
STENEN

Nr. 59 14. november 2002 10. årgang

RUNE

Der er stadigvæk interesse for de projekter vi har haft og har 

gang i her i Grønbjerg. Her er det Syddansk Universitetscenter i 

Esbjerg, afdeling for landdistriktsforskning der er på besøg i 

Grønbjerg mandag d. 4. november 
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���� Redaktionen 

Forsiden 

Grønbjerg er stadig væk et emne for di-
verse besøg og også foredrag og oplæg 

af forskellig slags. 
Denne gang er det Syddansk Universi-

tets Center for forskning og Udvikling i 

landdistrikter der besøger Grønbjerg. 
Formålet med besøget for de ni forskere 

og centerleder m.v. er at få indblik i det 
reelle arbejde der udføres i landdistrik-

terne, og der har Grønbjerg været og er 

stadig med i front. Ikke alene fordi vi 
gennem tiden har modtaget 750.000 kr. 

fra Indenrigsministeriets landdistrikts-

pulje, men også andre tiltag og forsøgs-
projekter som er poppet op i kølvandet 

på aktiviteterne. 

Her omkring  

I sidste nummer var der ilagt et girokort 
hvorved man kunne støtte Runestenen. 

Det kan man sagtens nå endnu. 
Det er der mange der har gjort og en 

meget stor tak for alle de beløb der er 

indbetalt for at holde Runestenen køren-
de.  

Jeg har ikke mulighed for at følge med i 
hvem der indbetaler beløbene, idet giro-

kortene ligger i tilfældig orden og jeg 
har ingen kontrol over hvordan posten 

omdeler bladet.  

Så ifald man vil gøre sig til kende skal 
man i Landbobanken og overføre belø-

bet eller overføre pr. pc-bank. 

Men uanset hvordan pengene bliver 

overført er de med til at gøre det sjovt at 
arbejde med og udgive bladet. Og det 

virker som alt mulig andet smørelse - 

tingene glider altid nemmere. 

Vejviseren 

Vejviseren står for at skulle ajourføres. 
Det gør jeg også gerne.  

Jeg benytter mange kilder for at opsnuse 
hvor tilflytterne i byen er, eller hvis man 

har fået familieforøgelse. 

Men det er nemmere hvis der er nogen 
der vil ”lade et ord falde”, eller hvis I til-

flyttere vil ”melde jer selv” til redaktio-
nen.  

Mange er glade for vejviseren og jo flere 

vi er med og jo mere nøjagtig den kan le-
veres, jo bedre bliver den at bruge . 

Så ring skriv eller mail med: 

Navn adresse telefonnummer børnenes 
navn og fødselsår og en evt. e-mail 

adresse.   -mb  

Deadline for nr. 60 er  

Lørdag d. 28. december 

RUNESTENEN 

wwwwwwwwwwww.runestenen.dk.runestenen.dk.runestenen.dk.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 

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 

I dette nr. har jeg 
valgt at beskæftige 
mig lidt med Bor-
gerlisterne / Borger-
gruppen.  
Der er tradition for 
et årligt møde mel-
lem byrådsgruppen 
og de forskellige borger/sogneforeninger 
i kommunen, i alt 8 foreninger. Mødet 
bliver i reglen afholdt i september måned 
forud for budgetbehandlingen. Faste 
punkter på dagsordenen er budgettet for 
det kommende år, samt aktuelt fra fag-
områderne: Teknik og Miljø, Børn - Un-
dervisning og Kultur, Social, - og Øko-
nomiudvalget.  
Derudover har vi i reglen et par andre 
aktuelle punkter med. I år var det ene 
punkt: Evaluering af valget nov. 2001, 
det andet var: Drøftelse af fremtidig or-
ganisering af Borgerlisterne og deres 
samarbejde med Byrådsgruppen. 
Angående det første punkt er det jo des-
værre en kendsgerning, at Byrådsgrup-
pen nu kun tæller 3 medlemmer mod 4 
før valget, 5 før det forrige valg o.s.v.. 
Havde Byrådet besluttet, hvad vi disku-
terede i forrige periode, at skære antallet 
af byrødder ned fra 19 til 17, havde vi 
kun været 2 medlemmer i indeværende 
periode.  
Dette er kendsgerninger, som vi i den 
nuværende gruppe mener vore baglande 
(borger/sogneforeninger) bør forholde 
sig til. Skal disse lister have en fremtid, 
mener vi jo nok, der bør vælges så man-
ge, at der kan præsteres en vis geografisk 
dækning af kommunen. - Derfor det an-
det punkt, - drøftelse af fremtidig organi-
sering og samarbejde.  

Under dette punkt tillod vi 3 byrådsmed-
lemmer os at fremkomme med følgende 
krav/forslag til debat. 
Et kontinuerligt organiseret bagland, 
”BORGERLISTEUDVALGET” , 
(eksempelvis 3 personer) med én for-
mand. 
Senest 1.april 2003 afleveres fra forenin-
gerne, til ”BORGERLISTEUD-
VALGET”, et skriftligt og udførligt svar 
på, i hvilke områder man seriøst og for-
pligtende arbejder frem mod, at opstille 
en liste til næste byrådsvalg, november 
2005. 

….fortsættes på side 6 
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Biblioteket: T. Vestergård  97384177 

Billardklubben: Niels Erik Jakobsen  97384468 

Brugsens Bestyrelse Niels J. Sønderby 97384616 

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: Leif Kjærgaard 97384323 

Jagtforeningen: Kresten Agerlund 97384270 

Kirkebetj/Graver: Ida Ebbensgaard 22327923 

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: Charlotte Hansen 97384770 

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 

 

 

Dekorationer - ophæng 

Alt i tørrede blomster 

Hver dag 12 - 18 
 
Tlf.: 97 38 47 70 

 

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 

 

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 

 

 

LLLL  Serv i cemedde le lser  7777 

Videbæk kommune: 96 94 94 94 
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NOVEMBER Side Side 

