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■ Redaktionen

Forsiden 

Årets konfomander. Hvad ellers? 
Konfumationen i Grønbjerg finder sted 
henholdsvis den første søndag i maj el
ler den anden søndag i maj. I år 2002 
var det så den 2. søndag i maj. 

Og derfor kommer billedet først med i 
det efterfølgende Runestenen. 
Konfumationen kan måske minde os 
om at endnu en klasse forlader det grøn
bjergske samfund. Flere forlader også 
Grønbjerg idet der står efterskole på 
manges ønskeseddel for det kommende 
skoleår. Nogle kommer så tilbage for at 
bo hjemme medens man står i lære, går 
i gymnasiet eller på handelsskole. Men 
vi kan jo håbe på at indtrykket fra de 
første år vil bevirke at man slår sig ned i 
et lille lokalsamfund - måske Grøn
bjerg. 

Her omkring 

Jeg vil fo1tsætte hvor jeg slap sidste 
gang - med foreningsarbejdet og demo
kratiet og samarbejdet foreningerne 
imellem . ... Udvikling tager lang tid og 
lokal udvikling tager dobbelt så lang tid. 

Da vi i 1993 begyndte Grønbjerg - 2000 
var vor horisont et til to år. Det var før 
vi fandt ud af hvor lang tid demokratiet 
skal have for at virke, og det er måske 
en faktor der kan virke meget sløvende i 
forhold til dem der har egen virksoinhed 
og er vant til at sige nu gør vi det og så 
gør man det. 

F.eks. havde vi i 1993 tanker fremme
om at bygge en multisal her i Grøn
bjerg. Resultatet stod der først 6 år se-
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nere. Hele projektet Grønb•ero - 2000 J O 

begyndte (1992-1993) med planer om 
storparceller eller st01Te byggegrunde. 
Her i 2002 er det ved at blive realiseret. 
10 år kan der gå, før et frø der sættes til 
spiring, kommer frem som en plante. 
Men den tid der er benyttet til at forhøre 
mange og få mange med i processen er 
medvirkende til sammenholdet og er 
medvirkende til at så mange som muligt 
føler et ejerskab til projektet. Jeg tror på 
at det er årsagen til at vi har et åbent og 
meget rnmmeligt lokalsamfond. 
Lad demokratiet blomstre slå rod og giv 
tid til vokseværket. 

Deadline for nr. 58 er 
fredag d. 23. august 

Husk dog på aktivitetskalenderen 
den 16. august 2002. 

RUNESTENEN 

www.runestenen.dk 

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

Tegner: 
Jens Erik Bygvraa (jeb), 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 4284 
e-mail: grete@tange.dk 

R�nestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn 
(Videbæk Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi 
respekterer ikke et "nej tak" ! 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 



■ Nyt fra Byrådet

Ved: Gravers Kjærgaard 

Næste års økonomi. 
Jeg nævnte i sidste m. 
lidt om årsberetningen 
for 2001. Lige nu sidder 
økonomiafdelingen og 
forbereder udkast til 
budgettet for 2003. Dette nævnes for at 
illustrere, at erfaringer fra det ene år brn
ges som grundlag til at forberede de 
kommende år. Udkastet fra forvaltningen 
skal vi så i Økonomiudvalget drøfte d. 18 
juni, ligesom det også skal sendes til hø
ring i de forskellige medarbejderndvalg 
og på institutioner. Budget 2003 går hele 
Byrådet så i dybden med på en 2 dages 
konference i august måned. Hvordan næ
ste års budget vil fo1me sig, tør jeg ikke 
spå det mindste om på nuværende tids
punkt, dog forlyder det, at de overordne
de forhandlinger, der har været mellem 
Regeringen og Kommunernes Landsfor
ening, har været særdeles vanskelige i år, 
så nogen nem øvelse bliver det nok ikke, 
at ra det hele til at hænge sammen. 

Sager lige nu. 
- Det at sidde i Byrådet i Videbæk Kom

mune, lige for tiden, kan godt betegnes
lidt i retning af frnstrationernes holde
plads. (Kigger man i fremmedordbog un
der frnstration, kan man læse: "aggressiv
adfærd fremkaldt ved blokering af men
neskes motiverede, målrettede handlin
ger." Det jeg her hentyder til, er 2 store
sager ud over den almindelige drift og
anlæg: Bredgadeprojektet i Videbæk, der
for tiden ligger underdrejet, på grnnd af
langsommelighed i Finansministeriet el
ler kludder i Vejdirektoratet, dernæst er
det lånedispentation til Videbæk Skole,
der afventer et svar fra Indenrigsministe-

riet. Det er sager der både giver ærgrelser 
og ekstra tidsforbrng, i såvel fo1valtning 
som i det politiske system. Forhåbentlig er 
der en løsning når dette blad læses. 

Pluk fra næste Byrådsmøde. 
På Byrådsmødet i næste uge skal bl.a. 
drøftes tilskud til pasning af egne børn. 
Det er en mulighed den nye Regering har 
givet kommunerne. Jeg tror det vil blive 
vedtaget her i kommunen, der er dog en 
række betingelser knyttet til ordningen, 
som det vil føre for vidt at komme ind på 
her. En anden sag der skal drøftes er beva
relse af den såkaldte 5% pulje. Det er den 
pulje der kan gives tilskud fra, til nye 
og/eller utraditionelle initiativer på fritids-
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Biblioteket: T. Vestergård 97384177 

Billardklubben: Niels Erik Jakobsen 97384468 

By- og Erhv udv: Ivan Mortensen 97384211 

Byrådet: Gravers Kjærgaard 97384094 

Børnehuset Best: Margit Lauridsen 97384291 

Børnehuset: Lone R. Lauritsen 97384066 

Dagplejerep.: Susanne Bagge 97384414 

Flagalle Holger Therkildsen 97384161 

Forsamlingshuset: 97384383 

Grønbjerg-2000: Mogens Ballegaard 97384332 

Gymnastikforen.: Torben Sønderby 97384606 

Havekredsen: Lis Helles Olesen 97384313 

Hjemmeplejen: 96949494 

Familie & Samf: Susanne Andersen 97384747 

Idrætsforeningen: Morten Pedersen 97384477 

Jagtforeningen: Kresten Agerlund 97384270 

Kirkebetj/Graver: Ida Ebbensgaard 97346261 

Kirkeligt Samf: Hans Erik Hansen 97384038 

Klubhuset: 97384076 

Landbetj: Karl Werge (Videb.) 97171030 

Lokalhistorisk: N. Peder Svendsen 97384110 

Lægen: Henrik Thomsen 97384050 

Menighedsrådet: Hanne Kjærgaard 97384094 

Musikforeningen: Jette Kragh 97384239 

Nr. Omme Graver kontor 97384696 

Nr. Omme Kimelaug Mogens Ballegaard 97384332 

Posthuset: Brugsen 97384042 

Præsten: Ernst M. Ottosen 97384183 

Røde Kors:  Besøgstjeneste 97173354 

Skolebestyrelse: Ole Berthelsen 97384179  

Skolen: Henning B. Møller 97384177 

Sogneforening: Lone Otte 97384477 

Udlejn Forsamlhus Charlotte Hansen 97384770 

Ungdomsklubben: Karen Bak 97384349 

Vandværket Jørgen Kristensen 97384259 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1800  Søn- og helligdage kl. 1745 
Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1200 

Rutebilernes informationscentral: Videbæk ------------------97 17 33 99 
Mandag - fredag kl. 700 - 1830 Ringkjøbing --------------97 32 33 99 
Lørdag kl. 900 - 1600 Holstebro -----------------97 42 17 88 
Søndag kl. 1200 - 2100 Skjern ----------------------97 35 06 77 

Vagtlægen: 97 84 18 00 Alarmcentralen:----------112

Læge H. Thomsen

Tlftid: 800 - 900 
Konsultation: 
efter aftale 

Tlf.: 97 38 40 50 

Grønbjerg 

Folkebibliotek:

Mandag: 1500 - 1700 

Torsdag: 1800 - 2000 

Tlf.: 97 38 41 77 

KCR- Lampeskærme

For private: 
Efter aftale - Ring 

Tlf.:  97 38 41 16 

Klip og Krøl:

Mandag: 900 - 1730 
Tirsdag: 900 - 1730 
Onsdag: Lukket 
Torsdag: 900 - 1730 
Fredag: 900 - 1730 
Lørdag: Lukket 

Tlf.: 97 38 42 85 

Vandværket: 

Al henvendelse ang. 
måleraflæsning bedes 
rettet til  
Jørgen Christensen  
Tlf.: 97 38 42 59 

Green Line 

Ring og aftal tid 

Jane 97 38 41 86

Brugsen:

Åben alle dage 
800 - 1800 

Dog undtaget Juledag og Nytårsdag 

Postekspeditionen:

Alle hverdage: 
800 - 1200 

Søndag lukket 

Post indleveret efter 
1200 bliver sendt efter-
følgende hverdag. 

Tlf.: 97 38 40 42 

Genbrugspladsen: 

Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 - 1200

Landbobanken:

Mandag: 930 - 1200 
Tirsdag & onsdag 

lukket 
Torsdag: 1330 - 1730 
Fredag: 1330 - 1630 

Tlf.: 97 38 40 49 

Fodpleje: 

Efter aftale  
bedst fra 17–18 
”Tager også ud.” 

Tlf.: 97 38 43 43 

Dekorationer - ophæng 

Alt i tørrede blomster 

Hver dag 12 - 18 

Tlf.: 97 38 47 70 

L  Serv i cemedde le lser  7 

Videbæk kommune: 96 94 94 94 
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JULI Side Side 

MA 15 Dagen er aftaget med 0t 54m 29 LØ 17 

TI 16 Familieaften F&S 6 SØ 18 Kirke 10.30 

ON 17 MA 19 34

TO 18 TI 20 Familieaften F&S 6 

FR 19 ON 21 

LØ 20 TO 22 

SØ 21 Kirke ingen FR 23 Deadline 58 

MA 22 30 LØ 24 

TI 23 Familieaften F&S 6 SØ 25 Kirke 9 

ON 24 MA 26 35

TO 25 TI 27 Familieaften F&S 6 

FR 26 ON 28 

LØ 27 TO 29 

SØ 28 Kirke 9 FR 30 

MA 29 31 LØ 31 

TI 30 6 SEPTEMBER 

ON 31 SØ 1 Kirke 

AUGUST MA 2 36

TO 1 Jubi i Bøhus - Somfest—Havekreds 7 17 TI 3 

FR 2 Sommerfest F&S ON 4 

LØ 3 Sommerfest F&S TO 5 

SØ 4 Kirke ingen FR 6 

MA 5 32 LØ 7 Havekredsen 17 

TI 6 Familieaften F&S 6 SØ 8 Kirke 

ON 7 MA 9 37

TO 8 TI 10 

FR 9 ON 11 

LØ 10 TO 12 

SØ 11 Kirke 9 FR 13 

MA 12 33 LØ 14 

TI 13 Familieaften F&S 6 SØ 15 Kirke 

ON 14 MA 16 38

TO 15 Havekredsen 17 TI 17 

FR 16 Deadline Aktivitetskalender ON 18 Dagen er aftaget med 5t 30m



rådet. Kommunen kan godt vælge at køre 
videre, men bloktilskuddet fra staten er 
fjernet. Min holdning vil afhænge meget 
af de kommende budgetforhandlinger, 
skal vi skære dybt nogle steder, vil områ
det her måske blive nødt til at holde for, -
politik handler jo om prioriteringer. 

