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Årets konfirmander sprang ud den 6. mam



■ Redaktionen

Forsiden 

Da jeg alligevel skulle ned til kirken og 
tage et portræt af konfirmanderne love
de jeg samtidig med Helle (der ellers 
havde tørnen i år) at holde øje med de 
bugnende bæreposer til konfirmanderne, 
der står i våbenhuset medens der var 
konfirmation i kirken. Da jeg så havde 
været inde i kirken for at tage det 
obligatoriske portræt af årets 
konfirmander gik jeg ud for at "holde 
øje". Og sædvanen tro kom 
konfirmanderne ud for at gå samlet ind i 
kirken når præludiet begyndte. Denne 
situation og det gode vejr taget i 
betragtning benyttede jeg mig af til at 
tage et billede af konfirmanderne uden 
for. Vi kunne ikke stå for billedet 
herhjemme og valgte det derfor til for
sidebillede. 

Siden sidst: 

Der er kommet gode reaktioner på den 
nye serie om skoleforholdene i Grøn
bjergs ''skolevæsen". 
Sidst bragte jeg et par opskrifter fra Fa
milie og Samfunds "konsulentaften". 
Det fik mig på de tanker at der godt kan 
være en opskrift i Runestenen hver 
gang. Som sagt så gjort. Men tankerne 
gik jo videre og faldt i retning af egns
retter eller skikke ved bordet eller af an
den kulinarisk art. Så ''ordet er frit" med 
hensyn til gode traditioner. 

Her omkring 

Der står et par store møder på program
met her sidst i maj måned. To møder der 
kan have afgørende betydning for vort 
lokalsamfund. 
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Det første den 28. maj hvor der rundt i 
kommunen holdes opstillingsmøde på 
Sognelisterne. 
Selvom jeg ikke ser noget problem i at 
Gravers Kjærgaard fortsætter en fireårig 
periode endnu - tværtimod - så mener 
jeg at det er vigtig at vi får opstillet en 
liste som Gravers kan benytte som en 
slags bagland eller følgegruppe. Så kom 
også i forsamlingshuset den aften. 

Et endnu vigtig møde finder sted da
gen efter d. 29. maj hvor Videbæk 
Kommune inviterer til borgennøde i 
forsamlingshuset. 
Jeg kan ikke nok understrege vigtig

heden af at "alle" kommer af huse og 

giver sin mening til kende og kommer 

for høre på hvad Byrådet har at sige os 
og os dem. -mb ■

RUNESTENEN 

www.runestenen.dk 

Redaktør: 
Mogens Ballegaard (mb), SønderkjærsveJ 9. 

Tlf: 97 38 43 32 

e-mail: runestenen@runestenen.dk 

Tegner: 
Jens Erik Bygvraa Ueb), Frydendalsvej 1 

Tlf: 97 38 43 57 e-mail: jeb.sign@get2net.dk 

Skribenter: 
Personportrætter, nekrologer m.m.: 

Ingrid Kirk (ik), Bymarken 8 

Tlf: 97 38 40 20 
e-mail 97384020kirk@get2net.dk 

Tidligere elever i de grønbJergske skoler. 
Grete Tange, Ommegårdvej 8 

97 38 42 84 
e-mail: leif@tange.dk 

Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn 

(Videbæk Kommune) og trykkes i 400 eks. og 

vi respekterer ikke et nej tak ! 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 



3 

���� Nyt fra Byrådet 

Ved: Gravers Kjærgaard 

Endnu et par måneder er 
gået, og Runestenens dead-
line rykker nærmere med 
lynets hast. 
Da jeg sidst skrev, dalede 
sneen i store flager, det 
gjorde den såmænd også påskelørdag ind 
under aften, hvor vi såede den første vår-
byg. Så hvem ved, måske går vi lige fra 
vinter til sommer. Jo vejret kan vi snakke 
meget om, selvom vi ikke kan gøre noget 
ved det. 

Årsberetning. 
På byrådets aprilmøde blev Kommunens 
Årsregnskab og medfølgende Årsberet-
ning for år 2000 diskuteret og kommente-
ret. Man kan selvfølgelig sige, at det er 
med det, som med vejret, - det er sket, så 
det kan vi såmænd ikke gøre mere ved. 
Her mener jeg dog der er den forskel, at 
ud af et regnskab kan man godt læse en 
udvikling, og dermed bruge det til at præ-
ge fremtiden. Regnskabet for år 2000 bæ-
rer præg af underbudgetterede driftsudgif-
ter, der dog i nogen grad opvejes af min-
dre anlægsudgifter og et lidt større over-
skud på jordforsyningsområdet. Når man 
så i avisen kan læse, at der er et minus på 
6 mio. hænger det sammen med Videbæk 
Rensningsanlæg og finansiering af det. 
Dette hører dog under det brugerfinansie-
rede område. Herudover synes jeg, det vil 
blive for omfattende, at gå i detaljer på 
disse linjer. Er nogen yderligere interesse-
rede, så sig til, og jeg skal nok skaffe et 
eksemplar af Regnskab og Beretning.   

Lærerstillinger. 
Næsten hvert år er der et antal ledige læ-
rerstillinger ved kommunens skoler. Der 
er jo altid spændende, om det er attraktivt 
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at søge en stilling ved Videbæk Kommu-
nes skolevæsen. Det synes stadig at være 
tilfældet, idet 53 har søgt på 8 stillinger. 
Jeg vil håbe vi til stadighed kan have et ry 
der tiltrækker dygtige lærere. Vore skoler 
er præcis lige så gode som det personale vi 
har ansat. 

….fortsættes side 6 
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Grønbjerg 

Folkebibliotek:
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Tlf.: 97 38 41 77 
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For private: 
Efter aftale - Ring 
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LLLL  Serv i cemedde le lser  7777 

Videbæk kommune: 96 94 94 94 



MAJ Side Side 

MA 7 Dagen tiltaget med 9t 21 m 19 46 LØ 9 Haveforeningen 52 

TI 8 SØ 10 Grønbj. vik. fors!. Kirke 9°0 AH 34 

ON 9 Forældremøde 2.-4. og 5. kl. MA 11 Pr. Henrik li 24 

TO 10 TI 12 

FR 11 Bededag Kirke kl. 1030 ON 13 

LØ 12 TO 14 

SØ 13 Kirke ingen FR 15 Valdermarsdag li 

MA 14 20 LØ 16 

TI 15 0-5. kl. hyttetur Tour de Pedal 46 SØ 17 Kirke ingen 

ON 16 og 6 - 7. kl. - Off. budgetmøde 22 MA 18 25 

TO 17 --- på --- TI 19 

FR 18 --- Bornholm ON 20 

LØ 19 TO 21 Udst. i skolen af elevarbejder. 

SØ 20 Kirke 900 FR 22 Sommerferieafslutning i Skolen 

MA 21 Ny Bhkl + foræld på skolen 21 LØ 23 Set. Hans So 26 

TI 22 Haveforeningen GUK general 52 54 SØ 24 Kirke 1030 AH 

ON 23 Tour de Pedal 46 MA 25 Skolens Sommerferie 26 

TO 24 Kr. Himmelfartsd.11 Kirke 1030 TI 26 

FR 25 Haveforeningen 52 ON 27 

LØ 26 Kr. Frederik li TO 28 

SØ 27 Kirke 900 FR 29 

MA 28 Opstillingsmøde 22 6 LØ 30 Pr. Alexandra lloeadline nr. 51 

TI 29 Borgermøde Videbæk kommune 19 JULI 

ON 30 SØ 1 Kirke Ingen 

TO 31 Tour de Pedal 46 MA 2 27 

JUNI TI 3 

FR 1 ON 4 

LØ 2 TO 5 

SØ 3 Pinsedag li Kirke 1030 FR 6 

MA 4 2. Pinsedag Kirke 9°0 23 LØ 7 

TI 5 Grundlovsdag li SØ 8 Kirke 900 

ON 6 MA 9 28 

TO 7 Pr. Joachim li Udflugt menigh. 35 TI 10 

FR 8 ON 11 Dagen aftaget Ot 54m 

5 
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….fortsat fra side 3 

Børnepasning. 
På trods af væsentlig færre fødte børn i 
2000 kører administrationen af dagple-
jen meget stramt. Specielt i Videbæk 
by, kniber det med pladser, mange dag-
plejere har taget 5 børn ind og børneha-
ver/huse tager børn ind før 1. aug. Med 
hensyn til børnehaver/huse ser det lidt 
mere problematisk ud. Her i Grønbjerg 

fyldes der op, derudover er der 14 på 
venteliste, som er født i 1998. Hvad gør 
vi så? Ja det vil jo nok ende med en 
midlertidig løsning, for det er jo nu og 
her, vi har et behov. En midlertidig løs-
ning er nok opsætning af en pavillon, 
det er vel ikke det mest populære, men 
nok det mest realistiske. For i øvrigt tror 
jeg, her er et godt emne, at få diskuteret 
med Byrådet på borgermødet her i 
Grønbjerg d. 29 maj.  

Helhed for børn og unge 0 - 18 år. 
Et materiale med indholds - og handle-

beskrivelser er nu færdigt. Det er blevet 

til gennem en 3 årig proces, med delta-
gelse af alle brugerbestyrelser og pro-

fessionelle indenfor undervisning og 

pasning i Videbæk Kommune. Materia-
let omfatter 6 områder: Forældreroller 

og ansvar, Børns respekt for andre børn 
og voksne, Indsatsen overfor svagtstille-

de børn og unge, Overgange og kontinui-

tet imellem de forskellige institutioner, 
Den frie leg/livslæring i institutioner og 

klubtilbud, og Overgangen til ungdoms-
uddannelser – erhvervsliv og voksenliv. 

Vikingens placering. 
Velvidende det ikke har noget med by-

rådsarbejdet at gøre, tillader jeg mig alli-
gevel afslutningsvis, at ytre mig om dette 

emne her i disse linjer. Jeg synes i alt sin 

enkelthed at Grønbjerg Vikingen skal 
blive stående, hvor han står. Her er han i 

sin tid sat foran Skole og Børnehus, her 

præsenterer han sig flot og synligt på et 
lille grønt område, der tillige er med til at 

skabe gode oversigtsforhold. Al respekt 
for Børnehusets manglende udenoms-

plads. Jeg synes dog ikke, det er argu-

ment nok for at flytte Vikingen og ind-
hegne dette område. Jeg har fuld tillid til, 

at Børnehuset ved kreativ tænkning kan 

finde en anden løsning på dette problem. 

Borgermøde. 
Som sikkert omtalt andet steds i bladet 

afholder Byrådet borgermøde i Grøn-

bjerg d. 29 maj, jeg håber virkelig Grøn-
bjergs indbyggere møder talstærkt op 

denne aften og giver sine meninger og 
ideer til kende. Jeg glæder mig i hvert 

fald allerede.� 

Opstillingsmøde til kommunalvalget 

mandag d. 28. maj 2001 kl. 19.30 

i Forsamlingshuset. 

Mød op og vær med til at bestemme hvem der skal stå på sognelisten! 

Se endvidere særskilt annonce i ugeavisen uge 20 Sogneforeningen 
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���� En Skolesag fra 1854 

For tiden har jeg megen fornøjelse af at 

oversætte nogle gamle papirer fra den 
gotiske håndskrift, de er skrevet med, til 

forståelig nudansk. 
Fornøjelsen vil jeg gerne dele lidt med 

Runestenens læsere, måske nogen vil 

finde det interessant at ”høre” lidt om, 
hvordan skolevæsnet kunne fungere her 

i sognet for omkr. 150 år siden. Følgen-
de sag drejer sig om en klage fra nogle 

forældre over degnen - og et anråb om 

hjælp fra biskoppen over Ribe Stift.  
De klagende er mænd fra Singhier - 

Qvodal - Nedergaard - Askou og fl. - al-

le af Nørre Omme, som på dette tids-
punkt bestod af Ørnhøj, Grønbjerg og 

Fjaldene (Abildå). For Fjaldenes ved-
kommende var der dog først ved at 

komme gang i beboelsen i årene her i 

midten af 1800- tallet. 
Der blev først bygget en skole her i sog-

net i 1832, før den tid blev børnene nød-
tørftigt undervist af ”omgangslærere”. 

Skolen lå i Gl. Grønbjerg, ca. der hvor 

Grønbjergs Østre Skole lå og bygnin-
gerne stadig ligger, men som nu er Gud-

run og Sigfred Nyborgs hjem. 

Og nu til historien om biskoppen, foræl-
drene og den i unådefaldne degn: 

Vi undertegnede henvender os underda-

nigst til vores Højærværdige Hr. Dauu-

gaard, Biskop for Ribe Stift, at de vil 
undersøge vores Adresse. 

Vi tyve bønfalder dem angaaende vores 

degn Erik Christian Pedersens Skole-
hold, han bruger ingen orden i sin Sko-

le, han sidder ofte at sove ved Børnerne 
saa at de gøre mangen Spillopper i Sko-

len, at han omsider vogner derved, og 

naar han vogner, vil han straffe dem for 

deres uartighed, saa straffer han mangen 
gang den uskyldige haardt og den skyldi-

ge slipper fri, tillige giver han heller ikke 
Børnerne Førlov i rette Tid, hverken til 

Middag eller Aften, og stoer Uordentlig-

hed er ved ham og i hans Huus, saa at vi 
ei længere kand være tient med den Uor-

den han have i sin Skole. Og i det hele 
giør Børnerne en daarlig Fremgang, hvor 

Forældre ei halv vil sørge for at undervi-

se dem, især den mindre Klasse. 
Nu vil vi bønfalde til dem om de god-

hedsfuld vil forunde os, at der maae blive 

ansat en Hielpelærer ved Sogneskolen, 
for vi ønsker ham udsat som uværdig til 

at foresætte sin Embede som Skolelærer. 
Nørre Omme d. 14. Junny 1854. 

Og så er skrivelsen ellers underskrevet af 
de 20, som klager. Hvoraf nogle nok 

ville blive genkendt, hvis jeg tog deres 

navne med, men det undlader jeg. 