MA 11 Dagen aftaget med 9t 32m 46 LØ 14 

TI 12 Anne Dorthe Michelsen i Spjald SØ 15 Børnejul i Fors.huset Kirke 1000 19 

ON 13 MA 16 51

TO 14 TI 17 

FR 15 ON 18 

LØ 16 TO 19 

SØ 17 Kirke 1030 FR 20 

MA 18 47 LØ 21 

TI 19 SØ 22 Kirke 1400 

ON 20 Henning Toft Bro (Tørfisk - VLTJ) 11 17 MA 23 52 

TO 21 Tour de Squaredance So 16 25 TI 24 Juleaften Kirke 1500 

FR 22 ON 25 Juledag Kirke 1400 

LØ 23 Jagt i Kiddal TO 26 2. juledag Kirke 1000 

SØ 24 Kirke 900 FR 27 Juletræ Sogneforeningen 54 

MA 25 48 LØ 28 Deadline 60 

TI 26 SØ 29 Jagt i Kiddal Kirke ingen 

ON 27 Husk vejviser m. tlf., børn, e-mail. MA 30 53

TO 28 TI 31 

FR 29 GB-Hjemmet Åben hus  Juleglæder 52 6 JANUAR 

LØ 30 Julemarked i Forsamlingshuset 25 ON 1 Riffelskabe Kirke 1400 1 50 

DECEMBER TO 2 

SØ 1 Kirke 1000 FR 3 

MA 2 Julekoncert Tina Lynderup 49 51 LØ  4 

TI 3 SØ  5 Kirke 1400 (AH) 

ON 4 Julehygge F&S 6 MA 6 2

TO 5 TI 7 

FR 6 Aflevere LOGO til Skobøhus?? 28 ON  8 

LØ 7 Jagt i Kiddal TO  9 

SØ 8 Kirke  ingen FR 10 

MA 9 50 LØ  11 

TI 10 SØ  12 Kirke 1000 

ON 11 MA 13 3

TO 12 TI 14 

FR 13 ON  15 Dagen tiltaget med 0t 48m 
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...fortsat fra side 3 

Snarest herefter skal ”BORGER-
LISTEUDVALGET”, evt. i samråd med 

den siddende Byrådsgruppe, evaluere på 
tilbagemeldingen og træffe en beslut-

ning, angående de nuværende Borgerli-

sters fremtid. 
Dette oplæg faldt i god jord, Grønbjerg 

Sogneforening forpligtede sig at tage ini-
tiativ til sammenkaldelse af foreningerne 

i nærmeste fremtid. 

Afslutningsvis vil jeg gerne slå fast, at 
jeg absolut mener borgerlisterne har de-

res berettigelse. I en landkommune som 

Videbæk kan en geografisk repræsentati-
on mindst lige så vel være i demokratiets 

tjeneste, som partipolitiske valgte med-
lemmer kan være det. Vi skal blot holde 

for øje, at det drejer sig om medindfly-

delse fra lokalområders side, og til dette 
skal der altså samles nogle stemmer. - 

Det er med den baggrund vi ønsker de-
batten. � 

J U L ENS  G LÆDJU L ENS  G LÆDJU L ENS  G LÆDJU L ENS  G LÆDEEEE    

Så nærmer tiden sig hvor vi igen skal til at tænke på julega-

ver og juleindkøb. Derfor er det os en glæde at invitere alle 
opsparere samt nye opsparere af Julens Glæde, til udbetaling af det opsparede be-

løb  

fredag den 29. november kl. 17.00 i Landbobanken i Grønbjerg. 

Kirsten vil igen i år være vært ved et glas gløgg, sodavand, hjemmelavede klejner 
med mere. Alle er velkommen til at komme ind forbi og melde sig til ordningen, 

hvor Grønbjerg IF bliver tildelt de renter, som alle har opsparet i årets løb. 

Grønbjerg IF vil gerne sige alle der støtter projektet samt Land-

bobanken mange tak for hjælpen. 

Vi ses den 29. november 

Med venlig hilsen Grønbjerg IF 

Familie &  

Samfund 

i Grønbjerg 

Julehygge på  

Grønbjerg Skole 

onsdag d. 4. december kl. 1900 

….En hyggelig, underskøn og afslap-
pende aften, hvor vi 

snakker, synger, laver lidt 

kreativt, lidt godt til ga-
nen og gløgg og æbleski-

ver. 

Endvidere vil der blive læst et jule-
eventyr. Snyd ikke jer selv for denne 

aften. 

Alle er velkommen 
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���� Mobning i Skolen 
 
 
Ved: Tine Lund-Nielsen 

 

”Når jeg tidligere så nogle af mine skole-
kammerater, der var rigtig ubehagelige 

mod andre, havde jeg lyst til at stoppe 
det, men jeg turde ikke….. Nu tør jeg 

blande mig , og det er rigtig godt!! Sådan 

siger Louise, som er kommet med i 
V.E.N.- gruppen, hvilket er en gruppe, 

der hjælper børn fra Lyshøjskolen i Kol-

ding med at holde op med at mobbe. 
V.E.N-gruppen er en forkortelse for: 

Venner er nødvendige! 
 

Der bliver mobbet i større eller mindre 

grad på alle skoler, arbejdspladser, 
idrætsbaner m.m. Mange gange er det 

venskabelig mobning, men desværre fin-
des der også både fysisk og psykisk 

mobning, hvor det gælder om at nedgøre 

en enkelt person. Det er vigtigt, at vi alle 
deltager aktivt i at få stoppet mobningen, 

før det bliver til et stort problem, hvor 

man ikke selv kan løse konflikterne -  
hvor man er nødt til at hidkalde højere 

instanser for at løse problemet. 
 

Det kunne være en god ide at oprette en 

V.E.N.-gruppe, som man kan henvende 
sig til, hvis man bliver udsat for mob-

ning, eller man ser eller hører om nogle, 
der bliver mobbet. Det er ikke altid, 

V.E.N.-gruppen, kan løse konflikterne 

og dér kommer den voksne del så ind i 
billedet og kan træde til og på den måde 

kan man samarbejde om at få de udsatte 

børn på rette spor igen. 
 

De fleste har nok på én eller anden måde 
følt mobning på egen krop, men de fleste 

har heldigvis ikke prøvet at blive så groft 

mobbet, at man føler, det hele kan være 
lige meget. Når jeg skriver heldigvis, 

mener jeg, at de fleste får hold på det, in-
den det går for vidt, men i de situationer, 

hvor tingene kulminerer og problemerne 
vokser sig så store, at det enkelte barn ik-

ke kan klare at gå i skole mere, ikke kan 

koncenterere sig - det hele er bare et 
spørgsmål om at ”overleve”, til frikvarte-

ret er overstået - der er det gået for vidt! 