Institutionsbesøg. 
- Byrådet har besluttet at aflægge et ko1t
besøg på samtlige institutioner i kommu
nen, vist 34 i alt. Det er altid godt at have

�DANA 
VINDUER� 

et billede for sig, både af bygninger og de 
mennesker der fungerer, hver for sig på sit 
felt. Det bidrager til et bedre fundament, 
når der skal træffes beslutninger, såvel for 
den enkelte institution, som for et drifts
område. 
- Det var ordene for denne gang, - nok

noget tø1t og ikke alt for opmuntrende
læsning. Det skal dog ikke hindre mig i at
ønske Runestenens læsere en god sommer.
■ 

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg 

6971 Spjald 

Tlf. 97 38 45 00 

Familie & Samfund Grønbjerg 

FAMILIE AFTEN 
Kom og hør næ1mere på Stadion. Vi vil prøve i et par mdr. hver 
tirsdag aften fra 19.00 - 21.00 at lave familie-samling med for
skellige aktiviteter for familien. Der kan købes kaffe og kage i 
Klubhuset. Overskuddet går til Grønbjerg Idrætsforening. 
Vel mødt. 

24. september kl. 19.00. Grønt fra glemmebogen Rækker Mølle Skole.

16. oktober. Udflugt til Kærshovedgaard åben statsfængsel.
Vi kører fra Grønbjerg kl. 18.00

SE OPSLAG I BRUGSEN og PÅ SKOLEN 

Familie & Samfund: Susanne Andersen 97 38 47 47 

6 



Grønbjerg Børnehus 

har 

10 års jubilæum 

torsdag d. 1. august. 

I den anledning kommer 

Peter Spillemand 

Han underholder 

kl. IO i skolegården 

eller i 

gymnastiksalen, 

afhængig 

af vejret 
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���� Familie & Samfund 

Ved: Annette Petersen 

Generalforsamling i Familie & Sam-
fund. 

Den 16. april var der generalforsamling i 
Familie & Samfund.  

Efter formandsberetning og oplæsning af 

årets gang og regnskab som viste en lille 
overskud, gik vi over til valget af det nye 

bestyrelse, der skulle vælges 3 nye og 

en suppleant. Susanne Andersen, Ilse 
Asmussen og Britta Dam blev valgt, 

Grete Lauritsen blev valgt som supple-
ant.  

Margit Sinkjær fortsætter som leder af 

kursusafdelingen, hvilket hun skal have 
en stor tak for, da det er et stort arbejde. 

Karin Demant som efter mange år i Fa-
milie & Samfund, valgte at gå ud af be-

styrelsen, skal også have en stor tak for 

det stor arbejde hun har lagt i foreningen 
også en tak til vores støttepædagog Jør-

gen Demant som mange gange har stillet 
borde op – taget mod tilmeldinger mm. 

Den nye bestyrelse har mange nye ideer, 
så vi venter spændt på hvad der sker – 

Husk - Familie & Samfund er en for-

ening for hele familien også børn og 
mænd.  

Vi begynder den 25. juni kl. 19.00 på 

stadion  hvor vi vil prøve på om vi kan 
sætte nogle fællesaktiviteter i gang Rul-

leskøjter – cykelture – gåture – spil. 
Hvorefter der vil være fælles kaffe kl. 

20.30 af hensyn til børnene. 

Den nye bestyrelse ser sådan ud: 

Formand: 

Susanne Andersen tlf. 97 38 47 47 

Kasser: 
Ilse Asmussen  tlf. 97 38 42 85 

Sekretær 

Britta Dam  tlf. 97 38 42 32 
Rita Vestergaard  tlf. 97 38 42 00 

Annette Petersen  tlf. 97 38 41 39 

Fra venstre: Anette Petersen, Britta Dam, Susanne Andersen, Ilse Asmussen og Rita Vestergaard 
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���� Skovbørnehaver 

Fra ”Skoven Nyt” 

Skovbørnehaver fortæller  
Skov- og Naturstyrelsen skønner at der 
findes 400-500 skovbørnehaver i Dan- 

mark. Og at 12.000 børn - eller 10% af 

alle børn i børnehaver - tilbringer en stor 

del af deres tid i naturen. Den første 

skovbørnehave blev lavet i Søllerød nord 

for København har i øvrigt lige fejret 50 
års jubilæum. 

Det er dog svært at finde frem til hvor 
mange børn der færdes i naturen, fordi 

der er mange varianter. Nogle lader bør-

nene være ude hele tiden uden læskure 
eller anden beskyttelse, mens andre tager 

en tur i naturen en dag om ugen eller en 

uge hver måned. 
Men tendensen er klar - flere og flere 

børn tilbringer længere tid i skoven. Og de 
har godt af det - mange undersøgelser vi-

ser at børn der færdes meget i naturen er 
mindre syge, får bedre motorik og slås 

mindre med hinanden end andre børn. 

Statsskovene vil gerne have endnu flere 
ud i skoven og starter derfor en kampagne: 

"Ud med børnene - der er plads nok". I 

dag har statsskovene aftaler med omkring 
60 institutioner om fast brug af skoven, og 

målet for kampagnen er mindst en fordob-
ling i de næste to år. 

Som led i kampagnen er der lavet et hæfte 

hvor 24 skovbørnehaver giver erfaringer 
videre - de fortæller bl.a. om at finde små-

dyr, om årstidernes gang, og om hvilke 
aktiviteter man kan lave i naturen.  

Der er i øvrigt også en del private skovdi-
strikter som har skovbørnehaver i deres 

skov. Der kan fx være tale om at man ud-

lejer et hus eller et skur og giver børnene 
lov til at færdes frit på et mindre stykke 

skov. Det kan være en god indtægtskilde 
som kan erstatte nogle af de manglende 

indtægter fra træsalg. Etablering af skov- 

børnehaver er planlagt at være et af em-
nerne for Skovforeningens store ekskursi- 

on til efteråret. 
Kilde:www.sns.dk, � 

Hæftet kan bestilles i Miljøbutikken, tlf. 

33 95 40 00, e-post: butik@mim.dk,  

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 

Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 

Totalenteprise ● Modernisering ● Gulvbelægning 

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

INGEN OPGAVER ER FOR STOR  -  INGEN OPGAVE ER FOR LILLE 

Flagallé 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 
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Aktivitetskalender 

Med næste Runestenen kommer også Aktivitetskalenderen 

� Undgå sammenfald i arrangementerne 

� Planlæg i god tid 

� Tal med andre foreninger inden planlægningen 

� Aktivitetskalenderen strækker sig fra 1. september til 30. juni 

Vi er ca. 700 sjæle i Grønbjerg (Nr. Omme Sogn) der skal gå til de arrange-
menter foreningerne udbyder. Herunder skal bl.a. medregnes Gymnastik, 

Badminton, Svømning og Fodbold. 

Ud af de 700 er der 180 børn under 18

På nuværende tidspunkt er følgende arrangementer kendte. 

Lørdag d. 7. september Havekredsen 
Tirsdag d. 24. september F & S 
Mandag d. 30. september Sognedans 
Lørdag d. 5. oktober Åben skole 
Tirsdag d. 15. oktober Sognedans 
Onsdag d. 16. oktober F & S 
Efterårsferie uge 42 
Ultimo okt generalf. By– og Erhverv 
Onsdag 6. November Sognedans 
Generalfors beg af nov Havekredsen 
Tirsd. 12. nov F & S 
Onsdag d. 20. nov. Menighedsrådet 
Torsdag d. 21. november Sognedans 
Ultimo nov. generalfors. Vandværket 
Lørdag d. 30. nov Sogn og  F&S 
Mandag d. 2. december Menighedsrådet 
Onsdag d. 4. dec F&S 
27. dec. juletræ Sognef. 
31. januar Menighedsr. M fl 
Torsdag den 6. feb. skolefesten 
Februar generalfors Sogneforen 
26. februar Menighedsr. F&S 
Mandag d 10. marts GB-2000  
Onsdag d. 9. april F&S 

3 generalfors. i april Brugsen, Fami-
lie&Samf og Gymnastikforeningen 

Onsdage Familiesvømning 
Torsdage stor spring 
Vinterferie uge 7 
Forårsopvisning i marts  
Badmintonturnering i marts 
Tour de pedal i maj 

GRØNBJERG 

AUTO 

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



Runestenens udgivelsesdatoer i 2003: 

Nr. 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

Deadline: 
fredag d. 27. december 
fredag d. 21. febmar 
fredag d. 25. april 
fredag d. 6. juni 
fredag d. 29. august 
fredag d. 24. oktober 

Udkommer 
16. januar
13. marts
15. maj
14. juli
18. september
13. november

Når der indberettes arrangementer til Runestenen bedes følgende mettaget 

Hvad, hvor, hvornår og evt. pris. Både dag og tid på dagen. 
Evt. Kørsel til og fra Grønbjerg. For børnearrangementer er det en god ide at 
fastsætte sluttidspunktet og hvordan børnene kommer hjem. 

Alt i tønede blomster - Dekorationer - Sten og smykkesten 
Charlotte Irmgarth Hansen 
Vinkelvej 2 tlf.: 97 38 47 70 

Hver dag fra 12 - 18 eller efter aftale - kig ind 
Bestillinger modtages gerne 

Bagfjerdinger 
Fars s-10%te<1t 

ANGUS 

KØDKVÆG 

ca. 45 kr./kg 
40 kr./kg 

¼ bagfjerding ca. 30 kg 
Deles og parteres efter aftale 

Dyrene slagtes og parteres på 
godkendt slagteri 

Ring og forhør om vægt og pris 

Karsten Hansen 
Algade 74 

tlf.: 97 38 42 06 

DANSKANGUS 

KØDKVÆG 

FORMENTLIG VERDENS BEDSTE OKSEKØD 

Kød fra Angus kvæg er formentlig verdens bedste okse
kød. Friland Angus er ekstra mørt og saflig, fordi dyrene 
kan bevæge sig frit og følge deres naturlige adfærd. 

