 100 kr. og kan bestilles på tlf 97 38 40 67 eller 97 38 42 97 
senest 1. november. 

Planen er at der også skal afholdes loppemarked til fordel for forsamlings
huset. Hvis man har noget at give til formålet, kan man henvende sig på tlf. 
97 38 43 78 eller 97 38 40 04. 

Lørdag 
Søndag 
Mandag 
Lørdag 
Søndag 
Søndag 
Søndag 
Lørdag 
Lørdag 
Søndag 
Søndag 
Lørdag 

18. sept.
19. sept.
20. sept.
25. sept.
26. sept.
26. sept.
3. okt.
9. okt.
9. okt.
10. okt.
17. okt.
23. okt.

Kl. 1330 

Kl. 1600 

Kl. 1830 

Kl. 1500 

Kl. 1330 

Kl. 1515 

Kl. 1500 

Kl. 1300 

Kl. 1500 

Kl. 1000 

Kl. 1330 

Kl. 1400 

Husholdningsforeningen 
& 

Sogneforeningen 

FODBOLD PÅ 
GRØNBJERG STADION 

Dame Junior 1 - Hejnsvig IF 
Serie 1 - Thisted FC 
Lilleputter - Kibæk IF 
Serie 3 - ØAB 86 
1. Division - Sundby B.
Dame Junior 1 - Starup/Skovl. IF
Serie 1 - Sallingsund FC
Dame Junior 1 - Herning KFUM
1. Division - Sydmors IF
Serie 3 - Aulum IF
1. Division - OB
1. Division - Mejrup GU

Enkelte kampes tidspunkter kan blive ændret, så vær opmærksom på 
kampplakaterne i lokalområdet. 
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G.U.F. 

Gymnastiksæson 1993-94 

Mandag 

1530-1 s3° Puslinger 
Dorthe Liv og Helle Jacobsen. 

1153°-1'73° Bh.kl. 1.-2. kl. 
Lone Justesen og Birgit Cortes. 

1730-1900 Bl. spring 3.-7. kl. 
Teresa Jensen, Ulrik Sinkjær og Lissi 
Dyrberg. 

1900-2030 St.springh. 
Louise Aabjerg og Mogens Olesen. 

Torsdag 

1700-1000 Piger 3.-7. kl. 
Pia Kristiansen og Rita Andersen. 

1900-2030 Motionsdamer 
Annonceres senere. 

Det st. springhold starter i Grønbjerg 
og derefter hveranden gang Abildå og 
Grønbjerg. 
Alle hold starter i uge 40. 

Efterårsferie i uge 42, hvor det er op til 
ledere og gymnaster, om der skal 
være gymnastik. 
Gymnastiksalen er lukket i uge 47 på 
grund af skolefest. 

Tilmelding til badminton foregår i gym
nastiksalen den 27. september kl. 1900

• 

Svømning for voksne: 
Mandag den 4. oktober kl. 2000-2100

• 

Familiesvømning: 
Onsdag den 6. oktober kl. 1900-2000

• 

?4 

Lederne på de enkelte hold fortæller 
her lidt om dem selv, og om indholdet 
på holdene. 

Puslinge: 
Puslingeholdet med børn fra 3-6 år, vil 
i år blive ledet af Helle Jacobsen og 
Dorthe Liv. Vi er begge ganske 'grøn
ne' i instruktørrollen, men er enige om 
at gymnastik på puslingeplan drejer sig 
om at lege. Derfor vil 'gymnastiktimen' 
blive en blanding af forskellige lege, fri 
leg med redskaberne, sange og måske 
en lille historie til at slutte af på. Pus
lingegymnastik; det skal være sjovt. 