Det er vores allesammens pligt at gribe 
ind, før det går så galt - det er vores alle-

sammens pligt at opfange de signaler, 
der bliver sendt fra den mobbede person 

og fra de personer, der mobber. Det er 

vigtigt, der bliver snakket om problemer-
ne og at man kender konsekvenserne ved 

mobning. Det er vigtigt, at vi er åbne for 
en dialog i vort lille samfund, hvor vi 

gerne skal arbejde for at få en sund og 

god skolegang for vores børn - vi som 
forældre kan præge vores børn i den ret-

ning ved at fortælle, at uanset køn, alder, 

hårfarve m.m. er alle mennesker lige me-
get værd og alle skal behandles ordent-

ligt. Vi har ikke råd til, at vi taber nogle 
børn ”på gulvet” – det er svært at få sam-

let ”stumperne” sammen bagefter. Helle-

re forebygge end helbrede!  

Moralen må være: Se, lyt, føl og tal 

med dit barn.  � 

GRØNBJERG 

AUTO 
 

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

Ved: Ole Berthelsen 

Den nye ??? 
Skole/Børnehus, eller hvad det nu kom-

mer til at hedde, har nedsat et udvalg, be-
stående af to fra hver bestyrelse og de to 

ledere, til at komme med forslag til be-

styrelsen om, hvordan forretningsgangen 
i den nye fællesbestyrelse skal være. 

De første ting som skal laves er: 

• Forretningsorden

• Nyt navn og logo

• Jobbeskrivelse - Ledelses Team

Virksomhedsplan

Det første og - det sidste 

Forretningsordenen har vi lavet udkast 

til, som så endelig skal godkendes i de to 
bestyrelser på deres sidste møder. Forret-

ningsordenen skal danne grundlag for 
fællesbestyrelsens første møde den 10. 

december 2002, hvor fællesbestyrelsen 

skal konstituere sig. Fra januar er skole-
bestyrelse og børnehusbestyrelse ned-

lagt, der kan dog være enkelte ting som 
personer fra børnehusbestyrelsen får lov 

at lave færdigt. Her er der bl.a. nogle 

ting på grunden ved den nye parkerings-

plads, som skal laves færdige. Et fælles-
udvalg fra skole og børnehus er i gang 

med at planlægge en pædagogisk dag for 
bestyrelsen og hele det fælles pædagogi-

ske personale, som først kan løbe af sta-

belen efter nytår, så det får de lov at lave 
færdigt. 

Navn og Logo 
Der udskrives en konkurrence om et nyt 

navn og logo til fælles institutionen. (Se 
betingelserne andet steds her i Runeste-

nen) På fællesmødet den 10. december 

udvælger vi så nyt navn og logo. 

Jobbeskrivelse og Virksomhedsplan 

Henning og Lone (de to ledere) er i gang 
med at lave forslag til jobbeskrivelse for 

ledelsesteamet. Det skal helst være fær-

digt og godkendt inden jul. 

Virksomhedsplanen bliver ikke færdig til 

jul, men vi regner med at sammenskrive 
de to gamle virksomhedsplaner til én, 

hvor vi godt, ved der er nogle ting som 
står dobbelt. Det kan vi så løbende tage 

op til revision. En virksomhedsplan skul-

le gerne fortælle, hvordan tingene er lige 
nu, og lige nu ved vi ikke helt, hvordan 

tingene skal foregå, så i løbet af forsøgs-
perioden, skulle vi gerne få tingene helt 

på plads. 

Grunde til salg i Grønbjerg 

I Ommegårdparken kan man erhverve sig grunde fra 884 m2 og opefter 

Priser fra 120 kr. pr. m2 
Tilslutningsafgift 44.000 kr. for el, vand og fjernvarme 

Forhør nærmere hos Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling ApS 
Ivan Mortensen 97 38 42 81 
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De 3 - 6årige 
Den 9. oktober var der forældremøde i 

Børnehuset, hvor der var valg til fælles-
bestyrelsen, blandt forældrene til børn 

fra 3 - 6 år. Der skulle vælges to foræl-

dre, som blev Margit Lauridsen og Jens 
Kirk. Margit er valgt for to år og Jens er 

valgt for et år, så der fremover kun er én 

på valg ad gangen. 

Afsked med Lone Otte 
Lone Otte har søgt kommunen om frita-

gelse for sit hverv i skolebestyrelsen, da 

hun sammen med sin familie flytter til 
England. Vores først suppleant er Finn 

Jørgensen, som vi hermed byder velkom-
men i bestyrelsen. Vi siger tak til Lone 

for godt samarbejde i bestyrelsen og øn-

sker hende held og lykke med de nye ud-
fordringer i England. Lone har valgt at 

trække sig allerede nu, så Finn kan be-

gynde at indstille sig på bestyrelsesarbej-
det. 

Den ”nye” bestyrelse 
Den nye fællesbestyrelse består nu af: 

Ole Berthelsen, Holstebrovej 
Erik Øster, Algade 

Tine Lund-Nielsen, Nylandsvej 

Tina Risom, Nylandsvej 
Finn Krogh Jørgensen, Ørnhøjvej 

Margit Lauridsen, Ommegårdvej 

Jens Kirk, Holmgårdsvej. 

Regionkursus 
Hele skolebestyrelsen deltog i Skole og 

Samfunds Regionskursus 2002 i Randers 

den 25. - 26. oktober. (Her var Finn også 
med) Der er altid store forventninger til 

sådan et arrangement, hvor man kommer 
hjem med en masse nye indtryk og har 

lært hinanden lidt bedre at kende, så man 

kan gå styrket ind det kommende besty-
relses arbejde. � 

Fredagen før skolernes efterårsferie har skolerne også motionsdag der kunne løbes cykles og svøm-

mes på flere forskellige afstande - alt efter temperament - der er også noget der hedder en Iron-kid. 

Det er løb -cykling og svømning på hhv. 2 km, 10 km og 200 m (Dansk Skoleidræt) 
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���� Grønbjerg IF 2002 

Ved: Bestyrelsesmedlem/spiller Ulla Olesen 

DAMEFODBOLD 

Som I jo nok alle ved rykkede danmarks-
serieholdet ned med et brag. Det blev til 
3 uafgjorte kampe i hele sæsonen og el-
lers lutre nederlag. 

Dette er også historien, om en lille dame-
klub, som nægtede at kaste håndklædet i 
ringen, selv når det så sortest ud. 