Frit og naturligt liv 
Før landmænd må levere kød med 'Fliland Angus·
mærket, skal de godkendes af Foreningen til Dyrenes 
Beskyttelse. Foreningen kontrollanter kommer jævnligt 
på uanmeldt besøg for at sikre, at dyrene vokser op un
der gode vilkår, hvor der tages hensyn til deres naturlige 
adfærd. Det vil bl.a. sige, at kalvene går ved koen il de 
er mindst 5 måneder gamle, og at alle dyrene er på græs 
hele sommeren. De fleste går også ude i vinterhalvåret. 

Fås ikke bedre 
Angus racen er store fyldige dyr, der er kendt for at ud
vikle en god marmoreling. Det giver kødet den eneståen
de gode smag. Friland Angus er uforlignelig på panden, 
på grillen, som steg eller i en gryderet. Når du får kød fra 
Friland Angus, fås det formentlig ikke bedre. 
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■ Nyt om Brugsen

Ved: Brugsens Bestyrelse 

Grønbjerg den 15. juni 2002 

Hermed kan vi med glæde bekræfte, 

at Grønbjerg Brugs er reddet! 

Bestyrelsen har afholdt møder med FDB, 

Brugsens Arbejdsgiverforening og Ring
kjøbing Landbobank, og det har været en 
sej kamp - men dette er glemt nu, hvor 
det endelig er afgjo1t, at Brugsen får lov 
til at køre videre. 

Vi beklager meget, at vi ikke har kunnet 
info1mere om noget før nu, 

men vi ville være helt sikker på at Brng
sen også kan drives på fornuftig økono
misk vis fremover. 

Tak for støtten 

Indsamlingen gav 225.000 kr. og tusind 
tak til alle som har givet et bidrag til red
ningskontoen. Der skal også lyde en stor 
tak til alle vore kunder, som har været 

med til at øge omsætningen i butikken, 
for det er jo det vi fremover skal leve af. 

FDB var meget imponeret over at 115 
husstande i Grønbjerg havde givet et bi
drag, for som kædedirektøren Ole Høgh 
Lorentsen udtrykte det: "Det er da i sig 
selv et bevis på, at befolkningen i Grøn

bjerg er interesseret i at have en daglig
varebutik i byen fremover" ! 

Sikkerheden fremover 

FDB og BA accepterede de indsamlede 
225.000 kr. i stedet for de 287.500 kr. 
som egentlig var deres krav til akkord

ordningen fra starten. Til gengæld har 
FDB forlangt en bankgaranti som sikker-

Din lokale el-installatør ... 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ømhøj 

Tlf. 97 38 60 93 

12 
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hed for deres vareleveringer fremover, 
og denne har banken sagt OK for i går. 

Desuden fik vi en god aftale med banken 
omkring de høje renter, så nu skulle der 

være en chance for at Brugsen kan drives 

videre på fornuftig vis, hvis omsætnin-
gen ellers kan forblive på det niveau 

hvor det er nu.    

Mange nye ideer 
Det har været et stort stykke arbejde at 
komme rundt til så mange husstande, 

men det var dejligt, at uanset hvor vi 

kom hen, så havde folk læst vores folder 
igennem og vidste hvad det drejede sig 

om, da vi kom og bankede på døren. Vi 
fik mange spørgsmål undervejs, og vi fik 

mange nye ting med hjem, som vi nu 

skal til at arbejde videre på. 

Gevinstlån mv. 
Vi vil i den nærmeste fremtid uddele ge-
vinstlån og sponsoraftaler til alle som har 

indskudt kapital på redningskontoen. Vi 
vil i samme omgang forny de "gamle" 

gevinstlån, da vi har erfaret, at det ikke 
er alle som har fået et stykke papir derpå 

i sin tid. 

Det var på et hængende hår, at vi fik lov 

til at beholde vor eneste dagligvarebutik 

i byen, men med fælles indsats er det nu 
lykkes at redde vor brugs, hvilket alle i 

Grønbjerg hermed kan være med til at 
glæde sig over. � 

Sogneforeningen inviterer til Tour de Danze 

To aftner har vi allieret os med Margit Sinkær, som vil lede os igennem folkedan-

sens spidsfindige trin.  

Folkedans: 
Den 30. september og den 6. november fra kl. 19.30 til 21.00. 

Og to aftner har vi allieret os med dansere og ”caller” fra Abildå Squaredanse for-

ening, der vil give os smagsprøver på Squaredansens kunst.  

Sqaredance: 
Det bliver den 15. oktober og den 21. november fra kl.19.30 til 21.00 

Der er ingen tilmelding, bare kom som I er, tag konen/manden/kæresten/naboen el-
ler bare dig selv med. 

Det koster 20,- pr. gang. 

Med venlig hilsen- og vel mødt Grønbjerg Sogneforening 

GRØNBJERG  

MASKINFORRETNING 

din lokale maskinforretning 

97 38 40 35 
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Læge Henrik Thomsen 

Speciallæge i almen medicin 

og 

specialist i manuel terapi 

Algade 8, Grønbjerg 

tlf.: 97 38 40 50 

fax: 97 38 41 33 

Behandling af 

muskler og led tilbydes 

efter aftale fra 9 - 17 

alle hverdage undtagen lørdag 



I maj måned 2001 tog Niels Jørgen Sønderby og Torbjom Lund-Nielsen initiativ til 
"forsjovfodbold". Det har nu udviklet sig til en fast tradition hver onsdag aften. Der er mindst 
22 hver aften og således fuldgyldige hold. At der er så mange skyldes ikke mindst deltagelse fra 
Lyngdal som stiller med 14 mand hver onsdag aften. Idrætsforeningen lægger bane til og man 
må klæde om hjemmefra. Bagefter er der mulighed for at købe sig en læskedrik. 

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

� / 
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,. _,......._..:,_: •• 7"' 

IVANVMORTENSEN A/S 

Bygge & indretningsfinna 

IDE· HUSENE 
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PipeCon as 
Højrisvej 2 •Grønbjerg• 6971 Spjald 

tlf.: 96 92 20 00 fax: 96 92 20 02 

www.pipecon.dk e-mail: info@pipecon.dk 

PipeCon as leverer komplette udstødningssystemer til skibe og dieseldrevne kraftværker. 

Beregning, dimensionering af lyddæmpning og vi brationsdæmpning, 
konstrnktion, fabrikation, implementering og opfølgning. 

Dieseldrevet kraftværk i Irak der er bygget til FN's "Oil for food" udviklingsprogram, 
og er leveret med udstødningssystem designet og leveret af Pipecon as. 

16 



Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds 

Torsdag den 1. august. 
To havebesøg i Skibbild. Vi mødes ved Elise og Mikael Kjær, 
Baldersvej 30 kl. 19.00. Herefter besøger vi Hanne og Olav Di
nesens have på Odinsvej 22. Vi kan drikke vores medbragte kaf
fe i haven, hvis vejret tillader det. 
Kørsel i privatbiler. Afgang fra P-pladsen i Grønbjerg kl. 18.30 
Deltagerpris: medlemmer 25 kr., ikke-medlemmer 35 kr. 

Torsdag den 15. august. 
To havebesøg ved Spjald. Vi besøger først Lone og Hardy Kristensens have, 
Muldbjergvej 9. Dernæst tager vi til Ester og Vilhehn Knudsens have på Muld
bjergvej 12. Deres have er forholdsvis ny med mange natursten og træstammer ved 
teITænforskydninger. Her findes bl.a. en sø med vandløb og pergola med slyngplan
ter. Haven er på 7.000 m2. Vi nyder vores medbragte kaffe (medbring evt. stol). 

Kørsel i privatbiler. Afgang fra P-pladsen i Grønbjerg kl. 18.50. 
Deltagerpris: medlemmer 25 kr. ikke-medlemmer 35 kr. 

Lørdag den 7. september. 
Tur til Blomstergården Bjerringholmvej 14, Rødding ved Tjele. 
En 2,5 ha stor have med Nordeuropas største Fuciasamling og ikke mindre end 4000 

forskellige blomster, træer og buske. Gartneri og planteskole. Først rar vi et foredrag 
på ca. 1/2 time om Georginer og Fuchsier. Dernæst kan vi på egen hånd gå mndt og 
nyde haven. Kaffe kan medbringes eller købes på stedet. 
Kørsel i privatbiler. Afgang fra P-pladsen i Grønbjerg kl. 12.10. 
Deltagerpris: ca. 25 - 30 kr. 

Grønbjerg Trailercenter 

Sønderl:?jærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald 

- 97 38 44 60 - også aften og weel:?ends.

l<øb, salg og bytte af nye og brugte trailere. 

- Samt reparation.

17 
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���� Årets gang derude 
Ved: Lars Holm Hansen 

Så er foråret allerede ved at være over-
stået. Et forår, som kan ses tilbage på 

med en smag af sommer, for vi har jo 

allerede haft en del varme dage og en 
god lang tørvejrsperiode, om end nogen 

nok var begyndt at sukke efter væde, i 
hvert fald er vandingsmaskiner set køre 

i stilling rundt omkring. Sidst i perioden 

har vi dog fået en god portion regn og 
torden, hvilket kommer de struttende 

planter på marker og i haver til gode.  

Den travle tid 

Foråret er som bekendt en travl tid for 
fugle, dyr og mennesker. I vor have fløj 

de fleste stæreunger ud allersidst i maj. 

Stærene starter æglægningen på næsten 
samme tid og derved kommer næsten 

alle unger af rederne samtidig. Strategi-
en i det er at når der kommer mange un-

ger af en gang vil overlevelsen være 

større, da eventuelle fjender kun gør et 
begrænset indhug. Stærene, som vi hav-

de 14 par af igen i år, får som regel kun 

et kuld unger, men kan dog omlægge, 

hvis et el-
ler andet 

eventuelt 
går galt. 

Stæren er 

den talri-
geste af 

ynglefug-

lene i vor 
have tæt 

forfulgt af Skovspurv, hvoraf der er ca. 
8-10 par.  

I Tårnfalke kassen er der udruget 2 – 3 

unger i år og de er pt. meget tæt på at 
være flyvefærdige. Solsortene, som hav-

de udruget et kuld unger i en Thuja, mi-
stede ungerne af en eller anden årsag, 

men gik dog straks i gang med en ny re-

de i carporten d. 9. maj og 8. juni havde 
5 unge Solsorte forladt deres lune 

”barndomshjem”.  

Ringduens 2. redebygningsforsøg mis-
lykkedes igen.  

Også Musvitten har haft gang i en rede-
kasse , hvor de nu er ved at fodre unger. 