Bl. spring: 
Jeg hedder Teresa Rainnie Jensen, er 
18 år, tager 1. HH på Holstebro Han
delsskole, spiller fodbold her i Grøn
bjerg og leder gymnastik og så skyder 
jeg lidt til husbehov i Ørn�øj Sk�e
forening. Jeg bor forresten I GrønbJerg 
(på landet). 
Da jeg tog 1 o. klasse på Staby Efter
skole tog jeg en lederuddannelse, som 
omfattede håndbold, volleyball og 
gymnastik. Og da det kun er gym
nastik man har i Grønbjerg lige for 
øjeblikket, måtte det blive gymnastik
ken som jeg skulle starte med. 
Jeg startede lige på og hårdt med �et 
lille springhold sidste år i samarbeJde 
med Ole Berthelsen og Grethe Lorent
zen. Men det var også det råd vi fik af 
vores gymnastiklærer. Det var utroligt 
vigtigt at komme i gang med det sam
me, at få prøvet sin viden og ideer af 
før man glemmer dem. Jeg synes, at 
det var en utrolig spændende sæson. 
Jeg elsker at arbejde med børn, se at 
de lærer noget og at de udvikler sig. 
Få dem til at lave en øvelse som de 
ikke turde før, det er en udfordring 
både for dem og os, og det lykkes da 
næsten altid. Det er utrolig vigtigt at 



man skaber gensidig · respekt fra be
gyndelsen. Det værste man som leder 
kan gøre, er at gøre forskel på gym
nasterne. De skal behandles på lige 
fod alle sammen, selvom en kan være 
irriterende og en anden sød. 
Jeg skal starte på en ny sæson i sam
arbejde med Ulrik Sinkjær og Lissi 
Dyrberg. Jeg håber, at den bliver lige 
så spændende og lærerig som den 
foregående. Jeg vil bygge videre på 
det de lærte sidste sæson men vil 
selvfølgelig tage hensyn til de nye som 
forhåbentlig kommer med. Som optakt 
til sæsonen tager jeg på et gymnastik
kursus, som bygger videre på det jeg 
lærte sidste år. Og så har jeg lige 
været på et springkursus sammen 
med Ulrik. Man skal lære noget nyt 
hele tiden. Det er altid godt at få noget 
inspiration. 
Jeg håber, at der vil møde rigtigt man
ge glade drenge og piger op når sæ
sonen starter. Jeg ser ihvertfald frem 
til sæsonen. 

Mit navn er Ulrik Sinkjær, og jeg er 17 
år gammel. Jeg har gået 1 år på Staby 
Efterskole, hvor jeg har haft lederkur
sus for børn og for juniorer. Kurserne 
havde en varighed på tilsammen 120 
timer og vi havde en ung og meget 
inspirerende lærer. 
Jeg glæder mig, og håber på god 

tilslutning, så vi kan få en sjov og god 
sæson. 

St. spring: 
Mit navn er Louise Aabjerg Andersen 
og jeg skal lede st. spring Abildå,'
Grønbjerg sammen med Mogens Ole
sen. 
Jeg er 21 år og bor i Holstebro, hvor 
jeg arbejder på Odin Teatret. 
Det er 2. år i træk, jeg skal lede st. 
spring, og jeg glæder mig til at arbejde 
sammen med Mogens. Jeg vil bestræ
be mig på, at alle kan være med på 
holdet, og at vi får det sjovt sammen. 
For mig betyder det meget, at gym
nasterne fungerer godt sammen, sam
tidig med at der bliver bestilt noget, 
når der trænes. 
Jeg håber på at se alle de gamle igen 
og selvfølgelig en masse nye. Vel 
mødt! 

Mogens Olesen: På programmet i år 
vil der stå rytmisk gymnastik og spring. 
Springene vil blive de sædvanlige 
spring, men der skal også arbejdes en 
del med redskabsspring, det vil sige 
buk-spring og plint-spring. 
Jeg har altid lavet gymnastik og har 
siden et højskoleophold fået lyst til at 
lede gymnastikken. Ellers håber jeg 
der møder mange op så vi kan få en 
god og hyggelig sæson. 

TAGPILOTEN 

PI baggiund af stigende problemer med alger og mos på hustage, specielt industri- og staldbygninger samt 
paracelhusc, har vi taget kampen op mod disse. 

Ved bekæmpelse af alger og mos forlænges tagets levetid væsentlig og forebygger nyva:kst i lang tid efter 
behandlingen. 

Vi bor i Grenbjerg - men fjerner det grønne på taget. 

Ring og forhør nærmere om disse fordele. Tagpiloten. Tif. 97384281- en ny fordel på vej mod toppen. 
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Der var engang. 
v/ lis Helles Olesen. 