Det startede med, at man havde fået an-
sat en dygtig træner ved navn Allan Nees 
fra Lemvig. 
Man havde håbet på, at der ville dukke 
nogle nye spillere op ved træningsop-
start. Men det gjorde der bare ikke. Vi 
ringede rundt til en hel del spillere for at 
overtale dem til at spille for Grønbjerg, 
men det gav ikke rigtigt noget resultat. 
Vi forsøgte, at få et samarbejde i gang 
med nogle af naboklubberne, men det 
kom der heller ikke noget ud af. Sæson-
start nærmede sig og panikken var ved at 
indfinde sig. Hvad skulle vi gøre vi var 
ikke nok spillere til et hold. Så kom 
Vildbjerg på banen, men dette glippede i 
sidste øjeblik. 

Så i ugen op til turneringsstart stod vi 
med knap nok et hold, men en trofast 
flok på ti spillere, som bare ville trække 
den røde trøje over hovedet til første tur-
neringskamp. Klubånden sejrede og vi 
startede op på turneringen. Træneren var 
væk, men NC trådte frelsende til. To af 
spillerne studerede i Århus, men tog tro-
ligt turen til Grønbjerg for at hjælpe de-
res gamle klub. Og det gjorde de hele 
sæsonen igennem. Det kan man da kalde 

klubånd, i en tid hvor klubånden ellers er 
gået lidt af fløjten hos de unge spillere. 

Vi kom igennem forårsturneringen, men 
måtte dog melde afbud til en kamp, fordi 
vi ikke kunne stille hold. 
Efter sommerferien måtte NC melde for-
fald, pga. stor rejseaktivitet på arbejde. 
Else Toft Sørensen, Knud Erik Nielsen 
og Jørn Wutborg trådte til som frelsende 
engle. Vi kom igennem efterårssæsonen 
og spillede alle kampe. 
Der er utrolig mange gamle "Grønbjerg 
spillere", som egentlig var stoppet, der 
har givet en hjælpende fod med i kampe-
ne. De har troligt stillet op til en dan-
marksseriekamp velvidende, at de ikke 
var i form til det, men sikke en kamp-
gejst de har vist. 
Det mest utrolige var, at der ikke var no-
gen som mistede modet eller humøret 
undervejs. Spillerne skal have en stor  
tak for deres udholdenhed og sammen-
hold. Der er vist ikke ret mange, der har 
kunnet stå det igennem som hold, som vi  
har gjort uden at falde fra hinanden. Men 
det gjorde vi, og det kan vi godt være 
stolte af. 

Dette var historien om en klub og hold, 
som ikke ville give op. 

Grunden til, at vi bliver ved, er at vi har 
en flok talentfulde spillere på vej, så hå-
bet er at klubånden kan blive ved med at 
sejre, indtil de bliver gamle nok til at 
spille damesenior, så vi kan bevare da-
mefodbolden i Grønbjerg. 

Så hvis der er nogen, som kender nogle 
damer, som har lyst til at spille fodbold i 
Grønbjerg, skal de ikke holde sig tilbage. 
Kontakt endelig klubben, så vi kan blive 
ved med at holde hjulene i gang. � 
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Menneskelivet er underligt 

-en musikalsk vandring gennem sind og sogne. 

ved 

Henning Toft Bro

Onsdag d. 20. november kl. 19.30 i Grønbjerg Forsamlingshus 

(Kender man Tørfisk og VLTJ, så er man også på sporet sammen med Henning Toft Bro) 

Her vil han traktere med sang og musik og 
fortælling. 
Det er fortællinger og sange om skæve eksi-
stenser, herlige episoder, underfundige mil-
jøer og selvfølgelig den barske og blæsende 
natur, som kendetegner den jyske vestkyst. 
Viserne synges helst og gerne på hans vestjy-
ske dialekt, og selv om dialekterne er vidt 
forskellige fra egn til egn, er der gerne en 
gensidig forståelse eftersom humoren, efter-
tænksomheden og latteren gerne viser sig 
identiske på trods af egnsmæssige og hold-
ningsmæssige forskelle. 

Kaffe kr. 25,- 

Med venlig hilsen  
Menighedsrådet, Kirkeligt 
Samfund og Fami-
lie&Samfund 

Læs mere om Henning Toft Bro på side 17 

Ørnhøjvej 18  Grønbjerg 

6971 Spjald 

Tlf. 97 38 45 00 
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���� Kimelauget på tur 

Ved: Oldermand Mogens Ballegaard 

Den første lørdag i oktober måned drog 
Kimelauget sydpå. 

Målet var Klokkenistskolen i Løgumklo-
ster. 

For nogle af de midler vi havde fået fra 

Indenrigsministeriet ”investerede vi i et 
Kime-inspirationskursus”. 

Kurset blev ledet af én af landets meget 

f å  (hv i s  ikke  den  enes te ) 
”campanologister” - én der ved meget 

om klokker og kan spille på dem. 
Vi hørte om klokkernes historie, opbyg-

ning og anvendelse i gennem tiderne og 

forskellige ringe og kimetraditioner. 
I en optegnelse over klokker i Danmark 

fik vi bl.a. at se at klokken i Nr. Omme 
kirke er fra det 14. århundrede (1300-

1400). Man kender ikke klokkestøberen, 
men på det tidspunkt blev klokkerne 

støbt på stedet og højest sandsynlig på en 

bakke i nærheden af kirken hvor man 
kunne komme til at grave et hul til støb-

ningen. 

I 1529 var der indsamling af kirkeklok-
ker over hele landet. Klokkerne skulle 

smeltes om og benyttes til kanoner, så de 
steder hvor der var to eller flere klokker 

måtte man pænt aflevere klokkerne til 

omsmeltning.  
Der findes en optegnelse over de klokker 

der blev indsamlet og kimelauget vil gå i 
gang med at undersøge om der i Nr. Om-

me Kirke har befundet sig mere end én 

klokke. 
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Nr. Omme Kirkes tårn er sikkert bygget 
omkring 1536 (reformationen i Danmark 

blev indført dette år). 
Før den tid havde man sandsynligvis et 

klokketårn hvori der var ophængt én el-

ler flere klokker.   
Men tilbage til vor inspirationskursus.  

Efter den teoretiske gennemgang, havde 

vi en pause hvor vi var ved Kong Frede-
rik den Niendes klokkespil i Løgumklo-

ster for at nyde en halv times klokke-
spilskoncert fra tårnet.  

Herefter fortsatte vi på Klokkenistskolen 

med at øve forskellige teknikker og ki-

memetoder. 
Os der troede at man kun kunne kime på 

én måde, fik en alvorlig inspiration til at 
lade Grønbjergs befolkning høre alle de 

forskellige spændende måder man kan 

behandle en klokke på. 
Vi (kimelavet) har nu besluttet os for 

(med menighedsrådets velsignelse) at på-

begynde øvning i kimning, således at vi 
kan blive bedre til at udføre vores job.   