Udover disse ses eller høres Bogfinke, 

Gulspurv, Kornværling, Tornsanger, 
Gærdesanger, Munk og Gulbug, men 

disse gemmer deres rede rigtig godt en-
ten i en tæt busk eller også på jorden og 

derved er de 

svære at følge.  
Ja – også i høn-

segården kom 

der familiefor-
øgelse. En høne 

blev skruk aller-
sidst i april og 

hun smed sig på 

13 æg, dog fik 
hun trådt 3 i 

stykker de første 

dage, men 21. 
maj kunne vi hø-

re at hun havde 

Den er å– så fornøjet 
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haft heldet med sig, idet man kunne høre 

små pive-lyde. Hønemor blev på reden 

til den 23. maj hvor hun fremviste 8 livs-
kraftige små kyllinger, som siden er vok-

set ret så stærkt. Det er meget interessant 
at følge en sådan hønsefamilie og samti-

dig forstås udtrykket ”hønemor” bedre, 

når man ser hvor omsorgsfuld og påpas-
selig hun er overfor de små kyllinger. 

Fugletællingen 

Igen har jeg været på den årlige yngle-

fugletælling. Tællingen skal foregå i pe-
rioden 15. maj. – 15. juni og der laves en 

rute med 20 punkter. På disse punkter, 

som er de samme fra år til år skal der 
tælles i 5 minutter. Alle iagttagne og 

hørte fugle nedskrives og indføres senere 
i et skema, som indsendes.  

I Danmark er der 300-400 af disse ruter 

og det vil jo sige at der foretages 6-8000 
punkt-tællinger. Når alle data lægges i et 

pc-program kan man udregne index-tal. 
Disse index, som er lavet hvert år helt 

tilbage til 1976 hvor tællingerne starte-

de, har man et meget godt redskab til at 
se hvad der sker i de forskellige naturty-

per. I en rapport som udgives årligt kan 

ses at specielt agerlandets fugle er klemt. 
Viben er gået tilbage fra index 100 i 

1976 til index 21 i 2000. Altså en tilba-
gegang på 80 %.  

Gulspurven er gået fra index 100 til in-

dex 66, hvilket er næsten identisk med 
Sanglærken, som er i index 58 i 2000.  

Modsat er det gået for Ringduen, som er 
i index 178. Også arter som Gråand in-

dex, Krage index 138 og Hvid vipstjert 

index 269 har været i fremgang igennem 
årene.  

Fugleturen 
Traditionen tro har jeg også i år været på 

en lidt længere fugletur. 1. juni gik turen 

nordpå til Thy hvor vi besøgte flere inte-

ressante lokaliteter, såsom Vangså hede, 
Ove- og Nors sø, Hansted reservatet, 

Bulbjerg og Vejlerne.  
På Vangså hede, som er Danmarks vig-

tigste ynglelokalitet for Hjejle (huser 2-3 

ynglepar af 
D a n m a r k s 

max. 8-10 
par), så vi stor 

r e g n s p o v e , 

Dobbeltbekka-
sin og Tink-

smed. I Han-

sted reservatet 
var vi så heldi-

ge at se et par 
Traner. Netop 

Tranen, som 

er vor største ynglende fugleart er lidt af 
en succeshistorie. I mange år, frem til 

først i 90erne lå bestanden på 1-3 yngle-

par, men op gennem 90erne er denne 
vokset til omkring 15 par, flest i Viborg 

og Nordjyllands amter. Samtidig ses helt 
op til 60-70 Traner i Vejlerne hvert efter-

år hvilket man regner med er hele den 

nordjyske bestand, inklusiv unger og ik-
ke ynglende ungfugle.����    

Tranen flyver med halsen strakt, mens fiskehej-

ren holder halsen i S-form 

Hjejler
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���� Nabostøj!! 

Ved: Én artikel fra Helse 

Fundet i en artikel fra ”Helse” 

Er dette et problem for os i Grønbjerg, 
eller er det kun i storbyer dette problem 

hersker? 

Nogle af de største støjgener i boliger er 

nabostøj og trafikstøj. Nabostøj kan del-

vis afhjælpes med øget isolering. Trafik-
støj forsøger man også at dæmpe med 

nye typer asfalt. Men almindelig hensyn-
tagen er også en måde at reducere nabo-

støjen på. 

Omtrent 90 procent af den generende 

trafikstøj i Danmark stammer fra vejtra-
fikken - nogle steder er der en gennem-

snitlig støj på over 65 dB - Miljøstyrel-

sen anbefaler, at trafikstøj i boligområder 
i gennemsnit ikke overstiger 55 dB. 

Grænsen på 55 dB er overskredet lige 
uden for døren til knap en halv million 

boliger. 

Men støj fra naboens bashøjttaler, over-
boens stilethæle og genboens mærkvær-

dige døgnrytme kan også virke generen-
de.  

Og her er det ikke risikoen for en høre-

skade, der er overhængende.  
Men irritationen over den uønskede lyd 

og den manglende mulighed for at gøre 

noget ved situationen giver stress og fru-
strationer med deraf følgende dårligere 

livskvalitet, siger støjekspert, civilingeni-
ør Dan Hoffmeyer.  

Ifølge Teknologirådet er 40 procent af 

beboerne i etagebyggeri generet af støj - 
heraf de 26 procent af nabostøj.  

Kastanieallè 4 Kastanieallè 4 Kastanieallè 4 Kastanieallè 4 ---- Grønbjerg 6971 Spjald  Grønbjerg 6971 Spjald  Grønbjerg 6971 Spjald  Grønbjerg 6971 Spjald 
Tlf.: 97384477Tlf.: 97384477Tlf.: 97384477Tlf.: 97384477    

info@datamidtwest.dk

www.datamidtwest.dkwww.datamidtwest.dkwww.datamidtwest.dkwww.datamidtwest.dk    
Livet er for kort til langsomme computere 



Tag hensyn til naboen 

En af måderne at reducere generne er 
ved at tage hensyn til sine naboer. 
Det er imidle1tid ikke sikke1t, at naboen 
også tager hensyn til dig. Derfor arbej
des der i øjeblikket med at indføre en ny 
lydklassificering af boliger i lydklasser 

A, B, C og D med hensyn til lydisolering 
mellem boliger samt støj indendørs fra 
installationer og trafik. 
- På den måde kan bygheITer i fremtiden
vælge at tilbyde boliger med særlige lyd
mæssige kvaliteter.
- Vi ved jo alle, hvor initerende uønsket

lyd kan være, og det må være rimeligt at
gøre lydforholdene synlige ved valg af
bolig, siger civilingeniør Dan Hoffmey
er, der er ansat ved Delta, et godkendt
teknologisk serviceinstitut under Akade
miet for De Tekniske Videnskaber.

Han understreger, at kravet til lydisole
ring mellem lejligheder ikke er justeret

siden 1950'erne. 

- Men støjkilderne har udviklet sig mar
kant siden.
Øget støjisolering af vinduer i huse og
lejligheder vil reducere generne fra tra
fikstøj, ligesom lavere hastighed afgiver
mindre lyd.
- Men samtidig foregår i øjeblikket et ud

viklingsarbejde, som forhåbentlig fører
til mere støjdæmpende asfalttyper - end
nu en måde at mindske trafikstøjen på.
En tilsvarende udvikling foregår med
hensyn til husholdningsmaskiner, have
værktøj og biler. Så der er håb fornde,
selvom tingene ikke altid foregår i det
tempo, man kunne ønske sig, siger Dan

Hoffineyer. (Hel�e)

Men den største faktor ligger vist 
ordene: VIS HENSYN (mb) ■

Grønbjerg Forsamlingshus 

Borde og stole lejes ud af huset: 
Borde 10, - kr. pr. stk. 
Stole 3,- kr. pr. stk. 
Service 7,- kr. pr. kuvert 

Vil man leje forsamlingshuset 
sker det hos: 

Charlotte Hansen, Vinkelvej 2 

Tlf.: 97 38 47 70 

Hvor man også kan hente nøglen. 

Priser ved leje af huset: 
Leje af: 
Sal Kr. 600,-
Køkken ved spisning kr. 300,-
Køkken ved kaffebord kr. 200,-
Medlemmer får 100,- rabat ved leje af salen. 

Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn 

Forsamlingsnuset blev overtaget af Grønbjerg Sogneforening i 1974. Huset fungerer som et samlingssted for 
sognets beboere. og som sådan vil vi gerne være med til at bevare det. 
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■ Fra Menighedsrådet

Ved: Ponuand Hanne Kjærgaard 

Sommeren er over os, det er en dejlig tid, 
og vi skal huske at nyde livet. 

Automatisk ringning? 

I menighedsrådet har vi igennem lang tid 
drøftet muligheden for at automatisere 
ringningen. Det kan vi godt gøre, men 
det vil blive meget dy1t, idet der skal en 

ny kirkeklokke til. Pengene, som vi ville 
bmge til at etablere ringningen for, har vi 
i stedet sat i banken, og så har vi lagt 
planerne på hylden indtil videre. 

Planer 
De senere år har vi haft et samarbejde 

med Kirkelig samfund og Familie og 
samfund, hvor vi laver nogle fællesmø
der, dette samarbejde f01tsætter og vi har 
planlagt følgende: 
Den 20. november - En aften med Hen
ning Toft Bro. 

I januar den 31. vil vi igen lave aftens
maden til jer der vil tage imod invitatio
nen. 
Onsdag den 26. febmar har vi fået Sol
veig Rosenkvis til at komme med et ind
læg om: "Den største sorg .. ", at miste en 
elsket person, - hvad er naturlig sorgre
aktion, - hvordan komme videre i livet, -
hvad kan jeg gøre, som nabo - ven eller 

kollega. 
Det at tage del i et andet menneskes sorg 
er ikke længere så sto1t et tabuemne, som 
det var for få år siden. Vi vil gerne bidra
ge til, at vi bliver bedre til at nære om
sorg for vore medmennesker. 

Menighedsrådet kan i øvrigt invitere de 
kommende konfomander og deres foræl
dre til en aften i kirken og i skolen, det 
bliver i august. 
Julekonce1ten er sat til mandag den 2. 
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december hvor Tina Lyndemp kommer. 
I ma1ts måned kommer Knud Jacobsen 
igen og fo1tsætter med at fo1tælle bibel
historie. 
I begyndelsen af september har Børnehu

set de senere år været på besøg i kirken, 
det vil vi også invitere dem til i år. 