Kilde: Denne sag er bare en af de mange 
omkring vort sogn, som vi kan finde på 

Landsarkivet i Viborg. 

N.B. Jeg har så vidt muligt forsøgt at be-

nytte datidens skrivemåde!           ik � 

GRØNBJERG 

MASKINFORRETNING 

din lokale Maskinforretning 

97 38 40 35 
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���� Billardklubben 

Bagerst fra venstre: Peter Christensen og Bent Christensen 

Forrest fra venstre: Bill Pedersen, Niels E. Jakobsen.  

Henning Møller 

Adr: Sønderkjærsvej 1, Grønbjerg 

Formand: Niels E. Jacobsen 97 38 44 68 

Efter generalforsamlingen den 28. april har Billardklubben konstitueret 

sig som følger: 

Niels E. Jakobsen, Grønbjerg formand 

Bent Christensen, Ørnhøj næstformand 

Henning Møller, Grønbjerg kasserer 

Bill Pedersen, Grønbjerg sekretær 

Peter Christensen, Grønbjerg turneringsleder� 
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Carsten Justesen, Søren M. Hansen, Ole Bak, Tom Berthelsen, Frederik 
Anneberg, Trine Mikkelsen, Susanne Bendtsen og Pastor Ottosen. 

Konfirmation i Grønbjerg søndag d. 6. maj 2001 

Vores NetBank er åben de 

fleste af døgnets timer, så du 

kan ”klikke” dine overførsler, 

betalinger m.v. på plads, når 

det passer dig 

www.landbobanken.dk 
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���� Badmintonturnering d. 25. marts 2001 

Herresingle: Vagn Jacobsen, 

Thorsted 

Dameduble: Hanne Kjærgaard 

og Susanne Bilgrav 

Børnesingle Gruppe 1: Trine 

Mikkelsen 

Børnesingle Gruppe 2: Sune 

Nilausen 

Børneduble: Trine Mikkelsen 

og Dan Jensen 

Derudover var der følgende 

premierede. 

Børnesingle pulje 1-2-3 

2. Præmie

Dan Jensen

Børnesingle pulje 4+5 

2. præmie

Per Bak

Børnedouble 

2. præmie

Signe Thomsen og Louise

HansenHerredouble: Ole Østergaard og Vagn Jacobsen 

Mixdouble: Susanne Bil-

grav og Ole Østergaard 
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���� De Gule plastposer 

De gule plastposer med reklamer i grøf-
ter langs veje og andre steder hvor de 

ikke skal ligge!!! 

Der er flere der har henvendt sig til mig 

om de Gule Plastposer med Reklame-
tryk. Kan man ikke blive fri for dem? - 

og det er noget værre svineri at de lig-

ger og flyder alle vegne! 

Jeg har undersøgt sagen og vil gerne på-
tage mig at samle de adresser op der ik-

ke er interesseret i at modtage disse re-

klameposer. Henvendelse til Mogens 
Ballegaard 97 38 43 32. 

I bedes også sige hvis reklamerne bliver 

smidt ved andre indkørsler til matrikel-

nummeret. 

Hvis man selv vil have ulejligheden er 

det: 
De Bergske Blades Reklameuddeling 

Sct. Mathiasgade 7 
8800 Viborg 

Sonja Elkjær direkte tlf. 89 27 63 42  

eller til e-mail:  

sonja.elkjaer.vsf@de-bergske.dk 
-mb �

Damedouble 

2. præmie

Anne Kirsten Gammelgård og Mette Olesen

Herredouble 

2. præmie

Rasmus Mikkelsen og Hakon Pøhl

Herresingle 

2. præmie

Ole Vennevold

Mixdouble 

2. præmie

Signe Bilgrav og Rasmus Mikkelsen

Bronze 

Jakob Sand, Signe Thomsen, Ole Bak, Jakob 

Mohr Hansen,  

Maria Vennevold, Jonas Nielsen, Sasa Kova-

cevic, Nicolai Asmussen, 

Jens Nilausen, Anne Sofie Anneberg, Louise 

Hansen, Uffe Kjærgaard,  

Kim Jensen, Ragnhild Thomsen, Sune Nilau-

sen og Per Bak  � 

Grønbjerg  

Lokalhistoriske Arkiv 

Vi vil meget gerne låne bille-

der til affotografering, særligt 

billeder af konfirmander efter 

1934 og skolebilleder. 

Henvendelse til 

Johannes Kirk, Bymarken 8 

97 38 40 20 

Sommerfest 

sæt  x  i kalenderen 

lørdag d. 11. august 
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���� GUF’s Lederpokal 

Ved gymnastikopvisningen d. 23. marts 
blev Grønbjerg GUF´s lederpokal ud-
delt. Pokalen uddeles hvert tredje år til 
en der har ydet en stor indsats for Gym-
nastikforeningen og dets medlemmer. 

I de år Runestenen har været på banen er 
pokalen uddelt til: 
1995 Hans ”brugs” Kristensen 
1998 Lissi Dyrberg 

Ved overrækkelsen sagde formanden for 
Gymnastikforeningen Torben Sønderby 
bl.a.: 

Årstallet siger at 3 år er gået, siden 
Grønbjerg Gymnastik– og Ungdomsfor-
enings vandrepokal sidst blev uddelt. Ti-
den er derfor kommet til at hædre en ny 
person, som har ydet en stor indsats for 
foreningen og dens medlemmer. 
Personen bestyrelsen har valgt er altid 
glad, positiv og smilende.  
Det er en badmintonspiller, som har spil-
let her i foreningen al den tid jeg husker. 
Kunne man lave en DNA – profil af 
sveddråberne på det gamle gulv i gym-
nastiksalen så ville mange af dem tilhø-
rer dig. 
I de senere år har du også helliget dig et 
trænerjob i børnebadminton. Her har du 
skabt stor glæde og din gavmildhed over 
for børnene i form af slik, småkager og 
frugt, er blevet fortalt med stor stolthed 
til mange forældre derhjemme. 
Det sidste jeg vil fremhæve her i aften er 
dit arrangement i multisalens dagligdrift. 
Du gør det rart for os alle at komme her i 
de nye lyse og ikke mindst rene facilite-
ter. IRIS KAMP vi er stolte af at have 
dig som en slags multisalsbestyrerinde. 

Tingene bliver nok ikke ringere af at du 
har Børge ved din siden, og han hjælper 
dig. 
Iris det vil være bestyrelsen en stor glæde 
hvis du vil komme ud på gulvet og mod-
tage pokalen. -mb�

Formanden for Grønbjerg Gymnastikforening 
Torben Sønderby overrækker Iris Kamp pokal 
og blomster. 

Ung pige/bedste 

søges til at passe tre børn  

på 1- 3 og 5 år  

fra mandag – fredag  

i tidsrummet fra 1530  til ca. 18. 

Henvendelse til 

Jane og Børge, Algade 65 

97 38 41 86 
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���� Op - Skriften 

Ved: Familie & Samfund 

Her i denne rubrik vil vi fremover brin-

ge en opskrift af én eller anden kulina-
risk nydelse. 

Jeg har truffet aftale med bestyrelsen i 

Familie & Samfund om at de bibringer 
mig en opskrift til hvert nummer. Der-

med er ikke sagt at der ikke er adgang 

for andre der har lyst til at kundgøre en 
god opskrift til glæde for den grøn-

bjergske befolkning. 

Egnsretter 

Et andet forslag går ud på at vi evt. 
skulle prøve at samle en række grøn-

bjergske/vestjyske egnsretter. - Så ken-
der man til nogle af slagsen er man me-

get velkommen til at sende dem til re-

daktionen. 

Her bringer vi opskriften på en 

Sandwich-lagkage 

Bund: 

21/2 dl mælk 

50 g margarine 
25 g gær 

1 tsk. salt 

1 spsk. sukker 
1 æg 

Ca. 500 g mel 

Fyld: 

2 dåser tun i vand 
2 dl ærter 

2 hårdkogte æg 
100 g mayonnaise 

100 g cremefraiche 18% 

citronsaft. 

Pynt: 

2 spsk mayonnaise 
2 spsk cremefraiche 180/0 

2 spsk rejer 
lidt agurk, tomat, dild, persille eller karse 

efter behag. 

Bunde: 

Mælk og margarine lunes og heri opløses 
gæren. Tilsæt salt, sukker, æg og mel. 

Æltes sammen og stilles til hævning i 1/2 

time. Kom dejen i en springform og lad 
den efterhæve 1/2 time. Bages ved 200 

grader i 25 min. Skær brødet igennem, så 

der bliver 3 bunde. 

Fyld: 
Vandet hældes fra tunen, æggene hakkes 

og alle ingredienserne blandes godt og 

lægges mellem bundene. 

Pynt: 

Mayonnaise og cremefraiche blandes og 
smøres over sandwichlagkagen, der pyn-

tes med rejer. � 

Jagtforeningen 

torsdag den 23. august 

Tur til Veststadil fjord 

Vi har allieret os med den lokale 

vildtkonsulent Jens Henrik Jakob-

sen, som vil være guide på en aften-

tur til Vest Stadil Fjord. Det foregår 

i bus, men hvor vi kommer ud for-

skellige steder og ser på dyre- og 

plantelivet, som er på sit højeste. 
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Læge Henrik Thomsen

Speciallæge i almen medicin 

og 

specialist i manuel terapi 

Ørnhøjvej 3, Grønbjerg 

tlf.: 97 38 40 50 

fax: 97 38 26 50

Behandling af  

muskler og led tilbydes 

efter aftale fra 9 - 17  

alle hverdage undtagen lørdag
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���� Dagli´brugsen 

Der var mødet ca. 80 mennesker op til 

Dagli’Brugsens første generalforsam-

ling efter åbning af den nye butik. 
Generalforsamlingen forløb uden nogen 

form for ”nærgående” spørgsmål til 
hverken formandens beretning eller til 

regnskabet der viste et underskud på ca. 

118.000 kr. 

Under stemmeoptællingen til valg til 
bestyrelsen underholdt Grønbjerg Sko-

les Kor med en herlig frisk sørøverkome-

die. Og det er tydelig at børnene nu om 
stunder tager en anelse mere afslappet på 

tingene, idet en af aktørerne efter sine re-
plikker udbrød – ”skal jeg sige mere” ?   

Til bestyrelsen blev genvalgt Henrik 
Thomsen og som nyvalgte kom Niels 

Jørgen Sønderby og Jan Juul Jensen i be-
styrelsen idet Dorthe Liv og Karen Bak 

ikke ønskede at genopstille. Som supple-

ant blev valgt Poul Erik Nielsen. 

Så var der kaffe. 
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Efter kaffen under eventuelt kom der 

følgende bemærkninger med på vejen: 

Det har været et godt og et stort stykke 
arbejde at få den nye brugs på benene. 

Men det at drive brugs i Grønbjerg har 

vel alle dage været meget svært – de der 
skal passe brugsen og stå med ansvaret 

for den daglige drift skal alt i alt nær-
mest være perfekte mennesker. 

Det er store krav at leve op til. Så der 

vil også ske nogle fejl – hvis vi så no-
genlunde skal gå efter devisen, at den 

der ingenting laver, laver heller ingen 

fejl. Men det skal selvfølgelig ikke være 

nogen sovepude. Så der er til stadighed 
meget at leve op til. 

Det er nok ikke nogen hemmelighed at 
der af og til har manglet dagligvarer, 

men klart nok skal der være en indkø-

ringsperiode som formanden nævner det 
i sin beretning. Men det er stadigvæk 

meget store krav at leve op til de forvent-
ninger der bliver stillet - der er altid nog-

le der ikke er helt tilfredse med forholde-

ne i vor brugs. 
Men den nye Daglig’Brugs er dejlig at 

komme i og man bliver sædvanligvis  

GRØNBJERG TØMRERFORRETNINGGRØNBJERG TØMRERFORRETNINGGRØNBJERG TØMRERFORRETNINGGRØNBJERG TØMRERFORRETNING    

Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 

Totalenteprise • Modernisering • Gulvbelægning 

Kristen Agerlund JensenKristen Agerlund JensenKristen Agerlund JensenKristen Agerlund Jensen    97 38 42 70  97 38 42 70  97 38 42 70  97 38 42 70  ----  Biltlf:  Biltlf:  Biltlf:  Biltlf:    40 33 42 7040 33 42 7040 33 42 7040 33 42 70    
Peter Ø. ChristensenPeter Ø. ChristensenPeter Ø. ChristensenPeter Ø. Christensen    97 38 42 78  97 38 42 78  97 38 42 78  97 38 42 78  ----  Biltlf:  Biltlf:  Biltlf:  Biltlf:    40 14 42 7840 14 42 7840 14 42 7840 14 42 78    

INGEN OPGAVER ER FOR STOR  -  INGEN OPGAVE ER FOR LILLE 
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Servicemedarbejdere fra venstre: Line Kyndesen, Jeanette Kristensen, Henrik Mortensen og 

Tekla Justesen. 

Ørnhøjvej 24 - Grønbjerg - Tlf. 97 38 42 81 - Fax 97 38 42 88 

IDÉ  • HUSENE

IVAN V MORTENSEN A/S

Bygge & indretningsfirma 
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Formanden svarede at der blev arbejdet 

på sagen. Det var en del af hensigten at 
skilte med alle de virksomheder der lig-

ger nord for Algade. 

Endvidere blev der anket over at de an-

noncerede varer i de udsendte reklame-
aviser ikke var på hylderne.  

Og endelig lød der også en opfordring til 

at handle i brugsen. -mb   � 

også mødt med smil og godt humør. 

Jeg håber at personalet og bestyrelsen 
kan og vil leve op til de strenge krav der 

bliver stillet fra lokalbefolkningen, såle-
des at det ikke kun er Grønbjergboere 

der kommer i Daglig’Brugsen, men og-

så folk fra den nærmeste omegn. Tak til 
bestyrelsen og personalet for det arbejde 

der er og bliver udført for at få en god 
butik i Grønbjerg.  