Efter kurset fik vi et dejlig måltid mad i 
Løgumkloster Refugium hvorefter vi 

deltog i aftensangen i Refugiets kirke. � 

Her skal bringes en stor tak for alle de frivillige bidrag til 

Runestenes fortsatte drift og eksistens. 

Det er en fornøjelse ikke at skulle bruge  

resurser på at bringe økonomien i orden. 
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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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���� Brugsnyt 

Ved: Brugsens Bestyrelse 

Vor unge uddeler Heidi Frifeldt Hansen 
har valgt at opsige sin stilling af person-

lige årsager, og derfor er bestyrelsen i 
gang med at lede efter en ny uddeler. 

Ansøgningsfristen udløber den 5. no-

vember. I skrivende stund har vi modta-
get tre skriftlige ansøgninger. Vi vil hol-

de jer nærmere informeret omkring an-

sættelsen via opslagstavlen i butikken og 
Runestenens E-mail.  

Pia Bak holder til nytår, da hun skal på 

højskole. Lige siden hun blev fastansat, 

har vi vidst, at det kun var for en kortere 
periode. Vi ønsker hende et godt ophold 

på Ollerup Gymnastikhøjskole i det 
kommende år. 

Omsætningen er stadig tilfredsstillende, 
men vi kommer ikke ud med et overskud 

i år, da der har været en del ekstra ordi-

nære udgifter i forbindelse med, at vi gik 
ud af betalingsstandsningen, bl.a. advo-

katomkostninger. Vi var desværre nødt 
til at betale nogle kreditorer al gælden 

tilbage med det samme, hvor vi havde 

håbet på at en afdragsordning var mulig, 
og det har trukket en del på kassekredit-

ten. Butikken er nu i mere normal gænge 
økonomisk, men der skal være et skarpt 

øje på hver omkostningskrone, for at sik-

re den videre drift. 

Julevarerne er så småt ved at blive leve-

ret, og vi ser frem til en god og hyggelig 
julehandel i butikken. Hvis der er nogle 

som gerne vil bestille en julekurv, så vil 
vi meget gerne have jeres bestilling se-

nest den 20. dec. af hensyn til arbejds-

planen i butikken. 
Vi har fortsat åbent alle ugens dage fra 

kl. 8.00 til 18.00, undtagen 1. juledag og 
1. nytårsdag.

Focus i Hover har haft lukket for en kort 

periode, og vi har haft en annonce i det 

lokale Hover blad "Landsbynyt", hvilket 
i denne periode har trukket en del kunder 

til Grønbjerg fra dette område.  

Vi har bestilt en stand på det årlige jule-

marked i forsamlingshuset, og dette glæ-
der vi os til at deltage i, da det er blevet 

en meget hyggelig juletradition. 

Til sidst vil vi ønske alle vore kunder en 

rigtig glædelig jul samt et godt nytår. En 
særlig tak skal der lyde til vores persona-

le og alle de frivillige som har hjulpet til 

- såvel inde i butikken som udenfor. Og-
så en stor tak til Heidi for hendes indsats,

vi ønsker det bedste for hende i fremti-

den.  �

Er du vaks 
så kom straks 

jeg er klar 
med kam og 

97 38 42 85 
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Hindsberg Klaver sælges: 

Klaveret der har været brugt af udøvende musikere heraf to professionelle, er forsy-

net med jernramme, har 7 oktaver er 113 cm højt og udført i mahogni og rimeligt vel-
holdt. 

Har stået i samme luftfugtighed og temperatur i de sidste 9 år. 
Klaverbænk medfølger. Sælges pga. pladsmangel Pris kr. 9.500,- 

Henvendelse 
Mogens Ballegaard 

Sønderkjærsvej 9  
Tlf: 97 38 43 32   e-mail: mogens@ballegaard.dk 

Fra internettet er fundet følgende: 
Siden grundlæggelsen i 1853 har klaverfabrikken HINDSBERG bygget pianoer efter de højeste kvalitetsnor-

mer.  

Mere end 14.000 HINDSBERG pianoer og flygler benyttes på musikinstitutioner og i private hjem. Instrumen-
ternes høje kvalitet har gjort dem særligt eftertragtede som brugte. 

I 1986 købte Juhl-Sørensen HINDSBERGS pianofabrik samt produktionsrettighederne. Siden 1990 er HINDS-

BERG pianomodel II blevet produceret i samarbejde med pianofabrikken SAUTER, der er en at Tysklands fø-
rende pianofabrikker. 

HINDSBERG pianoerne bygges således i dag efter samme kvalitetsnormer som tidligere. Der anvendes kun de 
bedste materialer til mekanik og sangbund, således at den HINDSBERG identitet, der altid har været kendeteg-

nende og værdsat, er uforandret. 

www.jspiano.com/hindsberg/Hindsberg.asp 

Sogneforeningen fortsætter Tour de Danze 

Folkedans med stort orkester: 

Den 6. november fra kl. 19.30 til 21.00. 

Og sidste aften med dansere og ”caller” fra Abildå Squaredanse forening, der vil gi-
ve os smagsprøver på Squaredansens kunst.  

Sqaredance: 
Er 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. - Husk kaffe. 

Det koster 20,- pr. gang. 
Med venlig hilsen- og vel mødt Grønbjerg Sogneforening 
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���� Henning Toft Bro 

Menighedsrådet, Kirkeligt Samfund og 
Familie & Samfund har onsdag d. 20 no-

vember inviteret tidligere præst i Hjerm 
nu provst for Morsø provsti, Henning 

Toft Bro til en glad sang/viseaften i 

Grønbjerg Forsamlingshus. 
Henning Toft Bro stammer fra Thyborøn. 

Han er født og opvokset ved havet på den 

smalle landtange der skiller Limfjord fra 
Vesterhav. 

Det har gennem alle årene præget hans 
måde at leve og tænke og skrive på. 

Og det med at skrive sange og viser tog 

fart, da han i begyndelsen af 80erne kom 
med i Tørfisk. 

Gennem 15 år skrev han, og skriver sta-
dig, sange til gruppens mange pladeudgi-

velser.  