Ny Biskop 

Vi har været til et møde i Skjern, hvor 
der skulle findes emner til en ny Biskop, 
det er en spændende proces at være med 
i. Niels Holm har valgt at holde som Bi

skop i slutningen af 2003. Dette bliver
ordene i denne omgang -
GOD SOMMER ■

www.runestenen.dk 

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

RBØL 

97 38 42 85 



Konfirmanderne årgang 2002 

Drengene fra venstre: Dan Jensen, Lasse S. Jakobsen og Kasper Kjærgaard Kristensen 
Pigeme fra venstre: Tina Kjeldgaard, Signe Tuomp Thomsen og Helle Kjærgaard. 
Pastor Mølgaard Ottosen 

www .runestenen.dk 

Tømrer og bygningssnedker 

Hakon Pøhl, Grønbjerg 

Tlf.: 97 38 43 20 

bil.: 40 85 49 10 

Fax: 97 38 48 38 
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■ Sommerbuk i Kiddal

Ved: Torbjom Lund-Nielsen 

Som jeg har nævnt flere gange i mine 
indlæg i tidligere Runesten, så er bukke
jagt i mine øjne utroligt fascinerende. 

Jeg fik i sidste nummer af Runestenen 
vist også nævnt, at jeg i år havde fået til
delt den første uges jagt i Kiddal og at 
jeg glædede mig helt vildt. For bedre at 
illustrere fordelen ved at have den første 
uges jagt, kan jeg referere fra Vildtud

bytte-statistikken, som viser at 50 % af 
de mange tusinde bukke der hver som
mer skydes, skydes den 16. maj. Hvor
dan sandsynligheden er for at skyde en 
buk i Kiddal den første uge, har jeg for
søgt at udregne. Jeg havner på et tal der 
siger 67 % for mit vedkommende. 

Sandsynligheden: 

Heri har jeg indlagt følgende faktorer: 
1.) Hvor mange bukke ud af det samlede 
antal der nedlægges i Kiddal, skydes den 
første uge? 

2.) Jeg havde fået samlet nogle ferieda
ge, så sammen med mine no1male frida

ge havde jeg fri hele ugen. Det er en be
tingelse man er der, når bukken kommer. 
3.) Træfprocenten havde jeg sat til 99 %, 

dvs. jeg gik ud fra at jeg havde trænet så 

� HENNING 
� SØRENSEN 

Aut. El.Installatør 

Parkvej 2 

6971 Spjald 

Telefon 97 38 15 66 

Mont•r Karsten Hansen: 40 94 30 66 
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meget, at når bukken kom, så ville jeg 
med 99% sikkerhed ramme. (Det lyder 
noget blæret her ude i Vestjylland, men 
heri havde jeg medregnet sandsynlighe
den for, at bukken kom på en sådan må

de, at jeg ville vælge ikke at skyde. Det 
kunne f.eks. være, hvis han kom hmtigt 
over et spor, eller stod med røfen til.) 
4.) Vejr og vind. 
5.) Denne faktor trak procenten noget 
ned. Jeg har siden jeg fik jagtriffel, kun 
skudt en buk hve1t andet år. Denne rytme 
bryder jeg mig ikke om, men er nødt til 

at tage den i betragtning. Jeg skød en buk 
sidste år, så . .jeg medregnede at sidste 
års buk var skudt i Sverige, så en ny æra 
skulle tage sin begyndelse. 
6.) Sandsynligheden for at mit vækkeur 
løb tør for strøm, så jeg ikke kom op 

��1J/
1 
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BR.EDCADE 64 6900 SKJER.N 
97351211 
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midt om natten. 

Jeg endte på 67 % sandsynlighed. Der-
med turde jeg satse på at mit indlæg i 

Runestenen, kunne være om en 

”Sommerbuk i Kiddal” hvor jeg kunne 
berette om en spændende jagt, som endte 

med en opskrift på ”Nyskudt sommer-

buk.” 

Optræk 

Allerede aftenen inden begyndte det at 

krible i maven. Jeg gik tidligt i seng for 

at være frisk den 16. maj om morgenen. 
Vækkeuret var sat til kl. 04.00. Solen 

stod op kl. 05.12, men jeg ville være på 
plads i god tid. Klokken 23.15 sov jeg 

stadig ikke. Vinden var i sydvest og jeg 

havde vendt og drejet de forskellige mu-
ligheder, for at komme om til en bestemt 

hochsitz, adskillige gange. 

(Hochsitz, er et af de flytbare stativer 
med en drejbar stol, der står 4 forskellige 

steder i skoven.) 
Vækkeuret ringede og i det sekund sker 

der noget mærkeligt. Normalt når væk-
keuret bipper (det var i gamle dage det 

ringede) så sender hjernen signal til ar-

men om at række over til siden, så hån-
dens pegefinger kan trykke på knappen, 

som får vækkeuret til at bippe 5 minutter 

senere. Den 16. maj ryger fingeren helt 
automatisk over på knappen som slår 

vækkeuret helt fra og i stedet for at ven-
de sig om på den anden side, springer 

man ud af sengen og tænker: ”Hvilken 

herlig morgen!” 

Af sted 

Jagttøjet på, en halv kop kaffe og en ski-

ve franskbrød i skrutten og af sted mod 

skoven. Det var virkelig en herlig mor-
gen, selv om det var skyet og med en 

frisk vind. I skoven får jeg parkeret bilen 

og så lydløst som muligt går jeg lige så 
stille mod ”min” hochsitz. Det sidste 

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 



stykke tager længst tid, for at undgå at 
træde på visne grene og kviste. Ens san
ser er i højeste beredskab og jeg havde 
en fornemmelse af, at der var et eller fle
re dyr i nogle lærketræer ikke langt fra 

hochsitzen. 

Vente vente vente ... 

Da jeg endelig kommer på plads, er 
klokken 04.50, så der er stadig 22 minut
ter til skydetid. Der går kun nogle ra mi
nutter, da der i lærkene er en bevægelse. 
Det er en af de ting der er så svære at be

skrive, men den spænding fra du fornem
mer, opdager og til du kan konstatere. 
Din fornemmelse for tid er væk. Du tror 
der gik 20 minutter, men der gik 5. Den
ne gang var det krondyr. Senere gik de 
over i et andet stykke, seks i alt. Efter to 
timer begyndte det at støvregne og det 

blæste lidt op, så jeg bestemte mig for at 
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ptirche, om mod bilen. Jeg listede mig af 
sted, stod stille et par minutter, listede 
osv. På et tidspunkt satte jeg mig ned ved 
et træ, da jeg fornemmede nogle bevæ
gelser inde i træerne. En smalrå kom ud 

og gik langs træerne. Ca. 30 meter fra 
mig krydsede hun sporet og forsvandt på 
den anden side. Jeg blev siddende i 10 
minutter og gik op mod bilen. 

Fællesskabet 

En af de hyggelige ting ved den første 
morgen er også at man mødes rundt om

kring, med andre jægere og hører hvad 

de har oplevet og ser hvilken buk, de evt. 
har skudt. Jeg var inviteret til Hover, 
hvor Tømrer Møller var væ1t ved mor
genkaffen. I gårdspladsen under det store 
kastanjetræ lå tre bukke på nogle afpluk
kede kastanjeblade. Der er gang i det fra 

sta1ten. Pral, gode undskyldninger, lige 
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ved og næsten, det spænder vidt. Kaffe, 
rundstykker, jagtbitter og gode historier 

er formiddagens menu. Grillen skal tæn-
des til frokost, som står på pølser. De fle-

ste har fri hele dagen så stemningen er 

høj og nu begynder man at kunne se 
hvem der har skudt en buk. De behøver 

ikke at køre nogle steder, for de har fået 

bukkejagt nok for i dag. Vi andre holder 
os tilbage og takker af, for vi skal jo ha-

ve skudt en buk om aftenen. 

Alle damerne 
Det blev en spændende aften. Jeg spotte-
de et dyr i nogle halvanden meter høje 

fyrretræer, hvor der også er kommet en 
del røn og rødel. Jeg så dyret i glimt, 

men ikke så jeg kunne se, om det var en 

buk eller en rå. Efter fyrre minutter og 
nerverne tynd-

slidte af bare 

spænding kom 
hun ud. En høj-

gravid gammelrå. 
Dette gentog sig, 

dog noget mere 

kortvarig senere 
på aftenen, endnu 

en gammelrå. En 
smalrå kom ud og 

gik og græssede i 

midtersporet på 
en grusvej og lige 

før "lukketid" 

kom endnu en smalrå ud og græssede. 
Fire rådyr, men ingen buk. På vej op 

mod bilen, så jeg fire krondyr. 

Resten af ugen 
For at gøre en lang uge kort, så gentog 
dette sig i lignende stil i en hel uge. Råer 

og kronvildt i fornøjelig grad. Desuden 

havde jeg meget sjov med en stor han-
ræv som jeg traf flere gange. Han har 

virkelig pisset sit territorium af. For hver 

femte meter vil jeg tro. Harer så jeg flere 
gange og et enkelt egern. Selv en fasan-

kok lod sig høre, hvilket er usædvanligt i 
skoven. Hvor er det skønt at se så meget 

vildt. Jeg startede torsdag den 16. maj 

om morgenen. Søndag morgen hang jeg 
lidt i bremserne, men er man bukkejæger 

eller ikke. Det øsede ned men jeg så lige 

så meget vildt som jeg gjorde de andre 
morgener. Jeg var af sted den efterføl-

gende onsdag, som var den sidste dag i 
min turnus. Tretten gange var jeg på jagt, 

men jeg så ikke en buk. 

Og så på arbejde igen 
Torsdag morgen kunne jeg sove længe. 
Jeg skulle først møde på arbejde i Karup 

kl. 06.10. Stewardessen var den samme 

som jeg havde fløjet med onsdagen in-
den bukkejagten. 

”Du ser noget 

træt ud. Har du 
ikke lige haft fri 

en hel uge, så 
burde du da være 

frisk og velud-

hvilet!” 
Hvordan det er 

lykkedes mig at 
ramme de 23 %, 

som var min 

sandsyn l ighed 
for, at jeg ikke 

skulle skyde en 

buk i Kiddal i den første uge af bukke-
jagten, må tilskrives ren uheld. Jeg kan 

jo så af gode grunde ikke levere 
”Sommerbuk i Kiddal” ved redaktionens 

deadline. Jeg håber dog at det måske vil 

lykkes mig at skyde en buk når jeg igen 
har jagten tre dage sidst i juni, men jeg 

har allerede et andet emne til næste Ru-

nesten. Sandsynligheden for at jeg sky-
der en buk i Kiddal er jo faldet noget,

……..ifølge min beregning!!!!?? � 
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���� Bankokarl i Grønbjerg 

Ved: Gruppen der arrangerede banko 

Som omtalt i sidste Runestenen var der 

Banko på skolen til fordel for de ældste 

klassers store tur i 2003. 