Vi befinder os som i sidste nummer af 
Runestenen stadig på højdedraget ved 
Grøntoft. Den stedkendte sogneboer 
ved, at heroppe findes nogle af Dan
marks flotteste beliggende gravhøje 
med en udsigt, som siger sparto til 
Trehøje. I alt ligger her seks fredede 
gravhøje og to høje, som tidligere er 
udjævnede og næppe længere synlige. 
De seks høje blev fredet med fred
ningsloven i 1937. En af dem er særlig 
flot og uskadt. De andre er mere eller 
min�re beskadigede. Det skyldes især 
�ationalmuseets udgravning af højene 
1 1923. Som omtalt i sidste nummer af 
Runestenen fandt Peder Pøhl i 1922 
en meget stor og flot flintdolk i en af 
gravhøjene deroppe. Det førte til, at 
J. Brøndsted fra Nationalmuseet un
dersøgte fem af gravhøjene på bakke
draget i sommeren 1923.
�røndsted var ikke særlig heldig med 
sine udgravninger. Kun i en af grav
højene var gravene uforstyrrede. I 
denne høj fandtes tre grave. Den æld
ste grav var fra slutningen af stenal
d�ren (ca. 2.000 f.kr.). På en stenlæg
ning fandtes rester af selve kisten og 
to flintdolke, som den døde havde fået 
med sig i graven. En anden stensat 
grav fandtes i højen. 
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En bronzeklump sammen med de 
brændte knogler af den døde fortæller, 
at begravelsen har fundet sted i bron
zealderens første halvdel (ca. 2.000 -
1.000 f.kr.). Den tredje grav var en 
urne med brændte knogler og en arm
ring af bronze. Kun i to af de andre 
høje fandtes grave, men begge var 
uden fund. Det var et lidt usselt resul
tat. Brøndsted har jo nok haft den 
store dolk i tankerne, da han forlod 
København og rejste så langt vest på. 
Efter nutidens målestok gik udgrav
ningen nu også ganske hurtigt. I alt 
otte dage er brugt til undersøgelsen. 
Når man kigger i beretningen over 
undersøgelsen i Nationalmuseets arkiv 
ser man således også, at Brøndsted 
ved tre af højene har været inde se
nere at foretage nogle tilføjelser i mar
gen. Fra tre af højene er nemlig se
nere indsendt flintredskaber af Pøhl 
Nielsen - i alt tre flintpilespidser og en 
flintspydspids. Hver gang tilføjer Brøn
dsted: "altså overset af mig ved un
dersøgelsen•. Det er lidt flovt for fag
manden, men ærlig er han. Flot er det, 
at finderen har sendt tingene til muse
et. Ud fra de samlede fund kan vi 
konkludere, at alle højene sikkert er fra 
slutningen af stenalderen eller måske 
den allerførste bronzealder, hvor flin
ten stadig var i brug (omkring 2.000 
f.kr.)



Gule fanden. 

•Jeg ved, at hun drømmer om Povt både so
vende og vågende, og hun har ikke tanke for 
nogen anden ting. Hvad det videre har at bety
de, kender hun vel bedst selv ; men jeg må si
ge, at jeg vilde have sådan en landløber til 
svoger, og det vil Kristen Kodal vist heller ikke.•
•Povl er lige så god som Kristen Kodal, .. sagde
Kristine. 
•Det tager du endda fejl I,• sagde hendes far.
•Kristen Kodal kender vi fra barn af, og han er 
en skikkelig og agtet karl; Povt er slet ikke godt
lldt af dem, der kender ham bedst. Han er
upålidelig, og desuden ejer han ingen ting.•
•Han er rigere end Kristen Kodal,• påstod
pigen.
•Det er heller Ikke sandt. Jeg vilde ikke synes
lide om, at Kristen Kodal var rigere, end han er,
men han har endda en køn skilling, og han er 
ellers et rart og godt menneske, og da han og
Karen synes om hinanden, så har Jeg sagt ja, til
at han må få hende og gården - Povl Jakobsen
ejer, som sagt intet; smugleriet er en dårlig
næringsvej, der både er ulovlig og usikker. Du 
behøver ikke at være bange for at få ham til 
svoger, Karen, for det bliver der intet af.• 
•Kristine er vist af en anden mening, .. ind
vendte Karen.
•Så er det endda mig der råder,• forsikrede 
Peder Madsen . •Jeg har taget min bestem
melse med jer begge. Ja, ved I hvad, pigebørn!
I enes ikke altid så godt, som i burde. Karen kan
være stram nok somme tider, og Kristine er 
barnagtig og selvrådig. Jeg tænker dog, I vil 
kende hinanden som gode søstre, når I bliver 
skilt ad, og det skal jeg sørge for. Når Kristine 
f� en forstandig og sindig mand og et godt 
hJem, så går hendes barnagtighed nok over, og
så kan vi alle være gode venner og glade ved 
hinanden.•
Det var sjældent, at Peter Madsen udtalte sig
udførligt over for sine døtre; men de vidste ,at
når han havde sagt noget, tålte han ingen ind
vendinger. Kristine fremkom heller ikke med så
danne; men hun vidste, hvad hun vilde, thi hun 
elskede Povl Jakobsen med stærk og utæmmet 
lidenskab, og de havde givet hinanden de mest
bindende løfter.
Da Povl kom der igen, holdt Karen øje med sin
søster, men det unge par søgte alligevel at 
mødes og i den hede middagsstund, medens
Karen syslede inde i huset, og Peder Madsen
og Hans Hovborg troedes at ligge på deres