Mange vil nikke genkende til tonerne 
fra sange som ”Tørfisk” og ”VLTJ”, 

sange der stammer fra hans hånd. 
I begyndelsen af 90erne udgav Henning 

Toft Bro sin første soloplade. Det var 

en plade med vestjyske dialektsange 
fortrinsvis om livet og menneskene ved 

havet. Derefter fulgte udgivelser med 

salmer og sange og senest en udgivelse 
med danske sange skrevet sammen med 

vennen Helge Engelbrecht. 
Til efteråret udgiver Henning Toft Bro 

endnu en viseplade sammen med søn-

nen Christian. 
Sideløbende med disse udgivelser er 

der også blevet tid til at skrive bøger, 
som anvendes i det kirkelige børne- og 

ungdomsarbejde. 

Når den sparsomme fritid tillader det, 
drager Henning Toft Bro rundt i landet 

med foredrag og viseaftener.� 

Din lokale el-installatør… 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 

Tlf. 97 38 60 93 
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���� By- og Erhverv 
 
 
 

 

Efter et meget interessant og oplysende 
besøg hos Lyngdal fortsatte generalfor-

samlingen i Grønbjerg By- og Erhvervs-
udvikling ApS kl. 20 i forsamlingshuset. 

 

I beretningen kom Formand Ivan Mor-
tensen ind på årets altoverskyggende 

projekt - Kommunens køb af Grundene 

ved Ommegaard og Grønbjerg By- og 
Erhvervsudviklings opgave at sælge 

grundene. Der skal oprettes en aftale 
mellem Kommune og Grønbjerg By- og 

Erhvervsudvikling om de nærmere afta-

ler i den forbindelse. 
Der var ”åben grund” ved Ommegårdvej  

søndag d. 22 september. I den forbindel-
se var der udstilling m.m. i Multisalen. 

Der var hovedsagelig besøgende fra 
Grønbjerg, hvilket i princippet er meget 

vigtigt idet den grønbjergske befolkning 

på den måde kan lade budskabet bredes 
om at der er grunde til salg i Grønbjerg. 

Udgifterne til ”åbengrund” arrangemen-

tet dækkes af de midler der er blevet søgt 
hjem fra Indenrigsministeriet til formå-

let. Grønbjerg - By- og Erhvervsudvik-
ling fik tildelt 40.000,- af disse midler. 

 

Regnskabet viste et lille underskud på ca. 
3.000 kr som er blevet overført til næste 

år.   
Herefter var der valg til bestyrelsen. 

Søren Nilausen og Jens Peder Jensen var 

på valg. Søren Nilausen modtog ikke 

Fra venstre: Arne Nielsen, Jens Peder Jensen, Holger Sørensen, Helle Engestoft og Ivan Mortensen.  
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genvalg. Til bestyrelsen blev valgt Arne 
Nielsen, Grønbjerg Maskinforretning og 

Jens Peder Jensen. 

Besøget hos Lyngdal: 

I år havde Grønbjerg By- og 

Erhvervsudvikling valgt at besøge 

Lyngdal på Grønbjergvej 26.  
Lyngdal er en amtsinstitution der er 

beregnet til 10 tidligere misbrugere der 
er helt på vej ud af deres misbrug. 

Besøget blev indledt af Lederen af 

institutionen, der fortalte om hvordan 
huset fungerede hvilken tilknytning det 

havde  t i l  amte t  og  amte ts 
misbrugsafdeling og hvilke beboere der 

kom i huset. 

Efterfølgende fortalte én af beboerne, 
Henrik, levende og meget åben om sit liv 

som stofmisbruger og hvordan han er på 

vej ud af det. 

Herunder kom han ind på hvordan en 
uge i huset fungerer med delvis 

selvforvaltning, arbejde, gruppe såvel 
som enkelt terapi, rengøring af huset, 

badminton i Multisalen, en dag i banken 

samt mange andre gøremål der udfylder 
en uge på Lyngdal. 

Herefter blev vi af en anden beboer vist 

rundt i huset for at se værelser og den 
øvrige indretning med værksteder, 

motionsrum og meget mere. -mb  

Lyngdal er blevet placeret i Grønbjerg 

efter opfordring fra Ringkjøbing Amt og 
gennem et samarbejde Ringkjøbing Amt, 

Videbæk Kommune og Lokalsamfundet 
imellem. 

Et borgermøde i efteråret 2000 dannede 

grundlaget for det videre arbejde med 
planerne om institutionen der blev 

indviet i marts 2001 -mb� 

For børn og voksne 

I Grønbjerg Forsamlingshus 

Søndag d. 15. december  kl. 10 - 12 

Entre 10,- pr. person 

Kom og dans om juletræ og mød de glade nissepiger 

der deler godteposer ud. 

Derefter vil der være mulighed for at købe æbleskiver og gløgg 

samt kaffe og sodavand. 
Hilsen Grønbjerg Sogneforening 
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���� 2x90 i Grønbjerg 

To halvfems-års fødselsdage i Grøn-

bjerg! ! !  

Hjertelig TILLYKKE til jer begge to 
fra RUNESTENEN 

Marie Thuesen, Algade 30, fylder 90 
år den 14. november 2002 !  

Modsat Ejvind Søgaard var der så megen 
brug for Maries (født Vestergaard) hæn-

der i hendes hjem, at hun slap for at 
komme ud at tjene før konfirmationsal-

deren. 

Marie blev født på gården Vestergaard i 
Spaabæk (nu i Trehøje) den 14. novem-

ber 1912 som den ældste af en børneflok 
på 7. Gården var på ca. 90 tdr. land, og 

her var ansat et par karle og en pige, men 

der var stadig noget at lave for storesø-
ster Marie. Hun har sikkert været en god 

barnepige for de små søskende. 

Maries far var handelsmand Kresten Ve-
stergaard, som 

næsten altid var 
på farten som 

kreaturhandler og 

opkøber.” Mine 
forældre kom fra 

Vedersø. De køb-
te gården i 1911. 

Samme år som 

Ørnhøjbanen blev 
oprettet. De var 

blandt de første 

passagerer, som 
rejste med toget 

fra Ringkøbing 
og hertil den dag, 

de flyttede ind på 

gården,” fortæller 
Marie. 