Der var en enkelt røst fremme om at det 
var ønskeligt om der var et skilt der vi-

ste ned til Brugsen. 

Brugsens personale er bagerst fra venstre den faste stab: Claus Meldgaard Petersen, Kirsten Frede-

riksen og Mads Ramskov Hansen (uddeler) 

Servicemedarbejdere siddende fra venstre: Anita Olesen, Karen Sønderby, Rine Nielsen, Inga 

Thomsen, Marianne Engestoft og Inge Kjærgaard. 
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���� Skolen i år 2000 

Ved: Formand Ole Berthelsen 

Skolebestyrelsens årsberetning 
Grønbjerg skole marts 2001 

Beretningen og debatten 
Endnu et år er gået i skolebestyrelsen. 

De sidste to forudgående år har vi bragt 
årsberetningen i skolebladets påske-

nummer, med efterfølgende kort 
resume’ og debat på forårets tre foræl-

dremøder. Vi fornemmer i skolebesty-

relsen, at det er en god måde både for 
forældrekredsen og skolebestyrelsen. I 

år holder 6. – 7. kl. dog forældremøde 

allerede sidst i marts og skolebladet 
kommer først ud lige før påske, så de 

får årsberetningen mundtligt på forældre-

mødet i marts. 

Valg 
I henhold til vores forretningsorden væl-

ger vi, på det første møde efter 1. april 

hvert år, formand, næstformand og re-
præsentanter til diverse udvalg. Det blev 

som følger:  

• Ole Berthelsen - formand – Grøn-
bjerg 2000’s repræsentantskab - kon-

taktperson til 6. - 7. klasse.

• Lars Holm Hansen - næstformand -

Grønbjerg 2000’s repræsentantskab -
kontaktperson til 5. klasse - sommer-

skolen.

• Karen Højmose - legepladsudvalg -

kontaktperson til bh. klasse, 2. klasse
og Børnehus.

VIDEBÆK KOMMUNE 

Inviterer til Borgermøde 

Tirsdag d. 29. maj 2001 kl. 19.30 i 

Grønbjerg Forsamlingshus 

Evt. spørgsmål til panelet kan sendes til:  
Byrådssekretariatet,  Rådhuset, 
Dyrvigsvej,  6920 Videbæk 
eller på e-mail: raadhus@videbaekkom.dk 

I givet fald bedes spørgsmål være indleveret senest d. 25. maj 2001 

Der kan naturligvis også stilles spørgsmål under mødet. 
Videbæk Kommune er vært ved kaffen. 
Se i øvrigt omtalen i Videbæk Spjald Avis 
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• Inge Ibsen - skolebladudvalg - kon-
taktperson til 3. klasse, 4. klasse,

Børnehus og Skole og Samfund.

• Niels Jacobsen - kontaktperson til

1. klasse og sommerskolen.

Lærere og elever vælger hvert år repræ-
sentanter for 1 år til skolebestyrelsen. I 

skoleåret 00 - 01 valgte lærerne Birgit 

Højgaard og John Petersen. Eleverne 
valgte Lasse Jacobsen og Nicolai As-

mussen. 

Lærer- og arbejdstidsstatus 
Efter påskeferien gik Grethe Lorentzen 
på barselsorlov og blev afløst af Klaus 

Fanø. Det var meningen, at Klaus skulle 

have fortsat hele skoleåret. Imidlertid 
blev han tilbudt en fast stilling i Gim-

sing og det med et ønskeskema. Som ny 
barselsvikar har vi så fået Benny Mad-

sen. Benny er 25 år og nyuddannet fra 

Nr. Nissum Seminarium. 

Kort før sommerferien faldt de sidste 

akkorder m.m., i forbindelse med lærer-
nes nye arbejdstidsaftale, på plads. Det 

var noget frustrerende, at disse ting først 
faldt på plads så sent. Hele planlægnin-

gen af det komne skoleår blev herved 

afkortet en del, men alt nåede alligevel 
at falde på plads, inden børnene holdt 

ferie.  

Skolebussen 
Kort før skolestart erfarede vi, at buspla-
nen ikke passede med skoleskemaet alle 

dagene, der var tre dage, hvor nogle børn 
skulle vente over en time. Den pressede 

situation før sommerferien var måske 

grund til misforståelserne, men det løste 
jo ikke problemerne. Enden af det blev, 

at kommunen lavede en hjemkørsel mere 
og skolen fandt, i samråd med de impli-

cerede forældre, en aktivering af børnene 

i de to morgentimer. 

Den frivillige hjælp 
Sidst i august var der nogle forældre 
samlet for at male legeplads og lave nyt 

gyngestativ. Det er vist sagt før, men al-
ligevel. Det er dejlig at så mange gider 

hjælpe med disse praktiske ting, så vi 

kan få meget mere for få penge, til gavn 
og glæde for vores fælles børn.  Vi siger 

tak til alle, der deltog. 

Klasseforældreråd 
I september havde vi møde med de nye 
klasseforældreråd. Her gennemgik vi i 

små grupper vores principper for skole-

hjem samarbejde, derefter diskuterede vi 
dem i fællesskab. Alle gruppernes for-

slag, og nye ideer, blev skrevet ned, til 
brug for skolebestyrelsen.  

Ørnhøjvej 18  Grønbjerg 

6971 Spjald 

Tlf. 97 38 45 00 
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Renovering af skolen 
Arkitektfirmaet Torsten Riis Andersen 
har udarbejdet delplaner for alle Vide-

bæk kommunes skoler. Forslaget for 
Grønbjerg skole/børnehus blev forelagt 

os i august, hvor vi, sammen med bør-

nehusets bestyrelse fandt frem til nogle 
kommentarer og ønsker. Disse ting blev 

sat sammen til en fælles skrivelse til 
kommunen. 

Byrådet har senere vedtaget disse del-

planer i en prioriteret rækkefølge over 
de næste 5 år. Grønbjerg ligger sidst i 

rækken. Det betyder dog ikke at alt skal 

vente til år 2006. Hvis der opstår ”små ” 
ting, som vil være naturligt at gennem-

føre før, kan det komme på tale. 
En del af delplanen gik ud på, at børne-

haveklassen skulle flytte over mellem 

storerummet og det gamle musiklokale, 
som nu tilhørere Børnehuset, her skulle 

der så etableres en dør imellem Børne-

huset og børnehaveklassen. Idéen med 
dette er, at skolen om formiddagen kan 

bruge Børnehusets lokale og omvendt 
om eftermiddagen.  

Pladsproblemer i Børnehus/dagplejen 

satte gang i den føromtalte del af delpla-
nen, idet Børnehuset kunne skabe ekstra 

plads og hermed flere pladser. Så i vin-
terferien blev der sat en dør i mellem de 

to lokaler, og herefter kunne børnehave-

klassen holde flyttedag. Når alt er kørt 
på plads, kan vi glæde os over at vores 

lokaler bliver udnyttet endnu bedre. 

Pædagogik og Helhed 
Vi deltog sidst i september i en pædago-
gisk debataften om Helhed (helhed for 

børn fra 0 - 18 år i Videbæk kommune) 

i Videbæk Hallen. Her fremlagde ar-
bejdsgruppen deres bud på helhed. Hel-

hed kan være mange ting, men det dre-
jer sig vel om at børn/unge føler, at der 

er helhed i deres hverdag, set med deres 

egne øjne. Fra vores pæd. dag, hvor vi 
debatterede helhed kom følgende defini-

tion frem: 

Helhed er, når barnet føler tryghed og 

kontinuitet i dets liv og at overgangene 

mellem de enkelte institutioner ikke 
føles uovervindelig og skader ens selv-

værd og harmoni. 

Regionskursus 
De fleste fra bestyrelsen var så heldige at 
være på et rigtig godt regionskursus, som 

Skole og Samfund havde arrangeret i 

Randers. Det var det bedste kursus, vi 
har været på indtil videre. 

Gitte Hornshøj 
Vores fælles møde med børnehuset, 

”Novembermødet” bød i år på foredrag 
med Gitte Hornshøj. Det var en morsom 

aften, hvor lattermusklerne blev rørt. Git-

te er både meget hurtig i replikken, sam-
tidig med, at hun med humor forstår at 

servere nogle holdninger om takt og to-
ne.  

Virksomhedsplanen 
Virksomhedsplanen er et af vores faste 

arbejdsredskaber i skolebestyrelsen. Ef-
ter sommerferien starter vi med at finde 

indsatsområder, som vi ønsker at arbejde 

med i det kommende år. På det sidste 
møde inden sommerferien ajourfører vi 

den så, så vi hele tiden har en nøje be-

skrivelse af vores skole. Her er nogle af 
indsatsområderne: 

• revideret principper om overflytning

af elever til Spjald

• undervisningens ordning

• skole/hjemsamarbejde

• for udlån af Grønbjerg skole

• ETB-undervisnig + 10-fingersystem

• Vi har haft en snak om mobiltelefo-
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ner, og er meget enige med pæd. råd 

om, at disse ikke må bruges i skole-
tiden, inkl. frikvartererne og det til-

føjes i ordensreglerne. 

Pædagogisk dag 
Først i marts afviklede vi en pædago-

gisk dag, sammen med lærerne. Emnet 
var ”Den internationale dimension” 

Bente Pedersen, som er skoleleder ved 

Haunstrup Skole fortalte om emnet og 
sine egne erfaringer. Det internationale 

er noget alle skoler kommer til at stifte 

bekendtskab med de kommende år, idet 
Videbæk kommune har nedsat en ar-

bejdsgruppe, hvor vi fra Grønbjerg har 
Birgit Højgaard med, til at klarlægge, 

hvordan det skal udmøntes på alle kom-

munernes skoler. 

Udenomsarealerne 
På et møde med Videbæk kommune og 
Grønbjerg 2000, har Skole/Børnehus få-

et til opgave at komme med et forslag 
til indretning af grunden vest for skolen, 

her tænker vi på parkeringsplads og le-

geplads m.m.  
En stor udskiftning i Børnehusets besty-

relse har gjort at planerne omkring fæ-
les ledelse/bestyrelse mellem Grønbjerg 

skole/Børnehus har ligget stille. Vi skal 

have et fælles bestyrelsesmøde sidst i 
april, hvor vi vil drøfte tingene. 

Byrådskontakt 
Den meget tætte forbindelse til BUK - 

Videbæk kommune, vi har gennem Gra-
vers Kjærgaard, er der mange skoler der 

misunder os. Det er ikke alle der er så 

privilegerede at have et byrådsmedlem 
med til de fleste møder. Det vil vi gerne 

takke Gravers for!  
Der er lagt op til ”store ” ændringer på 

Rådhuset og for den sags skyld også på 

skoleområdet. Det vil jeg ikke komme 
nærmere ind på, men skolebestyrelsen 

bliver på ingen måder mindre spændende 
at sidde i. 

Skolebestyrelsesvalg 
Det kommende efterår begynder vi at 

planlægge det kommende skolebestyrel-
ses valg, som finder sted en gang i januar 

eller februar 2002. Der vil i god tid in-

den, komme materiale ud til alle stem-
meberettigede forældre. Er der en eller 

anden, der skulle have lyst til at side i 

skolebestyrelsen, må I meget gerne for-
tælle os det.  

Med disse ord, vil jeg afslutte min beret-
ning og ser frem til at drøfte/diskutere 

årsberetningen på forældremøderne.� 

Offentlig budgetmøde 

Onsdag den 16. maj kl. 1930 

på Grønbjerg skole 

med efterfølgende "kaffe" 

på Kjærgårdsvej 10. 

Menighedsrådet 

Telefax fra Servicebutikken 
sælges 

henvendelse  
Mogens Ballegaard 

97 38 43 32 
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���� Fup og magi 

Ved: Dorthe Liv 

Mariehønen på koloni 
Unger med sommerfugle i maven og 
oppakning ved siden stod d. 7. april i 

det strålende solskin og ventede på at få 
lov til at storme bussen. Farvel til mor 

og far og goddag til to og et halvt døgn 

sammen med børn og voksne fra Marie-
hønen. Sommerfuglene blandede sig 

nok hos nogle med en ængstelig knude, 
for nok er det spændende at tage på tur, 

men det er også en lille smule skræm-

mende. Men ind i bussen kom vi alle 
og af sted gik det med Nørrehytten lige 

uden for Holstebro som destination. 

Indkvartering 
Det første, der skulle ordnes, var ind-
kvartering! For nogle (læs: drengene) 

tog det under 45 sekunder at smide ba-

gagen ind på en seng og styrte ud på op-
dagelse, og for andre tog det meget af 

eftermiddagen at ordne køjen, stille ta-
sken optimalt og eventuelt tegne nogle 

tegninger til at pynte væggen med. Der-

efter begyndte vi forberedelserne til 
grillmaden. Gulerødder og pølser skulle 

snittes, og det foregik selvfølgelig med 

højt til loftet i det dejlige vejr - grillma-
den smager nu engang bedst udenfor og 

i solskin, ahh. Resten af aftenen gik 
med bålhygge og høj musik for dem, 

der er til det. 

Andendagen 
bød også på dejligt vejr til alles store 

fornøjelse, og der var derfor rig mulig-
hed for alskens udelege, hulebyggeri 

mm. Vi holdt nattøjsbal om aftenen,
tryllegruppen underholdt med spektaku-

lær fup og magi. Vi dansede, og sidst på

aftenen gik de største og modigste en af-

tentur i den mørke skov ...heldigvis kom 
de sikkert hjem igen - man ved jo aldrig, 

hvad der lurer bag det næste træ! 