Takket være de mange fine præmier var 
det en livlig og meget lang bankoaften 

hvor følgende sponsorer stillede sig vel-

villig. 

På gruppens vegne vil vi gerne hermed 

takke følgende præmiesponsorer:  

Anneberg & Søn 
”Bixen” 

Eva Broni & Ole Bertelsen 

Grønbjerg Auto 
Grønbjerg Brugs 

Grønbjerg Entrepenørforretning 
Grønbjerg Maskinforretning 

Grønbjerg Sand- og Grusgrav 

Grønbjerg Trailercenter 
Grønbjerg Tømrerforretning  

Højmoses planteskole 

IDE-huse v/ Ivan Mortensen  
Inger Skytte’s fodpleje 

Jens Erik Bygvrå 
KLIP & KRØL  

Mogens Kjær VVS 

PipeCon 
Ramsing, Spjald 

Ringkøbing Landbobank  
Tømrermester, Hakon Pøhl 

”Valhalla” �

���� Sogneforeningen 

Ved: Formand Lone Otte 

siden sidst……. 

Miljøpleje, Torvet og Indgangsparti 
Vi har siden sidst ansøgt kommunen om 

tilskud til miljøpleje, for at forbedre ind-

gangspartiet på forsamlingshuset. 
Selve indgangspartiet var ved at trænge 

til en kærlig hånd, så da vi alligevel hav-

de planlagt en arbejdslørdag for at fær-
diggøre torvet, kunne vi ligeså godt få 

gjort alvor af at udskifte indgangspartiet 
på forsamlingshuset samtidig. 

Torvet er nu plantet til, med forskellige 

planter og buske, der efterhånden skal 
blive lidt kraftigere, men ikke så mægtige 

at de tager udsynet fra pladsen. Vi håber, 
at det med tiden vil blive en plads i byen 

der bliver benyttet til en hyggelig sludder 

fra tid til anden. De nye bænke har vi hel-
ler ikke glemt, men der skal jo også være 

noget at glæde sig til. 

Hvad angår det nye indgangsparti, fik vi 

afslag fra kommunen om tilskud, men 
heldigvis havde vi allerede bygget et nyt 

parti, så mon ikke vi finder pengene et 

andet sted. En ting er i hvert tilfælde sik-
kert, det har pyntet på forsamlingshuset. 

Blomsterkasser 

Til sidst kan jeg ikke lade være med at si-

ge:  
Hvor er de flotte, de blomsterkasser som 

”Lyngdal” har lavet til os, og det er en 

fornøjelse at se så fint de bliver passet al-
le steder. � 

Husk bidrag til aktivitetskalenderen: 
Fester, foredrag, forsamlingshuset, fællesspisning, generalforsamling, gymnastik, 
grønbjergvikingen, juletræ, julekoncert, sommerfest, Sct. Hans, tour de pedal osv. ect 



Åbningstider: 

Mandag ti I Søndag 
Kun lukket Juledag og Nytårsdag 

Tlf.: 97 38 40 42 

' t 

Dejlig lokalt til daglig 

8-18

Tips & Lotto 

Apoteksudsalg 

Friskbagt brød 

29 
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���� Ungdomsklubben 

Ved: Karen Bak 

Årsberetning for den 8. sæson i Grøn-
bjerg ungdomsklub 2001-2002 

Lokaleproblemer 

Vi stod i begyndelsen af sæsonen august 
2001 som en klubbestyrelse, men uden 
lokaler til at afholde klubmøder. Sæso-
nen startede med 3 møder i august 2002 
henholdsvis den 8. – den 14. - og den 30. 
august, hvor vi til slut konkluderede at vi 
ikke kunne finde et velegnet lokale til at 
afholde ungdomsklub i. Vi flyttede alle 
ungdomsklubbens materialer fra Peter 
Svendsen til opmagasinering hos Olav 

Therkildsen på Sønderkjærsvej den 1. 
september 2001. 
Vi fik samtidig en ide om at bygge til 
redskabsrummet ved gymnastiksalen og 
bruge tilbygningen som ungdomsklubs-
lokaler. Der blev udformet en ansøgning 
til kommunen om et rentefrit lån på 
215.000 kr., som vi ville afdrage på. Det-
te forslag mødte modstand både i kom-
munen og i gymnastikforeningens besty-
relse og kommunen forslog at vi i stedet 
udnyttede selve gymnastiksalen til klub-
lokale. 
Vi var efterhånden kommet hen i novem-
ber måned og vi kunne se at det blev 
umulig at bygge til i indeværende sæson. 
Idrætsforeningen tilbød os at låne klub-
huset, men efter en lang drøftelse kon-

Fra venstre er det Eva Sørensen, Tommy Kjeldgaard, Birthe Mohr, Karen Bak og Niels Jacob-
sen 
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kluderes at huset var for lille til at rum-
me 25 unge mennesker en gang om ugen 

Der vil ikke kunne dannes et klubmiljø i 
1 lokale og klubmedlemmerne har ikke 

mulighed for at gruppere sig efter ønske. 

Aktiviteter til trods 

Vi besluttede at vi i stedet arrangerede 3 

aktiviteter i løbet af sæsonen så klub-
medlemmerne ikke helt glemte klubbens 

eksistens.: 
 Bowlingtur den 16. december til ROFI.- 

centret. Vi havde 21 medlemmer tilmeldt 

og havde en hyggelig aften, hvor vi først 
bowlede og siden fik noget at spise. 

26. januar 2002 arrangerede vi skøjtedi-

skotek i Herning. Vi lejede en bus og her

var der også omtrent fuldtallig tilmelding
–flere fra 8. årgang var med. Tommy og

Eva fra bestyrelsen tog med.

 I marts inviterede vi medlemmerne på 

biograftur – ”Pollefiktion”. Først blev 
der serveret middag hos Karen, hvorefter 

en bus kørte alle til biografen og hjem 

igen. Der var igen stor tilslutning og jeg 
har kun hørt positive tilbagemeldinger 

om arrangementet. Filmen kunne være 
bedre, men det var en god tur. 

Egnede lokaler 
Samtidig arbejdede vi videre med en ud-

nyttelse af gymnastiksalen. Vi mente at 

en etage adskillelse i en del af gymna-
stiksalen ville give den bedste udnyttelse 

af lokalet.  Tømmer Peter Christensen 
blev kontaktet, men han mente ikke der 

var højt nok til loftet og var ikke særlig 
positiv stemt for ideen. Efter han kom 

med til Vorgod skole omkring 1. februar 

og så det udført og siden kom ned og så 
gymnastiksalen i Grønbjerg fik han dog 

lavet en tegning og kom med et tilbud. 

Han mente det ville koste over 300.000 
kr. Efter en skrivelse til kommunen fik vi 

svar tilbage at de ikke havde mulighed 
for at støtte ideen, vi var nødt til selv at 

finansiere det. 

Midler til lokaler 

 I november 2001 søger Mogens Balle-
gaard midler fra indenrigsministeriet til 

blandt andet ungdomsklublokaler og i 

maj får vi positiv tilbagemelding. Ung-
domsklubben bliver betænkt med 50.000 

kr. 

Som bestyrelse står vi ved sæsonen af-
slutning samme sted som da vi startede. 

Vi aner stadigvæk ikke hvor vi kan finde 
egnede lokaler til at holde ungdomsklub. 

Vi har en egenkapital på ca. 20.000 kr. 

samt de 50.000 kr., men det kan vi intet 
bygge for. Gode råd eftersøges! 

Den siddende bestyrelse blev genvalgt � 

Adr: Svinget 2B, Grønbjerg 
Formand: Niels Jacobsen 97 38 44 68 

Bestyrelsen 

www.runestenen.dk 
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���� Skolebestyrelsen 

Ved: Ole Berthelsen 

PR M/K 

Tine Lund-Nielsen skrev i sidste nr. om 
vores to første skolebestyrelsesmøder i 
den nye skolebestyrelse. Hun er vores 
nye ”PR-mand”, der sørger for at der er 
en fra skolebestyrelsen der skriver i sko-
lebladet og Runestenen. Denne gang 
blev det så mig. 
Her fra starten på den nye skolebestyrel-
sesperiode, prøver vi at informere de nye 
om Grønbjerg skole. Vi tager udgangs-
punkt i skolens Virksomhedsplan, som 
er en beskrivelse af Grønbjerg skole, 
som den er nu. Hvert afsnit bliver gen-
nemgået/diskuteret så vi skulle komme 
omkring alt vedrørende skolen. 
Timetildeling – fagfordeling for skole-
året 2002/03 er nu på plads, så eleverne 
kan få deres skoleskema med hjem i den 
sidste uge inden sommerferien. 

Infomappen 

Vores informationsmappe, som alle for-
ældre til børn på Grønbjerg skole får ud-
leveret, når deres første barn begynder i 
skolen, hvorefter den hvert år bliver 
ajourført, med udskiftningsblade, bliver 
udskiftet med en informationsfolder i A-
5 format, som dækker et skoleår af gan-
gen. 

Afsked med den gamle skolebestyrelse 

På vores juni møde tog vi officielt af-
sked med den gamle skolebestyrelse, 
hvor Grønbjerg skole takkede for fire års 
skolebestyrelsesarbejde og Videbæk 
kommune kom med en lille erkendtlig-
hed. 

Fællesmøde 

Den 29. maj holdt vi fællesmøde med 

���� GUF - nyt 

Ved: Lisbeth Sand 

Fire aftener i maj blev der afviklet Tour 
de Pedal.  
Igen i år var der stor tilslutning af såvel 
unge som ældre, og vejret var med os, så 
det blev nogle hyggelige ture, hvor der 
var mulighed for at få en lille snak hen 
over cykelstyret, om hvad der rør sig i 
det Grønbjergske lokalsamfund.  
Især de yngre deltagere ser hver aften 
frem til lodtrækningen af de mange fine 
præmier.  
Dette er kun muligt p.g.a. de mange vel-
villige sponsorer, og der skal hermed ly-
de en TAK til: PipeCon as, Anneberg 
Transport AS, Landbobanken, Grønbjerg 
Klip & Krøl, Hanne Gamborg, Grøn-
bjerg Brugs, Grønbjerg Maskinforret-
ning, 10-4 Spjald Tømmerhandel og 
RAG Ørnhøj. 
Årets vinder af hovedpræmien, - en cy-
kel - blev i år Jonas Sønderby. Tillykke 
med det! 
Hvis der i Grønbjerg går folk rundt, som 
har ideer eller ønsker om nye eller ander-
ledes aktiviteter, det være sig indenfor 
gymnastik, badminton eller andet, er 
man altid meget velkomne til at kontakte 
bestyrelsen i Grønbjerg GUF � 

GRØNBJERG 

AUTO 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 87 
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Børnehuset, hvor vi drøftede Viking – P. 

plads (omtalt i sidste nummer under Bør-
nehus). De sidste ting omkring flytning 

af Grønbjerg Vikingen blev aftalt. Der 
blev sat et fantomprojekt op, som skulle 

indiker hvor Viking og hegn skal være. 