I dag er der ikke mange af Vestergaards 
marker tilbage, der var nemlig brunkul i 

undergrunden, som fra 1940 og årene 
frem blev brudt. Ca. 60 tdr. land blev 

gravet om, og ligger nu hen for det meste 

som et stort beplantet område. 
Marie gik ligesom Ejvind i Nørre Omme 

hovedskole, og de blev da også konfir-

meret samme dag. 
Marie giftede sig med Frede Thuesen fra 

Torsted, og de to fik en travl hverdag 
sammen. I flere år havde de slagterforret-

ning i Ørnhøj, som Marie passede, mens 

manden havde arbejde som buschauffør. 
Forretningen blev senere solgt til Laurids 

Halkjær, og de købte gården Damstrup i 
Nørhede, som det også mest blev Marie 

der drev, da Frede stadig havde arbejde 

udenfor hjemmet, - 
bl.a. som hjemmeslagter. 

I hjemmet voksede en flok børn op - 8 i 

alt. En lille pige døde som 2-årig. Blot én 
af de store sorger, som Marie har måttet 

bære. Ægtemanden mistede hun i 1984, 
og to voksne børn har hun måttet tage af-

sked med. De fem børn hun har tilbage, 
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er geografisk godt spredt - fra Frederiks-
havn i nord til Ringkøbing i syd, men 

selvom afstanden er stor, er de flinke til 
at komme hjem nogle dage ad gangen og 

besøge moderen. 

Marie glæder sig meget over et diplom, 
som hun i 1995 modtog fra Norges da-

værende statsminister Gro Harlem 

Brundtland på sin afdøde mands vegne. 
En påskønnelse til de, som medvirkede 

ved overførslen af 19.000 koncentrati-
onslejrfanger fra tyske kz-lejre gennem 

Danmark til Sverige. På et af disse Hvide 

Busser med Røde Kors - mærket var Fre-
de Thuesen chauffør. Anledningen til di-

plomuddelingen var, at det var 50 år si-
den - (foråret 1945) at denne bedrift blev 

udført..- ”Jeg blev da glad for det, men 

det var nu da Frede, der skulle ha´ haft 
det. Det ville ha´ glædet ham,” tilføjer 

Marie beskedent! 

Marie bor i et stort hus, - alt for megen 
plads til mig, mener hun. Et hus med hi-

storie. Her har både været telefoncentral 
og filial af Landbobanken. Og engang 

havde Gutte Annebergs mor et hjemme-

bageri i huset her. Vi købte huset af Pe-
der Falkesgaard, bankbestyreren, den-

gang Landbobanken flyttede over på den 
anden side af Algade. 

Marie Thuesen er en usædvanlig glad og 

tilfreds 90-årig, som klarer sig med lidt 
hjemmehjælp. Og så kommer madman-

den med middagsmaden fra plejehjem-

met. Der er kun det med benene - de dril-
ler lidt, men det går helt godt lige nu, så 

nu tror den optimistiske ældre dame da 
nok, at fødselsdagen skal fejres ude med 

familien ! ! !             TILLYKKE! 

Ejvind Søgaard, Algade 67, fylder 90 
år den 29. november 2002  

 
Hwa kommer du for - du må da et vær 

ret klog!! Der er da læng te mi fødsels-

daw! 
GODDAW EJVIND!!! 

Men når nu deadline skal overholdes, og 

du nu altså fylder i næste måned, så er 
det bare nu vi ska´ ha´ den snak. 

Reporteren følte sig slet ikke så uvel-
kommen endda, som det lige i starten bar 

antydning af. Elly og Ejvind er snaksom-

me og hyggelige mennesker at besøge, 
hvilket da også er resulteret i, at mange 

lige stopper op her ved den hvide gård 
og får sig en sludder! 

Ergo! Den 29. november er det 90 år si-

den, at Ejvind Søgaard første gang så da-
gens lys her i det selvsamme stuehus, 

hvor han stadig residerer som husherre!  

10 børn satte hans forældre, Kirsten og 
Peder Søgaard i verden, hvoraf Ejvind 

var næstyngst. Kun en søster, Anna, var 
yngre. Den søskende, som måske har stå-

et ham nærmest, fordi hun som helt lille 

fik børnelammelse, hvorved hun mistede 
så meget af sin førlighed ”at vi drenge 

måtte bære hende i skole. Det gjorde vi i 
alt fald i starten, senere, da hun blev stør-

re fik vi en slags trækvogn at køre hende 

frem og tilbage i”, husker Ejvind. Det er 
med slet skjult stolthed, at der fortælles 

videre om søster Anna: De kloge troede 

ikke hun var rigtig klog,- men hun var 
klog nok, hun kom til København og 

blev en dygtig syerske,- og hun lever 
endnu og er klog nok endnu. Vi to er de 

eneste, der er tilbage! 

Om sin barndom fortæller Ejvind i øvrigt 
at det var en selvfølge, at vi om somme-

ren når vi var fyldt 8 år måtte ud at tjene. 

Da var der jo ikke megen skolegang- kun 
en enkelt dag om ugen. Og det gjaldt for 

hele søskendeflokken vi var mange – og 

www.runestenen.dk 



22 

der sku´ jo et manne te å dryw såén en 
bette hus´ænd som den her! 

Ejvind har tjent mange steder som bon-
dekarl her på egnen i sine unge dage.  ”A 

hår da også haft plads i Egtved i en par 

or”, beretter han - og i Nygaard i Spjald, 
og det var nu det bedste sted Ejvind har 

tjent, her ved Møller lær en nøj! Også 

det at holde orden, det er nu godt nok, at 
tingene ikke ligger og flyder!!! 

Ejvind overtog Lille Omgaard i 1947 ef-
ter sine forældre. Alle kender stedet, den 

hvide, altid flot kalkede ejendom, som 

ligger næsten ud på amtsvejen. Den har 
ligget her siden 1867- hvor ejendommen 

blev udstykket fra Ommegaard. 
Snart kom Elly til og en flok børn vokse-

de op! 

Ejvind mindes sin første tid som gård-
ejer: 

Hvor stor er gården? Hvor mange køer 

og sådan? 
Min far havde solgt megen jord fra i sin 

tid - hvor - mange - køer --- en tre - fire 
stykker vel - der skulle jo være plads til 

alle hestene !!!!!!!!!!!!! 

Alle hestene ---- reporteren ligner vist nu 
et stort ? 

Ja, det ka´ du vel nok forstå for 

………!!!!! 
Ligner det stadig !   For nu er Ejvinds 

tanker tilbage i Grønbjergs guldalder- i 
tiden, hvor der blev gravet tørv - masser 

af tørv.  Det var tørvematadorernes heste, 

der skulle være plads til, både i stald og 
på mark. Disse heste, som blev brugt 

som trækkraft i tørvemoserne skulle jo 
holde fri et sted efter arbejdstid. Det 

gjorde de så her i Lille Omgaard. Du ka´ 

vel nok forstå te de et ku træk Ørnhøj el-
ler Ullbor hver awten!--  Så var man jo 

også fri for at malke så mange køer i Lil-
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le Omgaard!!!---- Og så blev jeg så klog 
! ! !