Påskeharen 
Sikke en påske vi får, tænkte vi, da vi 
stod op onsdag. Skønt solskinsvejr var, 

hvad vi stod op til, men da påsken op-
randt, blev vi klogere - men det er en an-

den historie. Påskeharen kom forbi vores 

koloni, den ledte os på kryds og tværs 
gennem skoven, ind mellem træerne, og 

alle jagtede med ildhu sporene den havde 

lagt. Ja, vi gik sågar forkert i vores iver, 
men vi kom heldigvis på rette spor og 

kunne til sidst, endelig, nyde vores på-
skegodter. Hjemme igen holdt vi påske-

frokost, og den sidste ventetid inden 

mødre og fædre dukkede op, gik hurtigt. 
Og så var det ovre, spændingen var ud-

løst - tiden gik stærkt. Men det er nu hel-

ler ikke at foragte at komme hjem igen, 
og mon ikke forældrene også syntes, det 

var på tide, at ungerne kom hjem igen? 
Vi siger tak får lån af ungerne, og tak for 

en dejlig koloni.  � 

Skyttes Fodklinik 
(læge exam. fodpleje) 

Spar tid og penge - få ”æ faer” ordnet 

derhjemme.  

Ring og aftal tid på  tlf. 97 38 43 43 

træffes bedst kl. 17-18.  

Kjærgårdsvej 14, Grønbjerg. Inger 

Skytte 
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���� Guldkonfirmation 

Den 29 .  apr i l  2001 var  der 

”guldkonfirmation” i Nr. Omme Kirke 

med efterfølgende samvær. 

Følgende Guldkonfirmander mødte op til 
festligholdelsen og snakken om de 50 

sidste års begivenheder. � 

Stående fra venstre: Bent Nielsen, Kaj Sinkjær, Poul Verner Kamp, Jens Chr. Didrik-

sen, Ib Pøhl Nielsen, Ane Marie Nielsen, Ejgild Toft, Johanne Marie Krogh, Lissy 
Irene Kjeldahl, Kristiane Marie Nielsen og Arne Kjærgaard. 

Siddende: Peder Søgaard Kristensen, Anna Kjær  

Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald 
- 97 38 44 60 - også aften og weekends.

Grønbjerg Trailercenter

Køb, salg og bytte  af nye og brugte trailere.  - 
Samt reparation.  
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Valhalla 
Amerikanske Bjælkehuse 

Valhalla 
Nylandsvej 6 - 8, Grønbjerg 

6971 Spjald 

Tlf. +45 97 38 49 16 / 23 26 58 90 

Fax. + 45 97 38 49 17 

www.valhalla-logcabins.dk 

e-mail: valhalla@valhalla-logcabins.dk

Magnolia 

Nostalgi Køkken 

Det er på detaljerne,  

du skal kende kvaliteten 

Helårs- og Fritidshuse 

Byggesæt fra kr. 2.000,- pr. m2

10 m2 hytter vejl. kr. 19.995,- 

sælges 8 stk. a´ kr. 11.995,-
alle priser er inkl. moms 
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���� Set fra Lyngdal 

Ved: Beboere & Personale på Lyngdal 

"Så skriver vi snart Maj”, vi er her på 

Lyngdal kommet godt fra start. 
Vi ser tilbage på en velbesøgt reception, 

og takker alle for de mange flotte gaver, 
og ikke mindst for de mange venlige 

ord. 

Vi har følt os meget godt modtaget her i 
lokalsamfundet. 

De første beboere 

På Lyngdal er alt fast personale på 

plads, og vi har modtaget vores første 
beboer. 

I løbet af maj påregner vi endnu flere 

indflytninger - og glæder os til at få hu-
set fyldt op. 

Gøremål 

Vi har valgt at koncentrere os om udea-
realerne, her i forårsperioden - og er der-

for nu travlt beskæftiget med at anlægge 
køkkenhave, og få 100 rummeter brænde 

til hus. 

Køkkenhaven skal gøre så vi bliver mere 
eller mindre selvforsynende med grønt-

sager. 
Vi har fået rejst flagstangen, og fået sat 

havemøblerne ud, så nu venter vi på at 

det bliver en god sommer. 

Vi håber at vi løbet af sommeren kan in-

vitere Jer til et åbent hus arrangement.� 

Sankt-hans aften 

lørdag den 23. juni klokken 19.00 

Mød op på det grønne område ved stadion. 

Der vil være: 

Kondi-bingo -  overrækkelse af Grønbjergs Viking 2001 - 

snobrødsbagning - salg af pølser, brød og drikkevarer. 

Bålet tændes klokken cirka 21.00 

Vel mødt

Grønbjerg Sogneforening 

www.runestenen.dk 
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Åbningstider: 

Mandag til Søndag 
Kun lukket Juledag og Nytårsdag 

8 - 18 

Tips & Lotto 

Apoteksudsalg 

Friskbagt brød 

Dejlig lokalt til daglig 

Tlf.: 97 38 40 42 
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Der var ca. 325 mennesker til Gymna-
stikopvisning i Grønbjergs Multisal fre-

dag aften d. 23. marts. 

Ud af de mange mennesker var der ad-

skillige nye ansigter. Nye tilflyttere og 
dermed også nye bedsteforældre.  

Men der er en meget positiv udvikling. 
Der var 6 hold på gulvet og de 6 hold 

kunne mønstre omkring 110 gymnaster. 

Hovedparten af gymnasterne var natur-
ligvis her fra sognet, men det er glæde-

ligt at vore stærke gymnastiktradition 

her i Grønbjerg er i stand til at trække 
gymnaster til fra et meget stort opland. 

Både fra Ølstrup og Ringkjøbing kom-
mer der gymnaster der vil deltage i det 

sammenhold og kammeratskab der her-
sker på holdene. 

Sædvanen tro var der spækket med folk i 
vores Multisal hvor der er dobbelt så me-

get plads, som der er i Gymnastiksalen.  
Efter Gymnastikopvisningen var der fæl-

les Kaffebord i gymnastiksalen alt imens 

”det store springhold” legede med børne-
ne i Multisalen. En meget praktisk og 

god udnyttelse af de to sale. 

-mb  �

���� 110 gymnaster fra nær og fjern 

Mange beundrende blikke fra tilskuerne til højre bliver kastet på de opvisende sylfider herunder. 
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Herover nyder et par små gymnaster en 

velfortjent sodavand. 

Øverst er det det store springhold der 

viser deres kunnen. 

Til højre får alle lederne en velfortjent 

gave fra Gymnastikforeningen og fra de 

respektive hold. 
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���� Årets gang - derude 

Ved: Lars Holm Hansen 

Foråret 2001 
Ja, så er foråret igen over os, om end det 
har været lidt trægt i år. Varme sam-

menhængende dage med tørvejr og der-

med god tid til at arbejde med jorden, 
har der ikke været mange af. Tempera-

turer over 10 grader har været sjældne 

og i påsken havde vi et regulært snevejr. 
Sådan vejr er ikke ligefrem fremmende 

for at jordtemperaturen, kan blive så høj 
at alle væksterne begynder at vokse og 

gro. At der er meget forskel fra det ene 

år til det andet kan illustreres af dette 
eksempel. I 2000 så jeg både blomstren-

de Følfod og Mælkebøtte allerede 31. 
marts, hvor Følfod i år var fremme 18. 

april, mens jeg dags dato (28. april), 

endnu ikke har set den første gule Mæl-
kebøtte.  

Fugletrækket 
Uanset vejret og temperaturen er fugle-

ne begyndt, at drage nordover og derfor 
kommer vore trækfugle også tilbage, i 

en lind strøm netop nu, nøje afpasset og 

næsten på samme tid hvert år. Således 
så jeg den første:  

Hvid vipstjert den 16.3. 

Gransanger 12.4. 
Løvsanger 21.4. 

Landsvale 24.4. 
Sidst i marts var jeg på endnu en oliefug-

letælling langs vestkysten. Vi var af sted 

en dag med meget svag østlig vind og 
derved var det næsten blik på Vesterha-

vet. At der var så stille, gjorde at vi fik 
set 10 sæler på strækningen mellem 

Thorsminde og Fjand og desuden et Mar-

svin ret tæt på kysten. Af oliefugle var 
der igen yderst få, hvilket jo ”kun” er 

glædeligt.  

Mus i redekassen 
Allerførst i april fik jeg tømt mine rede-
kasser, så de var klar til en ny ynglesæ-

son og samtidig renset for det værste 

utøj, som tit overvintrer/overlever deri. 
En af kasserne indeholdt blade og da jeg 

fik løftet låget af, så var jeg godt klar 

over hvad denne kasse antagelig inde-
holdt, nemlig mus. Jeg begyndt at hive 

materiellet op og pludselig sprang en 
mus ud, jeg fortsatte og kunne se endnu 

en lidt forskræmt mus i bunden af kas-

sen, men kunne ikke få den op, så jeg 
forbarmede mig over den og lod den væ-

re. At der er mus i redekasserne er ikke 
usædvanligt, men at denne redekasse, 
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som hænger i 2 meters højde i et træ, in-

deholdt mus, synes jeg egentligt er ret 
imponerende. Musearten, som jeg plejer 

at kalde springmus, fordi de hopper som 
små kænguruer, men rigtigt hedder 

Halsbåndmus er brune, med store mør-

ke øjne og en ret lang hale, skal hver 
gang de skal op og sove i kassen, kravle 

de 2 meter lodret op og herefter balan-
cere ud på ydersiden af redekassen og 

om til indgangshullet. Jeg har ikke set 

det, men for en Halsbåndmus er det må-
ske, den nemmeste sag af verden. Hvem 

ved !!!  

Vest Stadil Fjord 
I april har jeg et par gange taget en tur 
til Vest Stadil Fjord, som altid er et be-

søg værd, ikke mindst efter naturgenop-

retningen er der meget at se og høre. 
Fornyelig er der indviet et nyt fugle-

skjul. Jeg skrev om det i sidste Rune-

sten, men nu er skjulet blevet helt fær-
digt og jeg kan anbefale den et besøg og 

i øvrigt er der blevet opsat informati-
onstavler og udgivet en folder om områ-

det, som kan tages her. Der er fremstil-

let borde og bænke og 3 steder i forbin-
delse hermed, er der fremstillet grill til 

fri afbenyttelse. Ulfborg skovdistrikt har 
haft ansvaret for opførelsen af borde og 

bænke – fugleskjulet mv. og det synes 

jeg absolut de har gjort rigtigt flot. Fra 
P-pladsen på Skelmosevej ved Bjerg-

Thomsens hytte og fra fugleskjulet er 

der rigtig gode observationsforhold til 
mange forskellige fugle, især andefugle, 

svaner, Blishøns og andre arter vand-
fugle, samt alle Danmarks 4 ynglende 

lappedykker arter kan ses og høres der-

fra. Ex. 10. april:  
Rørhøg 5  

Blå Kærhøg 1  
Toppet lappedykker min. 10  

Blishøne min. 50  

Hættemåge min 75  
Troldand over 20  

Krikand 140  

Rørdrum 2 hørt (lyder som når man pu-
ster henover en flaske) 

Lille lappedykker 1 

Stor Regnspove 980 
Brushane 15.  

Jo, Vest Stadil Fjord området er altid et 
godt sted for en naturoplevelse ikke 

mindst når der er tusindvis af gæs og 

man kan desuden tit løbe ind i en overra-
skelse, således blev der den 25.4. set 2 

Skestorke. Sidste år kunne man i en peri-
ode være heldig at se Traner i området 

og den sjældne Pomeransfugl, som er en 

af de få fuglearter, hvor hunnerne er 
”kønnere” end hannen ses hvert år, på 

markerne ved fjorden, her i maj.  

Det livsbekræftende forår 
Foråret byder på rigtig meget og man bør 
unde sig selv, at stå rigtig tidligt op et par 

gange og tage ud og opleve vore omgi-

velser på denne tid af døgnet. Det er i 
hvert fald livsbekræftende f.eks. bare at 

åbne sit vindue, en stille lun morgen, 
mens det endnu er mørkt og høre Solsor-

Sorthalset Lappedykker 
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ten synge. Hvor synger den dog smukt 

og prøv så at tænke på, at der nok næ-
sten ikke er en plet i hele vort land 

hvorfra en Solsort ikke kan høres, sådan 
en morgen. Solsorte hannerne sidder i 

titusindvis og hævder deres territorier 

og samtidig fylder de vore øregange 
med de lifligste toner.  

Fuglenes dag 

Har man lyst til en fugletur en tidlig 

morgen, kan man tage med på Fuglenes 
dag, som i år afholdes den 27. maj. 

Nærmeste sted med et sådant arrange-

ment er Skovlund plantage ved Holste-
bro, hvor turen starter klokken 6.00. For 

at komme dertil, skal man køre ad Her-
ningvej og dreje til højre på Nybo bakke 

ned mod Metalskolen, men her vil der 

være opstillet skilte. Der er meget at op-
leve, netop nu.  

Naturen og internettet 
De første sommerfugle - humlebier - 

træerne springer ud og tit bliver man 
overrasket derude, som f.eks. den 21.4., 

hvor der pludselig sad en Silkehale i et 

træ nede ved bækken, måske den aller-
sidste i Danmark, denne vinter. Gider 

man ikke gå ud, så er der blevet en ny 
mulighed i den fagre ny verden, man 

kan blot gå hen til sin Computer klikke 

ind på www.ribe.dk eller www.tvmidt-
vest.dk, og det kan være, man er heldig 

at se storken ”live” enten i Ribe eller i 

Vesløs direkte. Begge steder er der op-
sat Web-kamera ved byernes storkere-

der, som kører konstant. Der er rigtig 
mange som benytter sig af dette og hvor 

utroligt, det end lyder så var det en da-

me i Helsingør, som først så storken, da 
den landede på reden i Ribe. Jeg læste 

at der var 92.000 besøg på Ribe`s hjem-
meside alene den 22.04., nogle så langt 

væk som fra USA, Indonesien og Austra-

lien. Er det ikke ufatteligt at en fugl, som 

står på sin rede på Ribe rådhus, kan ses 
hele kloden rundt, blot med et par klik på 

en computer. Håber Storken ikke kender 
rettighederne, som gælder for privatlivets 

fred !!!, for så ville den nok flytte.  � 
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���� Kaj Sinkjær 

Ved: Grete Tange 

Skolegang i Grønbjerg 

Næste ”offer” i skolegangsserien er Kaj 

Sinkjær. 