Ideen med denne opstilling, er at vi skal 
se om oversigtsforholdene også er OK 

efter flytning af Vikingen. Videbæk 
kommunes vejansvarlige, John Ulrich 

har nu endelig godkendt placeringen, så 

Børnehuset kan komme i gang med flyt-
ningen og opsætning af hegn. 

I det første udkast til P. plads vest for 

skolen er der kun afsat en række P. båse, 
hvor vi ønsker to rækker. Der er kun af-

sat midler til en række P. båse, så vi er i 
gang med aftaler om frivilligt arbejde så 

vi kan få en dobbeltrække P. plads. John 

Ulrich har lovet at vi får de sidste aftaler 
inden sommerferien. Kommunen har pla-

ner om at udføre første etape i august/

september. 

Arbejdslørdag 
Den 8. juni havde skolen inviteret til ar-

bejdslørdag, for at få shinet skolens lege-

plads op. Arbejdet bestod i udskiftning 

af plader og brædder, små reparationer, 
maling, ny faldunderlag og fjernelse af 

girafgyngen.  Der var mødt ca. 18 voks-
ne og lige så mange børn op, så arbejdet 

skred hurtig frem, alle arbejde intenst på 

den opgave som man nu var sat til. Midt 
på dagen kaldte madgruppen sammen til 

en lækker grillmiddag, hvor vi fik alt 
hvad vi kunne spise. Det er lidt sejt at 

komme i gang oven på sådan en middag, 

men sidst på eftermiddagen var al plan-
lagt arbejde færdig. En rigtig hyggelig 

dag, hvor vi fik lavet meget, for få mid-

ler. Det er dejligt at så mange gider hjæl-
pe med disse praktiske ting, vi siger tak 

til alle, der deltog. 

Fællesbestyrelse/ledelse 

Vi kender endnu ikke svaret fra Under-
visningsministeriet med hensyn til fæl-

lesbestyrelse og ledelse sammen med 
Børnehuset. Vi venter svar fra undervis-

ningsministeriet allersenest midt i juli. 
�

Kroket er blevet en 

moderne sportsgren 

igen. Idrætsforeningen 

lægger græs til og 

Baksmeden har spon-

soreret det rustfrie stål 

som Johannes har buk-

ket til firkantede 

”buer”. 

Man samles mandag 

formiddag til et slag 

kroket og nyder kaffen 

i halvlegen. 

Reglerne er DGI´ og 

ligger noget langt fra 

det vi brugte da jeg 

var dreng!!! 
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Anneberg Transport 
Kommer frem overalt 

Hvad kan vi gøre? 
Nationalt dcel<ker ANNEBERG transport A/S 
alle gængse transpartopgaver. 
enlreprenør1cørsel mv. 

International expertise 
lnternotionoll hor vi især specialiseret os i 
tali<vognstronsport of bitumen, tjæredestillater og rene kemikalier 
over det mesre at Europa. 
ANNEBERG tronspo,t A/S er desuden solidt etableret I Polen. Tyskland 
og Hviderusland, hvor vi hor egne kontorer og værksteder og kører 
med egne los-tbiler . 

Miljøet hor en betydning 
ANNEBERG transport A/S er certificeret, såvel ISO 9002 som SQAS 
Sofety ond Quolity Assesment Systems (CEAC). 
ANNEBERG transport A/S er medlem of ECTA (European Chemicol 
Transport Association), hvis hovedformol erot forbedre slondorderne 
ror etfektlvllel. sikkerhed. kvalitet samt den miljømæssige og sociale 
Indvirkning på Industrien. 
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Anneberg Transport AIS 
Annebergvej 2 

Grønbjerg 
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6971 Spjald 

96 92 22 22 

www.anneberg.net 
anneberg@anneberg.net 



■ Sundhed

Ved: Læge Henrik Thomsen 
�"l 
-�--

Fra d 1. juli i år udvides nm-
-

lighederne for at vælge at blive behand
let i udlandet eller på private sygehuse. 

Amterne er forpligtet til at lave aftaler 
med de sygehuse, som ønsker det, og 
hvis ventetiden er over to måneder på 
det lokale sygehus, kan patienten vælge 
at lade sig behandle på et privat sygehus 
eller i udlandet 
Ordningen gælder ikke for kosmetiske 
operationer, f eks. stritører og b1ystope

rationer, sterilisation eller behandling for 
barnløshed og lignende og heller ikke 
for alternativ eller eksperimentel be
handling, 
I år 2000 var der 250.000 patienter, som 
ventede mere end 3 måneder på at blive 

Yalballa 
�m.erikan.s'k.e }Sjælk.e�u.s'.e 

Valhalla Amerikanske Bjælkehuse. 

Bjælkerne er 15 m tykke
White Pine er standard, leveres også i Western Red ceder, Cy. 

pres og Redwood. 
Eks.11odel Savannah 180 112

• 40112 overdækket terrasse• 
18 112 carport . 12 112 redskabsru11 
Nøglefærdigt fra ································· ·············kr. 1 250.000 
Rekvirer brochure og materialebeslcrivelse. 

Valhalla Fritidshuse: A11erikanske og Norske bjælkehuse. 
Eks: Vallalla 51 112 fra ···· kr. 495.825 

Vallalla 68 112 fra ································ ···· kr. 595.750 
Vallalla 83112 fra ································ ···· kr. 659.750 

Priser i henhold til leveranæ beskrivelser inkl. moms . 

Valhalla Hytter: Gæstehytte, Anneks, Ca11pinghyne, Red• 
skabsru111111. Rekvrer prisliste & 11aterialebeskrivelse. 
Eks. 10112 fra ··········kr. 9.985,•

15 112 fra ······································· ··········kr. 14.985,• 

2 0 112 fra ······································· ··········kr. 19.985,• 
{priser er inkl. 1 yderder og 1 bondeoosvindue ekstra vinduer kr. 1350,· 

pr. stk.) 
Tagpapshingles i brun eller sort kr. 79,· pr.112 

behandlet Det drejer sig for det meste 

om knæ og hofte operationer, grå stær og 
forsnævring af hje1tekrans årerne. Det er 
især for disse patienter man regner med, 
at den nye ordning vil få praktisk betyd
ning, 
Men de1til kommer, at sygehusene alle
rede i nogen tid har gjo1t en ekstra ind

sats for at få ventelisterne bragt ned, dels 
ved at indkalde operationshold i weeken
der og dels ved at ansætte udenlandske 
læger. 
Alt i alt skulle ventetiden efterhånden 
kunne komme ned på et acceptabelt ni
veau. 
Og til slut noget helt andet: Det gule sy

gesikringsk01t gælder i hele Europa; men 
ikke i forbindelse med kronisk sygdom 
og ikke uden for Europa, Der bør man 
tegne en rejseforsikring.■

Vallalla tilbyder Kvalitetskokken 
i særklasse fra 
Hansthol11 Kokken 

(www.hansthom.com1 
Gratis mentering af kokken ved 
bestilling inden 1. 11aj 2002. 

(rekvirer brochure}. 

Valhalla 

Tlf. +45 97 38 49 16 / 23 26 58 90 
www.valhalla-logcabins.dk 

e-mail: valhalla@valhalla-logcabins.dk
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 Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Edvin Rassussen 
Algade 13 

En af de første dage i juni sov Edvin 
Rasmussen stille ind i sit hjem efter en 
lang tids afkræftende sygdomsperiode. 
Og blev den 7. juni 2002 bisat fra Nørre 
Omme kirke.- 
Edvin Rasmussen blev født i 1936 i sog-
net Ødsted og voksede op her i hjemmet 
hos vognmanden og hans kone sammen 
med en tvillingbror og to andre søsken-
de. 
Edvin havde forskellige jobs, før han 
blev fast mand i firmaet Søren Knudsen, 
Hammerum, hvor han virkede i 30 år 
med vejarbejde og kabeludlægning. 
Før parret slog sig ned i Grønbjerg, hav-
de Edvin Rasmussen i Almind kirke gif-
tet sig med Henny, og her i Algade skab-
te de et godt hjem for deres to børn, Ka-
rin og Jørn. 
Edvin var friluftsmenneske og nød me-
get fællesskabet med jagtkammerater. 
Jagt var hans store interesse, han var en 
dygtig og ivrig jæger. Jagtkammerater 
fortsatte da også med at være trofaste 
mod Edvin med besøg, efter at sygdom 
tvang ham til at undvære turene ud i na-
turen. 
På sit sygeleje nød han også at se sports-
udsendelser i TV, hvor det især var 
håndbold, der havde hans interesse. 
Et kærligt og nært familieforhold betød 
dog allermest for ham. Børnebørnene ly-
ste meget op i Edvins tilværelse i hans 
lange sygdomsperiode.- Trofast har Hen-
ny støttet og passet ham, så han også 
kunne få sit store ønske om at dø i sit 
hjem opfyldt. Han efterlader sig datteren 
Karin i Grønbjerg og sønnen Jørn i Ørn-

høj, svigerbørn og 5 børnebørn og sin 
hustru Henny. 
Æret være Edvin Rasmussens minde! 

Rudolf Bilgrav Nielsen 
Rundingen 5 

Rudolf Bilgrav er efter et halvt års svær 
sygdom gået bort, og blev den 14. juni 
2002 begravet fra Nørre Omme kirke. 
Rudolf blev født på en gård i Skråstrup i 
Ørnhøj den 10. 8. 1949 hos Madsine Bil-
grav og Arnold Nielsen. Og voksede op 
her sammen med 3 søskende. 
Det var mekanik og ikke landbrug, der 
interesserede Rudolf og efter endt skole-
gang kom han i lære og fik en uddannel-
se som automekaniker. Han aftjente så 
sin værnepligt og arbejdede herefter som 
mekaniker nogle år i Skjern og Tarm. 
Også Spjald Beton var Rudolf omme ad, 
hvor han beskæftigede sig med den tek-
niske side i firmaet. 
Senere var det en afdeling på Vestas i 
Lem, der nød godt af Rudolfs dygtighed 
og evner som leder. Her var han en tid 
værkfører. Også på MK her i Grønbjerg 
kan man se tilbage på en periode, hvor 
Rudolf var på lønningslisten. Men de 
sidste 10 år var det kranfabrikken Hiab i 
Lem, der var hans arbejdsplads. 
I 1974 blev Rudolf og Signe fra Lønborg 
gift og byggede huset på Rundingen, og 
her skabte de et godt og trygt hjem for 
deres fire børn.- Her på rundingen blev 
de et meget afholdt par, som kan tilkom-
me meget af æren for, at der er et helt 
unikt nærværende forhold mellem alle 
beboere i denne bydel! 
Det var på vej hjem fra arbejde på Hiab, 
at Rudolf, som hidtil havde været en sær-
deles aktiv badmintonspillende mand, fik 
sit første varsel om en snigende alvorlig 
sygdom. 
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Håb og frygt- sygehusophold og ophold 
derhjemme skiftede nu det næste halve 
års tid. På intet tidspunkt havde nogen i 
familien mistet håbet om helbredelse. Ik-
ke før, det til allersidst blev klart for alle, 
at der ingen vej var tilbage. Rudolf sov 
ind- afklaret og i familiens midte en stil-
le mandag morgen. Nåede at få taget af-
sked med alle sine kære,- sin elskede ko-
ne Signe, sine fire børn- Dorthe, Su-
sanne, Henrik og Søren, svigerbørn samt 
de to små børnebørn, som han havde 
glædet sig til at blive en god bedstefar 
for. 
Æret være Rudolf Billgrav Nielsen´s 
minde ! 