grønne øre, traf Povl og hans veninde hinanden 
omme bag laden. Her udtalte hun sin bekymring, 
og han forsikrede hende, at han hverken 
manglede agtelse eller formue, og at han nok 
skulle overbevise hendes far derom. Der blev 
imidlertid talt mindre, end der blev kysset, og 
under denne beskæftigelse overraskedes de af 
Peder Madsen, der var bleven varskoet af 
Karen. De for nu fra hinanden, men i stedet for 
at træde den vrede mand under øjnene og 
undskylde eller retfærdiggøre sig og sine 
hensigter, luskede karlen af ud I mosen, hvor 
smuglergodset var skjult. Peder Madsen omtalte 
nu sagen til Hans Hovborg, som lovede, at han 
ikke oftere skulle medtage sin vindige 
medhjælper der til gården. Han billigede aldeles, 
at holmgårdsmanden ikke vilde have ham til 
svigersøn, og lod sig forstå med, at han vidst 
adskilligt mere og værre om ham, end han holdt 
af at sige. 
Peder havde udset Søren Tiphede til ægtefælle 
for Kristine, og sagen var bleven aftalt med 
Sørens mor; thi Søren selv var frygtsom og 
undselig over for unge piger, da han godt vidste, 
at han ikke var smuk at se på, og han havde 
desuden en fejl på mælet, som tit havde gjort 
�m latterlig. De, der kendte ham nøjere, lo dog 
ikke ad ham; thi han var en god søn, en for
standig bonde og et retskaffent og velsindet 
menneske i alle måder. Moren ønskede nu, at 
han skulle gifte sig, og han var også i høj grad 
bleven indtagen af den smukke Kristine, men 
var bare bange for, at hun ikke ville have ham. 
M�ren forsikrede ham, at der var ingen ting i 
veien, og Peder Madsen, der så mildt til Sørens 
gode gård og øvrige velstand, sagde det 
samme, og så måtte han vel tro det. Det havde 
dog ikke været meningen, at brylluppet skulle 
finde sted så brat; men nu tog Peder det over 
tvært, fordi, sagde han, at Kristine skulle ikke gå 
som tyende hos sin søster, men I virkeligheden 
for at betage Povl Jakobsen alt håb. Det var jo 
også en besparelse at lade begge pigerne holde 
bryllup på en gang, og det blev så bestemt, at 
det skulle ske i det kommende efterår. Kristine 
turde ikke åbenlyst sætte sig op imod sin far; 
Søren var betagen af kærlighed til den smukke 
pige og indvilgede i hastværksforbindelsen, uden 
at vide nøje besked om hendes mening, hvilket 
beviser, at ellers forstandige folk kan af elskov 
forledes til at gøre dårskaber. 
En dag lige før høst var Kristine ude i mosen for 
at slå lav til kvægfoder. . ................. fortsættes. 
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Der går mange 
gode "ender" på 

et godt stykke 
LIMTRÆ 
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Asmussen & Sørensen 
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