Kaj Sinkjær har gået i Østre Skole, og 

det fortæller han følgende om: 

Jeg er født i 1936 på gården ”Sønder-
gård”, som jeg også i dag bebor. Vi var 

en stor søskendeflok, som altid fulgtes 

ad i skole, og derfor var der altid nogen, 
der fandt på noget sjovt. Af mine andre 

søskende bor kun Holger her i Grøn-

bjerg, Annalise i Ørnhøj og Tove boede 
i Thorsted. De andre har slået sig ned 

meget længere væk.  

Jeg gik i skole fra 1. maj 1944 til 30. 

april 1951. 

Sommer- og vinterskole 
Der var kun 2 klasseværelser, så derfor 

gik jeg 1. + 2. + 3. klasse i samme rum. 

Om sommeren gik vi i skole 2 formidda-
ge om ugen og fra 1. november til 1. 

april gik vi fra klokken 9.00 til 
14.40 i den lille klasse, men i 

den store gik vi fra 9.00 til 

15.40 to gange om ugen, og om 
lørdagen gik vi også i skole. De 

store gik kun i skole 1 formid-

dag om ugen i sommertiden. 

Om sommeren havde vi kun 1 
lærer alle sammen, nemlig læ-

rer Christensen. Om vinteren 

var der ansat en vinterlærerin-
de, og for mit vedkommende 

var det frk. Poulsen. Hun var 

en dame, der var god til at hol-
de orden, og som vi derfor lær-

te meget af. Jeg husker stadig, 
hvordan vi allerede i 1. klasse 

lærte at sidde stille og lytte ef-

ter. 

Fagene 

Af fag havde vi først og fremmest bibel-

historie, kirkehistorie, salmevers, kate-
kismus, som i stor udstrækning var uden-

adslære, men jeg husker også, at vi hav-

de danmarkshistorie, regning og dansk. I 
dansk havde vi genfortælling og diktat, 

som vi skulle skrive ind med pen og 
blæk. Læsning havde vi især i de små 

klasser. Gymnastik var ikke et fag, man 

gjorde meget ud af i de små klasser, for 
vi blev undervist i det inde i skolestuen. 

Da vi blev større var vi i forsamlingshu-
set tirsdag formiddag til denne aktivitet.  
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Det bedste fag for mit vedkommende 

var regning. 

Vi gik naturligvis i skole, for der var in-
gen der havde mulighed for at få fat på 

en cykel. Vi gik også hjem om midda-

gen, for vi havde en times middagspau-
se, og i den gik vi hjem og fik varm 

mad hos Mor. 

Kaj fortæller videre, at i hans årgang 

var der 6 elever, og nogle af dem har 
han mødt igen,  da de holdt 

”guldkonfirmation” den 8. april her i år. 
(se billedet side 24) 

Vort skema så næsten ens ud hver dag: 

vi startede med en sang eller to, derefter 

havde vi bibelhistorie, dansk, regning 
og til sidst på dagen var der lidt variati-

on, fordi så havde vi geografi, dan-

markshistorie og sang. Tegning fik vi 
kun mulighed for, når vi var færdige 

med det, som vi skulle lave i de andre 
fag. 

Fest og ferie 
Vi havde juletræ den 7. januar, og det 

var meget hyggeligt. Om eftermiddagen 
sang vi omkring juletræet, derpå fik vi 

en pose. Vi spiste derpå vores medbrag-

te mad og legede sanglege til klokken 

22. Vi begyndte igen i skolen den 9. ja-

nuar, for man skulle efter Hellig 3 Kon-
ger, før skolen kunne gå i gang igen.

Sommerferie havde vi naturligvis også,
og inden den begyndte var vi på udflugt.

Det var en stor oplevelse, idet vi tog med

toget til Spjald og gik ned til Brejning-
gård, hvor vi badede. Senere blev turene

dog noget længere, og jeg husker, at vi
var i Ribe og Silkeborg, og der kørte

Charles’ busser med os.

Timerne og frikvartererne 

Vi gik som sagt i samme klasserum i de 

3 første årgange, og de 4 sidste gjorde 
det samme. Jeg husker, at det godt kunne 

give problemer, når noget skulle rettes, 
for vi stod i en lang række, og der kunne 

det godt være vanskeligt at holde sig i ro. 

Derfor blev der også udnævnt nogle 
hjælpelærere, som skulle hjælpe ved at 

rette opgaverne. Jeg husker ellers ikke, at 

der var stor forskel på vores kunnen, og 
der var da også kun 1 fra min tid i sko-

len, der gik videre til Ringkøbing i skole. 

Jeg husker, at vi alle var gode venner det 

meste af tiden, og i frikvartererne spille-
de vi altid fodbold, og der kunne alle væ-

re med. Det kunne dog ske, at noget 
skulle afgøres ved et rask lille slagsmål. 

Grønbjerg Viking 2001 

Har du/I forslag til, hvem der i år 

har fortjent at blive "Grønbjerg Vi-

king” kan skriftligt begrundede for-

slag afleveres senest  

den 10. juni 

til en af bestyrelsesmedlemmerne i 

Grønbjerg Sogneforening. 

Sølvvikingen bliver Sct. Hans aften 

uddelt til en person, gruppe eller 
forening i Grønbjerg Sogn, som har 

gjort sig bemærket på en positiv 
måde, enten i det store eller det 

små.  
Sølvvikingen bliver hvert år skæn-
ket af Helle Engestoft.  

Grønbjerg Sogneforening 



35 

Det kunne dog hænde, at også andre 

ting optog os, f. eks. husker jeg, at vi en 
tid lavede slangebøsser, som blev ind-

draget efterhånden som lærer Christen-
sen fik fat på dem. Til sidst havde han 

en hel skuffe fuld. Efter nogle dage fik 

vi dem med hjem igen med pålæg om 
ikke at tage dem med i skolen igen. 

Om vinteren havde vi naturligvis sne-

boldkampe, og så var vi altid delt i et 

”syd”hold og et ”nord”hold. Det var 
sjovt, men også tit koldt. 

Da vi næsten altid lavede ”holdlege”, 

oplevede jeg ikke, at nogen blev holdt 
udenfor. 

Om lidt mere specielle oplevelser for-

tæller Kaj: engang gik en hundeprop af 

inde i klassen. Jeg tror ikke, det var med 
vilje, men læreren blev i hvert fald me-

get forskrækket. En anden gang var der 

en elev, der havde sat sig ved varmen 

ved kakkelovnen. Det syntes læreren ik-
ke om og spurgte derfor:  

”Hvordan er det, du sidder?”  
Eleven svarede: ”Jeg sidder godt!”  

Det blev læreren fortørnet over, så han 

fik en på hovedet. Kaj understreger dog, 
at det var meget sjældent, at noget sådant 

fandt sted. 

Lærerne var dygtige, og jeg var glad for 

dem, siger Kaj, men jeg tror ikke, det var 
så let at have så mange forskellig årgan-

ge samlet i samme klasse. Vi havde in-

gen ringklokke, som forkyndte, når fri-
kvarteret var forbi; lærer Christensen 

kom blot ud med cigaren i munden og 
klappede i hænderne, så vidste vi, at vi 

skulle ind. Om sommeren havde vi som-

me tider læreren med ude at lege. Så 
havde vi forskellige konkurrencer f. eks. 

løb og hop, og så skrev lærer Christensen 

Nr. Omme udflugt….Nr. Omme udflugt….Nr. Omme udflugt….Nr. Omme udflugt….    
for pensionister 

torsdag den 7. juni 2001 kl. 12.00 torsdag den 7. juni 2001 kl. 12.00 torsdag den 7. juni 2001 kl. 12.00 torsdag den 7. juni 2001 kl. 12.00 

Vi kører fra P-pladsen i Grønbjerg til Vesthimmerland. Af turens punkter 
kan nævnes museet "Herregården Hessel", der er landets sidste helt stråtækte 

herregård. Her drikkes kaffe, inden turen går nordpå til Frederik d. VII's kanal 

ved Løgstør. Besøg i den ejendomme-
lige Skarp Salling kirke. Middag på 

Simested kro. 

Pris pr. deltager 125,- kr.  

Tilmelding senest 31. maj til 

Hanne Kjærgaard  tlf. 97 38 40 94 

Thyra Larsen tlf. 97 38 

40 60 

Frederik d. VII's kanal 
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resultaterne på en tændstikæske. Han 

var i det hele taget glad for børn, og han 
kunne more sig med os over sjove epi-

soder i skoletiden. Om vinteren kunne 
vi af og til narre ham med ud, så mens 

pigerne havde sykursus, løb vi på skøj-

ter, mens han kiggede på. Det var meget 
hårde vintre i fyrrerne, så af hensyn til 

vejret kunne det nok lade sig gøre. 

Tøjet 

Med hensyn til tøjet var der ikke meget 
at gøre godt med, for det var jo umid-

delbart efter krigen. Vi gik i omsyet tøj, 

som Mor syede til os, og med hensyn til 
fodtøj var det gummisko om sommeren, 

og om efteråret kom Far altid hjem med 
en hel kasse gummistøvler, og så var 

der nok et par, der passede. Inde gik vi 

naturligvis med hjemmelavede tøjsko. 
Det gjorde vi i øvrigt også i skolen. 

Konfirmationen 
I 1951 blev jeg konfirmeret den 1. april 

i snevejr. Forinden havde jeg gået til 
præst hos pastor Sørensen oppe på loftet 

i præsteboligen, hvor der dengang var 

konfirmandstue. Vi havde stor respekt 
for ham, og han tålte ikke megen støj, 

for han havde høreapparat, og når han 
skruede op for den, kunne der absolut 

ikke larmes. Han fortalte meget, og vi 

blev hørt i katekismus og salmevers. 
De fem, som jeg blev konfirmeret sam-

men med, bor her på egnen, men efter 

konfirmationen fik vi hver især andre 
interesser, så vi har ikke holdt forbin-

delsen ved lige; derfor glæder jeg mig 
også ekstra meget til at se dem igen nu. 

Tiden efter 
Da jeg var blevet konfirmeret, blev jeg 

hjemme og hjalp til på gården den første 
tid. Så var jeg ude at tjene 1 år, var der-

på soldat i Nr. Uttrup fra november 1956 

til februar 1958. I den tid var jeg hjemme 
1 gang om måneden. Det var en skøn tid 

men også med trælse stunder. Vi fik 14 
kr. om ugen, så der var ikke meget at slå 

til søren med.  

Derpå kom jeg hjem igen indtil novem-

ber 1960. Til april 1961, var jeg på Bor-
ris Landbrugsskole.  

Jeg var så hjemme og hjælpe igen fra 
april 1961, fordi vi byggede stald. Fra 

nov. 1962 til nov. 1963 tjente jeg i Øl-

strup. Så kom jeg hjem igen, og i 1967 
overtog jeg gården efter min far. Samme 

år blev jeg gift med Margit, og vi fik si-
den 3 piger og 1 dreng. Jeg har nu sat dy-

rene ud, men marken arbejder jeg stadig 

med samtidig med at jeg køber fedekalve 
op og feder dem for at sælge dem igen.� 

Er du vaks 
så kom straks 

jeg er klar 
med kam og saks 

97 38 42 85 
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���� Udspring m/ waders 

Ved: Torbjörn Lund-Nielsen 

Jeg elsker at færdes i naturen og det be-
høver naturligvis ikke at være på jagt. 

Jeg har haft mange skønne ture med fa-
milien i skoven eller ved Vesterhavet. I 

øjeblikket er jeg i gang med at fælde en 

del træer, som skal saves og kløves så 
de kan bruges i brændeovnen. Jeg løber 

af og til en tur i skoven eller rundt om-

kring Grønbjerg. Bare det at være ude i 
haven frem for at sidde inde foran kuk-

kassen har jeg det helt fint med. Jeg 
glæder mig allerede til de lange som-

meraftener med grillen tændt. Jeg har 

tidligere været ivrig lystfisker, men med 
familie og hus har jeg skulle prioritere 

tiden og det er gået ud over fiskeriet. 
Det lader dog til, at det måske bliver ak-

tuelt igen ..... 

Når far får fri 

I skrivende stund har foråret tittet 

frem et par gange, men det er stadig 

noget halvt om halvt og det skaber 

faktisk somme tider nogle sjove situa-

tioner. Thomas, den ældste af vores 

drenge, er vild med at fiske. Hele vin-

teren har han plaget for at vi skal af 

sted, men jeg har sagt til ham, at når 

det bliver forår, så ....... Endelig en 

dejlig dag sidst i marts begynder det 

at ligne forår, og knægten kommer så 

en dag i april og fortæller mig, at det 

faktisk er forår, og at jeg havde lovet, 

osv.  
"I overmorgen har far fri og så skal vi 
til Vesterhavet og fange sild."  

Forventningens glæde stod malet i an-

sigtet. Dagen vi aftalte dette, var der 14 
grader og solen skinnede. To dage efter 

var der slud og kun et par grader og ikke 

mindst en "hård vind fra vest" som mete-
orologen fra Karup udtrykte det i Radio 

Midt- og Vest. Men man holder jo hvad 
man har lovet, så vi fandt fiskegrej frem, 

smurte en madpakke og af sted gik det 

mod vest, far og to forventningsfulde 
drenge.  

Silden 

Skal jeg rose min ældste søn her offent-

ligt må det være for hans tålmodighed. 
Vi kom til Torsminde klokken ni og var 

de eneste lystfiskere (og stensmidere). 
Esben, den yngste, hjælper far med at fi-

ske i to minutter og så bliver der ellers 

kastet små sten i vandet de næste ti mi-
nutter. En time senere var der desuden 

fyrretyve tyske lystfiskere og de har de-
res grej i orden. Det er det eneste folke-

færd, som tager waders på for at stå tre 

meter over vandet og fiske fra en beton-
kant langs indsejlingen. Klokken halv 

tolv havde vi endnu ikke set en eneste 

sild blive hevet op, men Thomas fandt 
ingen grund til at droppe foretagendet, 

"for det skal nok lykkes, bare man er lidt 
tålmodig." (Gad vide hvor han har lært 

den sætning fra?) Et kvarter senere insi-

sterede faderen dog, så vi måtte tage 
hjem uden fisk. Humøret fejlede dog in-
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tet. Det steg faktisk en smule da vi dre-

jede af ved Fjand mod Spidsbjerg 
Strand, hvor der ligger en skovlegeplads 

som børnene elsker, så trods det lune-
fulde vejr havde vi en alle tiders dag.  