Helge Jensen Skytte 
Gammelbyvej 10, Torsted 

Uden forudgående sygdom afgik Helge 
Skytte pludselig ved døden den 12. juni 
2002 under udøvelse af havearbejde. 
Helge blev født den 31. juli 1934 på går-
den Østergaard i Kjærgård i Grønbjerg- 
og voksede op her med 2 yngre søsken-
de, Ingrid og Eigil. 
Helge uddannede sig til landmand og 
supplerede sine kundskaber med skole-
ophold. 
Omkring 1960 giftede Helge sig med 
Tove fra Søndergaard, og de to etablere-
de sig på Torsted hede i et nybygget 
statshusmandsbrug. Her skabte de et dej-
ligt hjem for deres tre piger, Dorthe, Ti-
na og Marie, hvor de voksede op under 
trygge forhold hos forældre, der var der-
hjemme, mens børnene var små. Samti-
dig med, at her blev drevet et velfunge-
rende landbrug, hvor det var mor og far, 
der hjalp hinanden overalt. 
Helge havde den store sorg at miste To-
ve for to år siden efter et års alvorlig 

sygdom. Tiden efter har været svær for 
Helge. Lyspunkter i hverdagen var svære 
at få øje på. Intet var som før, som den-
gang Tove og Helge udadvendte, som de 
var, tog del i alt, hvad der foregik om-
kring dem. 
Godt nok var det i Torsted, de boede, 
men det var i Grønbjerg, hvor de jo beg-
ge kom fra, at de med liv og glæde tog 
del i sports- og mange andre aktiviteter. 
Helge vil blive savnet som den gode far, 
svigerfar og bedstefar, som han var, men 
også andre familiemedlemmer og venner 
vil være knuget af sorg over Helge´s 
pludselige bortgang. 
Helge Skytte begraves den 18. juni fra 
Nørre Omme kirke. 
Æret være Helge Jensen Skytte´s min-
de! 

Sogneforeningen 

Angående skiltene ved ”byportene” 

Sogneforeningen vedligeholder skil-
tene og sætter gerne skilte op til di-
verse arrangementer. 
Men da vedligeholdelsen af skiltene 
er forbundet med udgifter til maling 
og udskiftning af skilte, ser vi os des-
værre nødsaget til at opkræve 100,- 
pr. gang der skal opsættes nye skilte.  

Med venlig hilsen Bestyrelsen 
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���� Kiddal Plantage 

Ved: Helle Engestoft 

Præcis for 100 år siden den 31. maj 1902 
tog en gruppe  borgere fra Nr. Omme 

Sogn Initiativet til at oprette et plant-
ningsselskab ”Kiddal, Klink og Nørhede 

Plantnings Aktieselskab”. 

I den anledning havde man fra bestyrel-
sens side besluttet at festligholde begi-

venheden ved at indkalde til en Jubilæ-

umsfest på Westergaards Hotel i Vide-
bæk, samt udsende en til lejligheden 

skrevet Jubilæumsskrift. 
Jubilæumsskriftet beretter om den første 

opstartstid, generalforsamlingerne gen-

nem årene, Hedeselskabets beretning om 
”Fra hede til skov - 100 år”, Jagtforenin-

gens jagter i Kiddal plantage samt sko-
vens brug af ridende og spadserende pub-

likummer. 

Derud over er der 7 sider med ”fakta” om 
skovene. 

Jubilæumsskriftet kan erhverves så længe 

lager haves for 150,- kr. ved henvendelse 
til Helle Engestoft . 

I Runestenen nr. 55 har Torbjörn gengi-

vet sin svigerfars optegnelser over be-

gyndelsen i 1902. Derud over har der på 
R u n e s t e n e n s  h j e m m e s i d e 

www.runestenen.dk været en liste over 
de 192 første aktionærer. 

Her bringes fra jubilæumsskriftet styrel-
sesformændene samt styrelsesmedlem-

merne gennem årene: 

Styrelsesformænd. 

1902 Svend Kr. Svendsen, Skråstrup 

1918 A. Chr. Vestergaard, Nr. Omme Skole 

1920 Kristen Kristensen, Gl. Præstgård

1922 Mourids Spaabæk, St. Spaabæk

1933 Lars Kjær, Vanghøj, Grønbjerg 

1941 Kristen Hansen, Grønbjerg 

1944 Peder Falkesgaard, Grønbjerg 

1947 Laurids Vestergaard, Ommelund 

1950 Halfdan Christensen, Grønbjerg 

1974 Jørgen Engestoft, Nørregårddal, Grønbjerg 

1992 Anton Halkjær, St. Halkjær, Ørnhøj 

1992 Sigfred Nyborg Christensen, Grønbjerg 

Styrelsesmedlemmer 

1902 - 1921 Svend Kr. Svendsen 

1902 - 1920 Anders Christian Vestergaard, 

(Lauridsen) Nr. Omme Skole. 

kasserer og revisor i 42 år. 

1902 - 1904 Thomas Mouridsen, Nørhede 

1904 - 1907 Poul Pedersen, Søndervang 

1907 - 1910 Mourids Spåbæk, St. Spåbæk 

1910 - 1913 Iver Kristian Jensen, Spåbæk 

1913 - 1943 Niels Mouridsen, Kiddal 

1920 - 1922 Kristen Kristensen, Gl. Præstgård 

1921 - 1933 Mourids Spåbæk, St. Spåbæk 

1922 - 1926 Lars Kjær, Vanghøj, Grønbjerg 

1926 - 1932 Henrik Jensen, Nørgård 

1932 - 1941 Lars Kjær, Vanghøj, Grønbjerg 

1933 - 1945 Peder Søgaard, Grønbjerg 

1941 - 1944 Kristen Hansen, Grønbjerg 

1943 - 1974 William Sønderby, Klink 

1944 - 1947 Peder Falkesgaard, Grønbjerg 

1945 - 1969 Simon Kristensen, Grønbjerg 

1947 - 1950 Laurids Vestergaard, Ommelund 

1950 - 1974 Halfdan Christensen, Grønbjerg 

1974 - 1981 Poul Nielsen, 

1974 - 1992 Jørgen Engestoft, Nørregårddal, Grøn-

bjerg 

1974 - 1999 Niels Peder Svendsen, Ommegård 

1981 - 1998 Anton Halkjær, St. Halkjær, Ørnhøj 

1992 - 1992 Wilfred Pedersen, Grønbjerg 

1992 -  Sigfred Nyborg Christensen, Grønbjerg 

1998 -  Finn Hansen Ørnhøj 

1999 -  Helle Engestoft, Nørregårddal, Grøn-

bjerg 

 Jens Kristensen, Grønbjerggård Revisor i 50 år. 

Styrelsesformændene er også placeret ved 

styrelsesmedlemmerne. Styrelsesmedlem-
merne er placeret efterhånden som de op-

træder i styrelsen .� 



VIKINGEN ER LØS 

En ældre mand kom op til lægen og beklagede sig over for megen luft i maven. 
Han slap hele tiden en, fortalte han. 
-Men det er nu en fordel. De lugter ikke, og de er helt lydløse, sagde han.- Jeg
har faktisk sluppet et par stykker, mens jeg har talt med Dem, doktor.

Lægen så roligt på ham og udskrev en recept.
-Det forstår jeg ikke, sagde manden. -Næsedråber. Hvo1for det?
Vi må jo begynde et sted, svarede lægen. - Først må vi kurere deres manglende
lugtesans - og senere må vi kigge lidt på hørelsen ...

4 præster havde en hidsig teologisk diskussion med tre mandlige præster på den 
ene side og en kvindelig præst, der sagde dem imod. 

Kvinden løftede blikket mod himmelen og bad: "kære Gud, jeg ved, jeg har ret. 
Send os et tegn der beviser det". Straks dannede der sig en stor so1t sky, og der 
lød et ordentligt tordenbrag. "Der kan I selv se, sagde kvinden. "Det var et tegn 
fra Gud". De tre mandlige præster var uenige og hævdede, at torden var et helt 
almindeligt naturfænomen. 
"Kære Gud" bad kvinden. Giv mig et mere tydeligt tegn. "Denne gang hamrede 

et lyn ned i et træ ved siden af dem. "Så i det? Jeg sagde jo jeg havde ret. 
Men mændene hævdede forsat at der ikke var sket noget, som ikke kunne forkla
res ved naturlige årsager. 
"Hjælp mig hene", bønfaldt kvinden. Og der lød en dyb malmrøst fra himlen: 
HUUUN HAAAR RRET!'' 
Kvinden vendte sig mod de tre mandlige præster og spurgte: Hvad siger i så? 
Nå, ja svarede de. "Så er det altså tre mod to." 

Stuepigen: Jeg er kommet til at smadre den :store kinesiske vase 
Chefen: Den var over 300 år gammel! 
Stuepigen: Sikke et held jeg troede den var ny ... 

Læreren til lille Ole og Peter: 
-I har de samme fejl i jeres matematikopgaver, kan I forklare det?

-ja vi har samme lærer!

39 



•• . -Q ær-mJi� . y --· 1::::,-,c� 
. . 

":...-

;� �����--.:o?w•
��� ��-,-· .. 

. --

.. ; 
. �-. - ... .. . 

GllftNILIIUlG MfHIEUNDUS'llU A/S 
Højnsvej 1 · Grønbjerg · 6971 Spjald · Telefon 97 38 42 44 · Telefax 97 38 43 03 

e-mail: johnasmussen@mail.dk 