Jagten og træningen 
Hvad jagten angår så er marts, april og 

det halve af maj de måneder som udgør 
skellet på jagtsæsonerne. Det er også 

her vi i bestyrelsen sammensætter akti-

vitetskalenderen for det kommende år, 
som alle foreningens medlemmer gerne 

skulle have modtaget.  
Allerede i marts starter flugtskydningen 

i Sandbæk og den første pokalskydning 

er allerede afholdt. Flemming Husted's 
Pokal blev vundet af Jens Simonsen og 

Arne Voldsgaards Pokal blev vundet af 
Henning Andersen, begge skød 22 duer 

i 24 skud.  

Vi har to hold med i amtsturneringen og 

de plejer at klare sig fint, så det gør de 
forhåbentlig også igen i år. De medlem-

mer som skyder her hygger sig og har 
det sjovt med hinanden og konkurren-

terne, men ud over det så får de samti-

dig en rutine med deres haglgevær, som 
er vigtig den dag jagtsæsonen begynder.  

Ligeledes er det vigtigt at man har fået 

checket sin riffel og fået den indskudt in-
den man begiver sig på bukkejagt den 

16. maj. Det giver vi vores medlemmer
mulighed for i foreningsregi, idet vi lejer

en skydebane i Ulfborg. I år var det den

8. maj. Desuden er det en fantastisk god
og realistisk træning, hvis man skyder

feltskydning. Dette afholder vi som be-
kendt også, men her er vore egne med-

lemmer mest med som hjælpere. I år har

vi fået 180 tilmeldinger, så vores skyd-
ning er uden tvivl en af de mest populæ-

re.

Udspring med waders 

Lørdag den 26. maj afholdes der et ar-

rangement ved/i Ørnhøj Svømmebad. 

Udspring med waders på. Et mini-

kursus i hvordan man skal agere, hvis 

man skulle være så uheldig at falde i 

vandet med waders på. Alle er velkom-

ne (der burde komme mange tyske 

lystfiskere).  
Jeg vil også gerne reklamere for en tur vi 
har arrangeret til sommer. Sæt kryds i 

kalenderen torsdag den 23. august. Vi 

har allieret os med den lokale vildtkonsu-
lent Jens Henrik Jakobsen, som vil være 

guide på en aftentur til Vest Stadil Fjord. 

Det foregår i bus, men hvor vi kommer 
ud forskellige steder og ser på dyre og 

plantelivet, som er på sit højeste. Der vil 
komme plakater op senere med tilmel-

ding. 

Etisk Jagt 

Til slut vil jeg gerne, for egen regning, 
give nogle af vores medlemmer et spark i 

bagen. Jeg synes det er alt for sløjt med 

tilslutningen til vores arrangementer. Her 
tænker jeg mest på flugtskydning og rif-

felskydning. Der er for mange som ikke 

skyder et haglskud fra de har skudt forbi 
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på en and i december til de skyder efter 

en and i september året efter. Dette kun-
ne jo gøres på flugtskydningsbanen på 

en af de datoer jeg i programmet har 
fremhævet med fed skrift. Der er alt for 

mange som skyder tre skud med riffelen 

inden bukkejagten og så er de klar til 

bukkejagten. Hvorfor ikke bakke op om 
skydningen i Ulfborg og skyde nogle 

flere skud. Man kunne jo evt. få trænet 

lidt med den skydestok man har med på 
jagt. Til efteråret har vi træning i skud 

til løbende vildt, også i Ulfborg. Bak op 
om det, så man med god samvittighed 

kan stille sig med riffelen og håbe på at 

der kommer en hjort løbende forbi. 
De øvrige arrangementer skal der nok 

komme folk til, bare vi laver dem spæn-
dende og interessante.  

Vi ses derude, et eller andet sted. �

���� Fra kommode til bank 

Udstilling i  

Landbobanken i Grønbjerg 

Der er nogen som har rusket op i mig, og 

det er endt med, at mine billeder i april 
og maj måned hænger til udstilling i 

Landbobanken i Grønbjerg. 
Billedernes hidtidige skæbne har været 

en kommodeskuffe i passende størrelse i 

Silkeborg, hvor jeg bor. 
Jeg har malet disse billeder ude i det fri, 

af den simple årsag, at jeg kan li' det - 

når altså vejret er til det. 
Det er for mig befriende at male - alt an-

det forsvinder og jeg sanser ikke tiden, 
og hvad der sker omkring mig - jeg bli-

ver væk i det. 

Når jeg bliver spurgt om, hvor længe jeg 
har tegnet og malet, ved jeg ikke rigtig 

hvad jeg skal svare - for jeg er vel bare 
aldrig holdt op. Så har der gennem tiden 

været perioder hvor det har taget et ryk 

frem ad - enten på grund af kurser eller 
fordi jeg i en periode har malet meget - 

og det har givet mig noget at arbejde vi-

dere med, og det gør jeg stadig. 

Med venlig hilsen 
Gitte Vium Pedersen 

Tidligere Ørnhøj  � 

GRØNBJERG 

AUTO 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 87 

Kopimaskine 

med mange funktioner   

fra Servicebutikken sælges. 
(er ikke helt i orden) 

For besigtigelse henvendelse til 

Mogens Ballegaard 

97 38 43 32 
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���� Grønbjerg - 2000 

Ved: Formand Mogens Ballegaard 

Repræsentantskabsmøde d. 12 

marts 2001 

Aktiviteter 

Ved repræsentantskabsmødet i 2000 var 
min holdning, at vi ikke skulle sætte ak-

tiviteter i gang så længe Brugsen rumle-

de med tanker om at etablere en ny 
brugs. Den holdning var der opbakning 

til. Derfor er der ikke holdt ret mange 

møder i 2000. De nødvendige drøftelser 
er sket via telefon.  

Servicebutikken 

Ved repræsentantskabsmødet i 2000, 

blev det besluttet at sende en skrivelse 
til Schulstad om at vi (Grønbjerg 2000 

ved John Asmussen) til udligning af 
huslejen lagde truckhjælp til, når der 

skulle flyttes rundt og bakses med ma-

skiner og komponenter ved lagerbyg-
ningen på Algade 23.  

Da vi ikke fik reaktioner tolkede vi det 

således at det måtte være accepteret.  

Den 6. februar fik vi så en opsigelse på 
lejemålet, med omgående fraflytning.  

Butikken bliver herefter rømmet.  

Samtidig med har Ungdomsklubben få-

et en opsigelse med frist til 1. juli.  
Der er forlydender om at lokalerne skal 

anvendes til Flødebollefabrikation, så 

hvis det har sin rigtighed er der chancer 
for at der kommer flere arbejdspladser 

til Grønbjerg og dermed måske også 

flere indbyggere. Alt sammen noget der 
kan holde gang i vort samfund. 

Kroen 

Med hensyn til at holde vort lokalsam-
fund i gang kan jeg så kun med beklagel-

se konstatere at Kroen nu er til salg igen. 
De mange skift har nok ikke en gavnlig 

indvirkning på vort lokalsamfund.  

”Lyngdal” 

I juli-august måned 2000 blev jeg kon-
taktet af Venstrekvinden Gitte Hansen, 

Ringkjøbing Amtsråd, med henblik på 

etableringen af en døgninstitution på 
Grønbjergvej 26. Det resulterede i at vi 

holdt borgermøde d. 15. august, om em-

net. Borgermødet var godt besøgt og fra 
flere steder er der givet udtryk for den 

positive holdning og velvilje der hersker 
i Grønbjerg til at løse sådanne opgaver. 

Siden har der været arbejdet på stedet for 
at gøre det færdigt til indflytning, først i 

begyndelsen af 2001, men siden er tids-

punktet rykket og der er nu berammet 
indvielse d. 22. marts 2001. 

Vi (det er Gravers Kjærgaard) er så ble-

vet rådspurgt med hensyn til navnet på 

institutionen. Telefonisk har Gravers og 
jeg konfereret og blev enige om at vi vil 

foreslå at navnet blev Lyngdal, som ste-
det har heddet, siden det blev skilt ud fra 

Dragsdal. 

Den måde hvorpå vi har taget imod den 
nye institution for 10 tidligere narkoma-

ner har givet genlyd og en hel del good-

will flere steder. 

Agenda 21 
I det meste af 2000 har Grønbjerg – 2000 

sammen med Grønbjerg Sogneforening 

og Familie og Samfund i Grønbjerg væ-
ret involveret i Projekt Agenda 21 sam-

men med Videbæk kommune og Laven i 
Silkeborg Kommune og Pårup i Ikast 
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kommune. Vi har deltaget i nogle mø-

der og arrangeret mødet i forsamlings-
huset, med energikonsulent og Mikro-

bølgeovnsekspert. 
Ellers er det en projektkoordinator fra 

Silkeborg kommune der har stået for 

projektet sammen med Villy Svinth i 
Videbæk Kommune. Der blev udsendt 

spørgeskemaer til byens beboere ca. 
175 – 200 blev udsendt. Der kom 55 be-

svarelser. Ud af de 55 blev der udtaget 5 

til en nærmere energicheck.  
Der var udlovet 2 præmier til de øvrige 

deltagere. Det blev Grete Lorentzen og 

Per Hessellund og Lars Gammelvind 
der løb med de to præmier. 

Skolen og deromkring 

Der har i 2000 været en del drøftelser 

og snak om skolen, Børnehuset, Multi-

salen og arealerne deromkring, bl.a. for-

tov langs skolen ned til Ommegårdvej. 
Alle disse drøftelser er mundet ud i bl.a. 

et forslag til forbedring af Grønbjerg 
Skole som sættes i værk, og et møde med 

medlemmer fra Økonomiudvalget og for-

valtningschefer fra Videbæk kommune. 
Der blev drøftet fortov, parkeringsplads, 

og en aftale mellem Grønbjerg – 2000 og 
Videbæk Kommune angående Multisa-

len. Derudover har Børnehuset rejst øn-

ske om at få noget mere legeplads fra 
børnehuset ud mod Algade. Dette kan 

komme til at berøre placeringen af Grøn-

bjergvikingen.  

Tak 
Til sidst en tak til mine bestyrelseskolle-

ger for det korte, men udmærkede samar-

bejde der har været i det forløbne år. 

Udlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af Multisalen    

Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :    

---- gadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kamp
---- højskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamp
---- efterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturnering
---- udstillingudstillingudstillingudstilling
---- koncertkoncertkoncertkoncert
---- eller noget helt andet !eller noget helt andet !eller noget helt andet !eller noget helt andet !

så ring til Jens Peter Mikkelsen så ring til Jens Peter Mikkelsen så ring til Jens Peter Mikkelsen så ring til Jens Peter Mikkelsen     
tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !    
prisen er 75,prisen er 75,prisen er 75,prisen er 75,---- kr. pr. time kr. pr. time kr. pr. time kr. pr. time    

Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af: 
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Landsbyarbejdet 

Min personlige situation er nu den at jeg 
er stoppet med landsarbejdet i Landsby-

regi. Det har betydet at jeg har fået væ-
sentlig mere tid til andre gøremål. Men 

jeg har siden min udtræden af Landsfor-

eningen af Landsbysamfund fået flere 
timer på daghøjskolen, samtidig med at 

jeg prioriterer hjemmet og skoven højt. 
Den mere fritid har også betydet at 

”Runestenen” er blevet tykkere samti-

dig med at den er kommet på internet-
tet. Det tager naturligvis også en del tid. 

Debatten 
Gravers: Mogens og Gravers konferere-

de pga. det korte tidsfrist. Flere var eni-
ge i at Lyngdal var et godt navn og at 

navnet Grønbjerg var uhensigtsmæssigt. 

Regnskab blev godkendt med følgende 

kommentarer: 

Reparation af kopimaskine bringes ud af 
verdenen  

Skolen modtager betaling for videoka-

mera som Grønbjerg – 2000 indvilgede i 
at dele med skolen i 1998. 

Handleplan og budget: 

Vi afsætter midler til at få udført én eller 

anden form for kunst. Hanne og Gravers 
har bidraget med 4000,- Herning folke-

blads fond med 10.000,- og vi har de 

25.000,- som vi fik da vi blev årets 
landsby. Desuden kom der flere bidrag 

ind ved Multisalens indvielse. 
Lægger vi beløbene sammen har vi ca. 

40.000,- til kunst her til byen. Der er fle-

Hvor er det flot, at Ingelise Vestergård hvert eneste år 

formår at sætte en herlig forestilling op ved Brugsens 
generalforsamling med sine talentfulde børn. Det er 

virkelig en fornøjelse----- hver gang!!! –Ingrid Kirk 

1. april var der indsamling til Kræftens Bekæmpelse, det

er i sig selv en god oplevelse at kommer rundt med "raslebøssen", vi
bliver heldigvis modtaget godt, men især ét sted jeg kom ind blev jeg

glad. Yngste søn var alene hjemme, jeg fortalte om mit ærinde, men
forventede ikke at få et bidrag, men han sagde: "Det vil jeg gerne", så

hentede han penge, og puttede dem i "bøssen"  -  jeg bad ham huske, at

fortælle forældrene, hvad han havde givet pengene til, ønskede god
søndag - og tog glad videre med min "raslebøsse".

Tak til alle som gav et bidrag - det blev en god dag for Kræftens

Bekæmpelse. Hanne Kjærgaard

DetDetDetDet gør mig glad i Grønbjerg gør mig glad i Grønbjerg gør mig glad i Grønbjerg gør mig glad i Grønbjerg 
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re måder at anskue situationen på.  
Beløbet kan være mindre 

Beløbet kan være større 
Vi kan søge andre fonde, kommunen og 

pengeinstitutter om et tilsvarende beløb. 

Vi skal have besluttet hvilket rammebe-
løb vi skal afsætte, vi skal beslutte om vi 

skal henvende os til en kunstner  

Skal vi udfærdige et kommissorium som 
et udvalg skal arbejde ud fra? 

Jeg vil foreslå at der bliver nedsat et ud-
valg der skal tage sig af problematikken. 

Udviklingen i Grønbjerg 
Jeg ser med interesse på udviklingen i 

Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling. Jeg 
synes at det er godt at nye kræfter tør ta-

ge et livtag med udviklingen til gavn for 

vort lokalsamfund. 
Jeg vil på den baggrund mene at vi skal 

støtte de initiativer der sker på den front 

på den måde vi nu kan det, og så sige at 
så længe der foregår udviklingsaktiviteter 

i Grønbjerg eet sted, behøver der ikke 
flere at fare frem for at udvikle vort lo-

kalsamfund. 

Beslutninger 

Bestyrelsen blev bemyndiget til at udar-
bejde et kommissorium og en beløbsram-

me til et udvalg der skal arbejde med at 

finde egnet kunst til sognet.  

Pcer foræres til skolen, Møbler til ung-

domsklubben, kopimaskinen sættes til 
salg i Runestenen. 

Grønbjergs Hjemmeside 

Grønbjergs hjemmeside blev drøftet. Vi 

disponerer over domænerne: 
 www.groenbjerg.dk og 

 www.gronbjerg.dk. 

Bestyrelsen bemyndiges til at drøfte det 
videre forløb med hjemmesiden. 

Orienteringer 
Søren Nilausen orienterede om Grønbjerg 

By- og erhvervsudviklings planer ved 
Ommegårdvej. 

Karen Bak orienterede om Ungdomsklub-
bens situation pt. Der er forhørt på flere 

lokaliteter, og der er annonceret i Runeste-

nen efter egnede lokaler.  

Den 28. maj 2001 holdes der opstillings-
møde med henblik på det kommende 

kommunalvalg. 

Videbæk byråd holder borgermøde rundt 

om i kommunen. Turen er kommet til 
Grønbjerg, hvor der er lagt op til et bor-

germøde sidst i maj måned. Bestyrelsen 

opfordres til at fremkomme med relevante 
spørgsmål inden mødet. Mødes har relati-

on til evt. renovering m.v. af Grønbjerg-

hjemmet. 

Ole Berthelsen foreslår drøftelse af fælles 
bestyrelse mellem Børnehus og Skole ta-

get op på et sådant møde. 

Karen Bak efterlyste holdningen til at gå i 

gang med indgangspartiet til Multisalen. 
Pt. vil vi ikke sætte os i udgifter der kan 

medføre betaling af renter og afdrag. 

Ole Berthelsen gjorde opmærksom på at 

Multisalen havde fået et ekstraordinært til-

skud fra Kommunen på 24.000,- kr. hvor-
efter han opfordrede foreningerne til at be-

nytte Multisalen i fuld udstrækning. 

Valg:  

Mogens Ballegaard blev valgt til formand 
Jens Peter Mikkelsen, Kresten Vester-

gaard og Søren Nilausen (indsat i bestyrel-

sen som afløsning af John Asmussen) blev 
genvalgt. 
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Lars Holm Hansen blev efter omvalg 
valgt til formand for Repræsentantskabet. 

Poul Erik Nielsen og Jan Dyrberg blev 
genvalgt som revisorer. 

Under evt. forespurgte Søren Nilausen 
om forsikringsforholdet når man lejer 

Multisalen. 

Foreningens egen forsikring dækker ved 
ansvar.  

Bestyrelsen har siden suppleret sig med 
Jytte Nilausen (GIF) og konstitueret sig på 

følgende måde: 

Mogens Ballegaard formand  97 38 43 32  
Ole Berthelsen næstformand 97 38 41 79 

Henrik Thomsen sekretær 97 38 41 33 
Jytte Nilausen kasserer 97 38 43 78 

Jens Peter Mikkelsen 97 38 42 08 

Kresten Vestergaard 97 38 42 00 
Søren Nilausen 97 38 43 78 

Gravers Kjærgaard 97 38 40 94 

�

Bagerste fra venstre: Søren Nilausen, Henrik Thomsen, Kresten Vestergaard og Gravers Kjærgaard. 

Forrest fra venstre: Mogens Ballegaard, Jens Peter Mikkelsen, Ole Berthelsen og Jytte Nilausen. 

Lars Holm Hansen 
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Anneberg Transport A/S 
Annebergvej 2 

Grønbjerg 
6971 Spjald 

96 92 22 22 

www.anneberg.net 
anneberg@anneberg.net 
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���� Brug Konsulenten 

Ved: Bestyrelsen for Familie & Samfund 

Generalforsamling i Familie & Sam-

fund var ikke noget tilløbsstykke, der 
var mødt 6 op af de 30 medlemmer, 

men vi må så håbe at det er fordi de er 
tilfredse. 

Vi gik årets gang igennem, og blev eni-

ge om at det ikke var gået så dårligt 
med de aktiviteter der 

havde været. Regnskabet 
gik op så det er også fint 

nok. 

Det tilbagevendende pro-
blem er jo den kontingent 

vi skal betale (i år kostede 

det kr. 250,00 at være 
medlem og hvad får man 

for de penge? Familie & 
Samfund Grønbjerg får 

kr. 20,00 pr. medlem re-

sten bliver sendt ind til 
hovedorganisationen) 

I år har regionen Ringkø-
bing Amt brugt meget tid 

på skolemad, da de synes 

at børnene får for dårlig 
mad i skoletiden. 

Som medlem kan man få 
hjælp af konsulent Lone 

Bøndergaard tlf. 97 42 14 
88 alle hverdage 8.00-

12.00 

Og så kan man også deltage i alle Ring-

købing Amt arrangementer (bliver opslå-
et i vores folder for år 2001-2002) 

Margit Sinkjær har haft følgende kurser 

kørende i vinter 2 kurser med blomster-

binding, smykkekursus, stenhugning, yo-
ga, porcelænsmaling, edb, uldkursus og 

madlavning for mænd.  

Der var genvalg over hele linien.�

Fra venstre: Rita Vestergaard, Annette Petersen og Karin Demant. 

Tour de Pedal 

15. maj - 23. maj - 31. maj

på skolen kl. 19.00

Grønbjerg GUF 
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���� Grønbjerg GUF 

Ved: Torben Sønderby 

Endnu et år er gået i vores gymnastik-

forening - ja og man fristes til at sige 
det er vist gået godt nok. At vi er en lille 

forening er ikke ensbetydende med der 
ikke sker noget.  

Der har i alt været 452 aktivitetsmed-

lemmer. 

Gymnastik 
Gymnastiksæsonen er gået godt, vi hav-

de lidt problemer med at få alle holdene 

besat med trænere, men det lykkedes for 
os. Der har i alt været 7 hold hvor der er 

mulighed for at starte som 3 årig og 

fortsætte med ældreidræt som blev star-
tet op for 2 år siden.  

Hos de ældre gøres der gymnastik, syn-
ges, drikkes kaffe og sidst men ikke 

mindst snakkes.  

Mange af lederne har haft så positiv en 

oplevelse med ledergerningen at de alle-
rede har sagt ja til at tage endnu en tørn. 

Gymnastikopvisningen var sædvanen tro 
et tilløbsstykke med opvisning og  kaffe-

bord bagefter.  

Med så mange tilskuer bliver vi nød til i 
fremtiden at lave flere siddepladser da 

folk næsten står i to lag. 
I forbindelse med opvisningen uddelte vi 

også vores vandrepokal som, med stor 

opbakning, blev tildelt Iris Kamp. 
Iris er én af Tordenskjolds tapre soldater 

her i foreningen der fortjener at blive 

hædret.  
Efter opvisningen var det store spring 

hold for 4. år i træk dem der tog sig af 
børnene i multisalen med leg og sjov, og 

det ser ud til at børnene stadig morer sig. 

Ved forårsopvisningen i Ringkøbing 
hvad vi 3 hold med i år det var det lille 

og store springhold og efter mange års 

fravær vovede de unge pige og damer sig 

Din lokale elDin lokale elDin lokale elDin lokale el----installatør…installatør…installatør…installatør…    

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 

Tlf. 97 38 60 93 
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ud på det store gulv og for alle holdene 

gik det godt. 

Badminton 
Badminton er jo spillet som rigtig nyder 

godt af den nye multisal og ved tilmel-

dingsaftenen var der også problemer 
med at finde de ønskede tider til alle, 

men alle fik en tid og nogle enkelte 
måtte tage til takke med gymnastiksa-

len. 

Træningen til børnene har vi valgt at til-
rettelægge således, at der trænes på et 

bestemt tidspunkt og her står der så en 

træner til rådighed.  
Badmintonturneringen var en god 

weekend med masse sved på panden, 
der var fight, der var spændning, der var 

gråd, der var glæde ja alle de ingredien-

ser der skal til en god turnering. Publi-
kum var også meget gode til at møde 

op. Alt dette giver en dejlig atmosfære. 

I år var vi også med til at afholde bad-
mintonskole i efterårsferien. Det var i 

samarbejde med Ørnhøj og Vind. DGI 
var bagmændene bag det hele. De stille-

de instruktør til rådighed, vi skulle selv 

komme med én person Rasmus Mikkel-
sen sagde ja. Efter Rasmuses mening 

var det 3 gode dage. 

Svømning 

Svømning har i år været godt repræsen-
teret gerne mellem 20 og 30, én enkelt 

gang var jeg selv i Spjald med 37 delta-

gere. Det er værd at bruge en aften på. 
Der er lige et men: Man har glemt at vi 

kalder det Familiesvømning. Husk lige 
det til næste år. 

Tour de Pedal 
Tour de pedal var som altid 4 hyggelige 

aftener på cyklen (den sidste var dog en 
våd affære, men 10-12 stykker trodsede 

regnen). Det er dejligt når så mange mø-

der op. 

Ubenyttede timer i Multisalen 
Selvom badmintonspillerne har svært 

ved at få de ønskede tider, er der stadig 

mange ubenyttede timer i multisalen. 
Gymnastikforeningen har foreslået GMU 

(Grønbjerg Multisalsudvalg) at man lader de 
medlemmer der allerede har betalt for en 

tid, få lov til at benytte disse timer ved 

hjælp af et booking system.  

Internettet 

Vi er kommet på internettet med vores 
aktiviteter under ”Kulturing” det er 

Ringkøbing Amts kultur- og aktivitetska-
lender på nettet. Alle foreninger kan læg-

ge deres aktiviteter her ind. Mogens Bal-

legaard hjælper os med det, alle de arran-
gement vi melder ind til aktivitetskalen-

deren sender han videre. 

Sommerfest 

Sommerfesten sidste sommer var vi 
medarrangør af sammen med Idræts- og 

Sogneforenigen. Vi synes selv det var en 

god weekend men at succesen blev så 
stor skyldes helt klart også at befolknin-

gen i den grad bakkede op om sommer-
festen fra start til slut. Tak for det. 

I fremtiden vil der blive afholdt et stort 

sommerfest hvert 3. år og de andre år et 
endags arrangement med noget morgen-

kaffe, lidt sjov op ad dagen og en fest om 

aftenen. 

Pædofili 
Pædofili har været meget oppe i medier-

ne og først på året udsendte DGI også 

materiale omkring pædofili for at få os til 
at diskutere emnet i bestyrelsen. Vi har 

diskuteret emnet og er alle enige om, at 
det er et problem vi også skal være op-
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mærksom på i vores lille samfund. Jeg 
vil gerne sige, at vi i bestyrelsen i så-

danne situationer hellere hører fra for-

ældrene én gang for meget end én gang 
for lidt, det er det vi er her til. 

Tak 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle de 

frivillige kræfter der i årets løb har givet 
en hånd med i foreningen det være sig 

træner, hjælpertræner ja alle der bare 

har givet en lille hånd med. Uden jer 
havde vi i bestyrelsen ikke klaret det. Vi 

kan spænde trådene på væven men det 
er jer og jeres indsat der væver trådene 

Stående fra venstre: Torben Sønderby, Jens Peder Mikkelsen, Leif Vestergaard 

Siddende fra venstre: Karen Marie Pøhl, Lisbeth Sand, Helle Harhorn. 

Connie Schmidt 
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det andet hold. Alle er velkomne. Vi vil 

dog som udgangs-punkt sige at for at 
der skal være plads til en glidende tack-

ling skal man være konfirmeret. 

Der er ingen mulighed for omklædning 

men der vil være en øl eller sodavand til 
salg efter kampen. 

Første gang bliver mandag den 28. maj 

og derefter hver mandag til og med den 

9. juli. Herfra vil vi løje stemningen for
at fortsætte i august og september. Lige-

ledes kan tidspunktet evt. ændres hvis

det kniber med at nå det for nogle.

Hilsen 

Niels Jørgen Sønderby og 

Torbjörn Lund-Nielsen. 

���� Fodbold for sjov 

Der er flere som har spurgt om vi ikke 
skulle forsøge at lave et old-boys hold i 

fodbold. 
Vi er et par stykker som har talt lidt 

sammen på hvem der kunne være em-

ner til et sådant stjernehold. Vi talte 16 
emner og så har vi været helt ude i kro-

gene, men... Erfaringer viser at det ikke 

er nok til at kunne stille hold gennem 
en hel sæson, især hvis der er for man-

ge landmænd. Og det er der. Vi skal et 
godt stykke over 20 for at være garde-

ret i så og høstperioden. Vi vil dog ger-

ne have tilkendegivelser fra evt. inte-
resserede med henblik på næste år, for 

vi har som nævnt kun talt evt. emner og 
der kunne jo være glemt nogen. 

Indtil videre er vi dog et par stykker 
som gerne vil tage initiativ til lidt for-

sjov-fodbold. Hermed skal ikke forstås 

at vi ikke spiller for at vinde, men der 
er ingen turnering. 

Vi mødes hver mandag aften kl. 19.00 

på Skolens Stadion hvor vi laver to 

hold og spiller om æren i at vinde over 

sammen til et flot folkeligt tæppe. 

En tak skal der også lyde til resten af 
bestyrelsens medlemmer for et kon-

struktivt stykke arbejde som det er en 
glæde at være en del af.  

Til bestyrelsen blev valgt: 

Connie Schmidt 

Leif Vestergaard 
Helle Harhorn 

Bestyrelsen består således af: 

Torben Sønderby 97 38 46 06 

Lisbeth Sand 97 38 40 09 
Jens Peder Mi8kkelsen 97 38 42 08 

Karen Marie Pøhl 97 38 43 20 
Connie Schmidt 97 38 48 48 

Leif Vestergaard 97 38 40 94 

Helle Harhorn 97 38 48 05 
� 
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���� Runestenen komplet 

Nu er Servicebutikken nedlagt. Sammen 
med Ungdomsklubben er vi blevet sagt 

op. Der skal være flødebollefabrikation 
i lokalerne. 

Jeg har fra 1995 hvor Servicebutikken 
blev oprettet haft Runestenen opmagasi-

neret ”ude bagved” i lokalerne der. 

Jeg har i den anledning fundet det nød-
vendigt at rydde op i stakken af Rune-

stenen. 
Jeg har i det omfang det har været mig 

muligt opbevaret ca. 10 eksemplarer af 

hver Runestenen. Resten er gået til gen-
brug til 6-7 kl. lejrtur.  

Hvis der er nogen der mangler nogle 

numre af runestenen eller der er et ek-

semplar som man gerne vil forære væk 
til venner bekendte eller familie er man 

velkommen til at henvende sig til redak-

tøren. Nogle numre er jeg udgået helt 
for. Men kom med ønsket så vil jeg se 

om jeg kan opfylde det. -mb � 

���� Sundhed 

Ved: Læge Henrik Thomsen 

"Idræt for alle". 

Da der for 15 år siden var stor arbejds-
løshed, begyndte man nogle steder at ar-

rangere idræt for de arbejdsløse i dagti-
merne, hvor hallerne ellers ikke blev 

brugt, som et tilbud til en mere aktiv 

hverdag. 
En del pensionister meldte sig også til, 

og efterhånden som beskæftigelsen igen 
blev bedre, var de fleste på holdene fak-

tisk pensionister. 

Det førte til, at man oprettede egentlige 
pensionisthold, og efterhånden gik man 

videre og oprettede hold for folk, som 

var brugere af gangstativ. De kunne træ-
ne både benmuskler og balance. 

Den fysiske aktivitet medførte, at delta-
gerne huskede bedre, fik stærkere knog-

ler og overkom mere. 

Ved Institut for Idræt i Odense har man 
undersøgt en gruppe 85årige og påvist, at 

2 timer gymnastik om ugen i 8 måneder 
forbedrede deres kondition og iltoptagel-

se med gennemsnitlig 20%. Til sammen-

ligning havde en jævnaldrende gruppe, 
der ikke dyrkede motion, et fald i kondi-

tion og førlighed i den samme periode. 
�

Telefonsvarer fra  

Servicebutikken sælges 

Henvendelse til 

Mogens Ballegaard 

97 38 43 32 

Hjælp med til at holde byen pænHjælp med til at holde byen pænHjælp med til at holde byen pænHjælp med til at holde byen pæn    

Vand blomsterkasserne i ny og næVand blomsterkasserne i ny og næVand blomsterkasserne i ny og næVand blomsterkasserne i ny og næ    
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Ørnhøj - Grønbjerg 
Havekreds 

Tirsdag den 22. maj kl. 19.00. To havebesøg i Sørvad.  
Vi starter hos Finn Carlsen, Jasminvej 20 –  

en plantesamlerhave med mange sjældne planter  

som dværgtræer og –buske og usædvanlige stenbedsplanter. 
Her er også formering af sjældne planter.  

Vi kører videre til Anna Kathrine Ladekjær, Vognstrupvej 43 – en 4000 m2 

stor alsidig landbohave, hvor vi også kan nyde vores medbragte kaffe.  
Deltagerpris: medlemmer 10 kr., ikke-medlemmer 20 kr. Ønsker du køre-

lejlighed, så ring til Lis 97 38 43 13 eller Finn 97 38 63 79. 

Fredag den 25. maj – søndag den 27. maj. Havetur til Skåne. 

Region II’s årlige haveudflugt.  

Lørdag den 9. juni. Tur til Lille Malunds have,  
Malundvej 18 i Klovborg ved Nr. Snede. 

Der er tale om en usædvanlig have, der er kendt i hele landet. Haven er på 

2 tdr. land og 30 år gammel. Der er mange forskellige anlæg, rhodo-
dendron, rosenhave, vand-partier, tufsten og stenbede med spændende 

planter og en japansk have. Vi spiser vores medbragte mad i haven. 

Vi kører i privatbiler. Afgang fra P-pladsen i Grønbjerg kl. 12.25 og fra Ør-
nen i Ørnhøj kl. 12.30. Deltagerpris inkl. entre til haven: Medlemmer 40 kr. 

Ikke-medlemmer 50 kr. 
Tilmelding senest d. 1. juni til Eva 97 38 41 79. 

Fredag den 22. – søndag den 24. juni. Haveudstilling på Clausholm ved 
Hadsten.  

Det jydske Haveselskab arrangerer som for tre år siden en stor haveudstil-
ling.  

Den åbnes fredag den 22. juni kl. 13 af Prinsesse Alexandra og Det jydske 

haveselskabs formand Erik Hansen.  

Sogneforeningen 

Vi vil gerne hermed anmode om at 

man er behjælpelig med at vande de 

opstillede blomsterkasser langs Alga-

de.  

Tidligere har det fungeret perfekt, men 

ser man evt. at naboen er på ferie eller 

lignende - må man gerne vande der 

også. 

På forhånd tak. 
Bestyrelsen for Sogneforeningen 
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���� Nyt fra Børnehuset 

Ved: Gert Hjorthus Kristensen 

Udvidelse af legeplads. 

Da der fortsat arbejdes med udvidelsen 

af udenomspladsen ved Børnehuset, 
hvor Vikingen står, foreslår vi fra Bør-

nehuset at den flyttes ned på skolegrun-

dens sydvesthjørne ud mod Algade. Her 
kan han stå højt og flot og tage vel imod 

alle, som kommer til byen vestfra. Og 
da der formentlig kommer en cykel/

gangsti, der skal gå fra Børnehuset og 

ned til Ommegårdsvej, hvor det bliver 
nødvendigt at fjerne træer, buske samt 

skolens hæk, kommer Vikingen til at stå 

helt fri. Forslaget blev diskuteret på et 
fælles møde mellem Børnehusets og 

Skolens bestyrelser, og skolebestyrelsen 
bakkede det varmt op. 

Grunden ved Multisalen. 
Der er sendt en tegning om forslag til 

Kommunen angående P-plads og bus 
holde/vende plads. P-pladsen tager ca. 

1/3 af arealet, resten af grunden er der 

lavet en spændende tegning vedr. lege-
plads, som det nok bliver for omstænde-

lig at komme nærmere ind på her. Der 

bliver formentlig lavet en jordvold ned 
langs Algade, mest for at dæmpe støjen 

fra vejen, det er meningen at volden 
skal beplantes. 

Venteliste. 
Sluttelig må vi desværre konstatere, at 

der er en venteliste på at komme i Bør-

nehuset. Dette problem er også sendt vi-
dere til Kommunen, og vi venter spændt 

på svar.  � 

���� Sogneforeningen 

Ved: Valter Agergaard 

Bestyrelsens konstituering. 

formand 

Kresten Vestergaard 97 38 42 00 

kasserer 

Charlotte Hansen 97 38 47 70 

sekretær 

Valter Agergaard 97 38 40 98 

Lone Otte Dalgaard 97 38 44 77 

Edith Hansen 97 38 42 72 
Olav Therkildsen 97 38 42 13 

Joan Nielsen  97 38 49 41 

Sogneforeningen beklager meget at der 

ved uddeling af girokort til medlemskab 
er opstået en fejl i den medfølgende fol-

der. 

Der står anført at man uden udgifter kan 
overføre penge til Sogneforeningens 

konto i Ringkjøbing Landbobank. Dette 
er i modstrid med de faktiske forhold. 

Det koster 10 kr. at indløse girokortet i 

banken. 
Man kan også få betalt sit medlemskab 

ved at indløse girokortet hos: 

Charlotte Hansen, Vinkelvej 

hver dag mellem 16 - 18 
Det koster ikke noget. 

Vi håber at rigtig mange vil benytte giro-
kortet og dermed være med til at støtte 

Sogneforeningen og de bestræbelser vi 

gør for at få et godt sogn at bo i. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen  � 

www.runestenen.dk 
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���� Brugsnyt 

Ved: Formand Henrik Thomsen 

Vi har lige haft en aften med åbent til 

kl. 21 i anledning af udbetaling af divi-
dende. Selvom vi ikke giver dividende i 

Grønbjerg Brugs, kan man godt opspare 
dividende ved at vise sit medlemskort, 

når man køber ind i en FDB butik eller 

en tilknyttet butik, f.eks. OBS eller 
Merlin; men den store begivenhed er 

det ikke i Grønbjerg. 

Der kom heller ikke særlig mange for 

at handle den aften, men det var heller 

ikke det bedste vejr, så noget af årsa-

gen kan måske ligge der. 
De daglige rutiner i butikken synes nu 

at være på plads idet store og hele, men 
der er stadig nogle småting, der skal ret-

tes og nogle ting, vi kunne ønske os. 

Det mest iøjnefaldende og det, der 

presser mest på, er at udenomsarealer-

ne skal gøres helt færdige. Det håber vi 

at være kommet langt med, allerede 

når dette nr. udkommer. 
Der har fra mange sider i detailhandelen 
været klaget over, at salget har været dår-

ligt i den hidtil forløbne del af året, og at 
danskerne gennemgående bruger mindre. 

Problemet er ikke så stort for butikker 

som vores, der hovedsagelig handler med 
fødevarer, men alligevel har mange mær-

ket en mindre afmatning. Jeg synes dog 

ikke, at vi har grund til at klage, da vores 
omsætning er steget med 18-20% og sta-

dig er for opadgående. 
Uddeleren og bestyrelsen arbejder forsat 

på at leve op til dette ved hele tiden at 

gøre det bedre.  � 

Grønbjerg Ungdomsklub 

afholder generalforsamling 

tirsdag d. 22. maj 2001 kl. 19.30 

i ungdomsklubbens lokaler. 

Dagsorden iflg. vedtægter. 

Evt. forslag skal være formanden 

Karen Bak i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 

Alle er velkomne 

Bestyrelsen 

Sogneforeningen 

Angående skiltene ved ”byportene” 

Sogneforeningen vedligeholder skilte-

ne og sætter gerne skilte op til diverse 

arrangementer. 

Men da vedligeholdelsen af skiltene er 

forbundet med udgifter til maling og 

udskiftning af skilte, ser vi os desvær-

re nødsaget til at opkræve 100,- pr. 

gang der skal opsættes nye skilte.  

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

www.runestenen.dkwww.runestenen.dkwww.runestenen.dkwww.runestenen.dk    



VIKINGEN ER LØS 

For et par måneder siden annoncerede CIA efter en ny snigmorder. Det er svært at bli
ve godkendt til den type jobs, og ansøgerne testes grundigt inden ansættelse. 

Efter at alle ansøgerne havde gennemgået den indledende træning og var blevet 
checket grundigt, var der tre ansøgere tilbage, to mænd og en kvinde. De skulle så til 
en afsluttende test for at afgøre, hvem der skulle have jobbet. 

Den første af mændene blev fulgt hen til en ståldør og fik en revolver udleveret. "Vi er 
nødt til at kunne være sikre på, at du kan adlyde dine instrukser uanset omstændighe
derne", sagde CIA-agenten. "Din kone sidder derinde på en stol. Gå ind og skyd hen
de". 

Manden blev chokeret og sagde: "Det kan du ikke mene 1 Jeg kunne da aldrig skyde 
min egen kone!" "OK," sagde CIA-agenten, "så er du ikke den rigtige mand til job
bet". 

Derefter blev den anden mand vist hen til ståldøren og fik en revolver samt samme be
sked: "Vi er nødt til at kunne være sikre på, at du kan adlyde dine instrukser uanset 

omstændighederne", sagde CIA-agenten. "Din kone sidder derinde på en stol. Gå ind 
og skyd hende". 
Manden så også lidt chokeret ud men tog revolveren og gik ind i lokalet. Der var helt 
stille i 5 minutter, og så kom han ud igen. Han havde tårer i øjnene og sagde: "Jeg prø
vede på at skyde hende, men jeg kunne ikke gøre det. Jeg er nok ikke den rigtige 

mand til jobbet." CIA-agenten sagde: 
"Nej, det er du ikke. Hent din kone og tag hjem". 

Nu var det den tredie ansøger, kvinden, der skulle testes. Hun blev også vist hen til 

ståldøren og fik en revolver samt samme besked: "Vi er nødt til atkunne være sikre 
på, at du kan adlyde dine instrukser uanset omstændighederne", sagde CIA-manden. 

"Din mand sidder derinde på en stol. Gå ind og skyd ham". 

Kvinden tog revolveren og åbnede døren. Endnu inden den var lukket helt efter hende, 
hørte CIA-agenterne skud. Det fortsatte, - i alt 13 skud. De hørte, hvordan der blev 
skreget, inventar blev smadret, og der blev hamret på væggene. Det blev ved i flere 

minutter, og så blev der helt stille. 

Døren gik langsomt op, og kvinden kom ud. Hun tørrede sveden af panden og sagde 
"I kunne godt have fortalt mig, at der var løst krudt i revolveren. Jeg var nodt til at tæ

e ham ihjel med stolen." 
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GRØNBJERG MØBELINDUSTRI A/S 

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

e-mail: johnasmussen@mail.dk
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