Udhusene blev der så ikke lavet meget
om ved senere, men derinde ved Elly er

der moderniseret en hel del, selvom der

stadig er lavt til loftet i det gamle hus.
Den frasolgte jord? Jo den ligger meget

af Grønbjerg by da på - også skolen. Ej-

vind kommer i tanker om de fem tønder
land, han stadig har liggende nede ved

bækken, dem skal han nu også til at
ha´solgt ! ! !

Helt lægge landbruget fra sig har han nu

ikke tænkt sig skal ske foreløbig. Ejvind
har da stadig sit fjerkræ at pusle om, hø-

nerne kan forsyne Ellys lille butik med
frisklagte æg!  Men hvor er da gæssene

blevet af?

Og så har Elly og Ejvind en halv tønde
land have - her er meget at lave! Og

græsset skal slås, jo, jeg har nok at lave,

siger den snart 90-årige.
Du får vel en middagssøvn?

A sover et om æ daww- slapper kun lidt
av!

Helbredet er godt, så lægen er nok ikke

ham, der kender Ejvind bedst.
Apropos læge! ”Du ka´ tro te a hår håj

manne løjer med æ dowter,- dokter Nøhr
vel at mærke. I gamle dage kørte a nem-

lig tit med doktoren, når han skulle på

sygebesøg. Hestene kunne jo altid kom-
me frem, lige meget hvor tykt et lag sne

der lå, eller hvor lidt benzin der var til rå-
dighed. Nøhr og mig har holdt juleaften 

sammen i Hover, det kunne jo ligeså 
godt vær´ den aften som al´ mulig andre, 

at æ dowter kom og sagde, at nu sku´ vi 

af sted. Det ku vær´ alt lig´ fra hjertetil-
fælde til barsel vi rykked´ ud til. Når æ 

jordmor var nået frem, (hun havde 

længst at køre) så kørte vi gerne hjem 
igen.” Jo, sådan har Ejvind mange erin-

dringer om hastige udrykninger i al slags 
vejr med et par raske heste og en doktor-

mand, der gerne skulle nå frem i tide! 

Sådan var det dengang. Han ryster på ho-
vedet ad nutidens forsørgelsessamfund. 

Ad politikerne. De er åndssvage alle 
sammen, mener han!  Storpolitik? Nej, vi 

forlader straks emnet, det ka´ slet ikke 

diskuteres. Hvis Ejvind sad med tøm-
merne her også !!!  Nej du, det kan vi 

slet ikke gøre noget ved ! 

Dåbsattesten siger godt nok, at han er 
født den 28., men vi har nu hvert år fejret 

ham den 29., griner Elly, så det vil også 
gøre i år. Det vil blive i familiens skød 

med besøg af børnene Kirsten (Kis), Pe-

der, Theodor, Jørgen og Annelise samt 
svigerbørn og børnebørn. 

Var der nogen, der sagde oldebørn? Nej-
nej, så gammel er Ejvind ikke endnu! 

Teløk og go´vind te Grønbjerg´s sherif ! 
�

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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���� GIF - ungdomshold 

Ved: Jytte Nilausen 

Fodbold i Grønbjerg IF for ungdoms-
holdene 2002 

Rekordår!! 
Vi har haft 53 ungdomsspillere på fod-

boldbanerne i år. Så mange spillere har 
vi ikke haft i mange år, det var bare dej-

ligt, at der mødte så mange op. 

Vi havde holdene mikro 97, mikro 96, 

mikro 94-drenge, mikro 94- piger, mini-
putter og lilleputter. 

Vi skulle have en del trænere til alle dis-
se hold, men fandt hurtigt nogen til mi-

kroholdene, da trænerne fra år 2001, ger-
ne ville fortsætte. Det var Bill Pedersen, 

Kaj Kviesgård og Niels Jørgen Sønder-

by. Og vi fandt nogle unge hjælpetræne-
re. Det var Trine Mikkelsen, Sasa Kova-

cevic og Jens Nilausen. Nogle var på 

kursus og fik en masse gode ideer til nye 
lege. 

Trænerne fortæller: 
30 små livlige fodboldspillere fra 4 til 9 

år hver tirsdag mellem 17 - 18 er som-
metider lidt af en opgave, men det har 

været sjovt hver gang. Vi havde 4 hold 
tilmeldt i sæsonen, og som regel 3 hold 

af sted til kamp den samme aften, lidt 

hektisk. Mikro 94 drengene havde det 
lidt svært i år da det var første sæson på 

7-mands bane, og det gav en del tabte

kampe.
Mikro 96 drengene klarere sig fint på 5-

mands bane, det blev både til tabte kam-
pe men flest vundne kampe.

Mikro piger var noget nyt i år, for det var

kun for piger. De klarere sig godt med
stor set lige mange tabte og vundne kam-

pe. Til sidst havde vi Mikro 97 et mix af 
både drenge og piger. De vandt også 

nogle kampe eller tabte de, nej vi score 
mål og fik kage og saftevand når vi var 

til kamp. Det var vigtigere med kage og 

saftevand end om de vandt kampene, ba-
re vi score mål og skidt med at der gik 

mange mål ind hos os. Tab og vind med 

samme sind, bare vi har det sjovt. Tak 
for en god sæson, håber i stadig har lyst 

til at spille fodbold til næste år. 
Hilsen trænerne 

Mange tak for en god træning til træner-
ne på mikroholdene. 

Miniputholdet 
Til miniputholdet var det sværere at fin-

de nogle trænere, men til sidst fandt vi 
to, som godt ville deles om træningen, 

Christina Andersen og Jens Hjorth. De 

skiftedes til at træne en uge ad gangen, 
så de også kunne nå deres studier ind i 

mellem. Det fungerede vældig godt. Og I 
skal have mange tak for at I kunne nå 

træningen, skønt studier og den lange vej 

for dig Christina, fra Ringkøbing til 
Grønbjerg! Der var 10 i alt, piger og 

drenge på miniputholdet, og de sluttede 
på en 4. plads i efterårsturneringen. 

Til lilleputholdet sagde Jan heldigvis ja 
til at være træner, men denne gang ville 

han selv være træneren, nu havde han 

prøvet at være hjælpetræner mange gan-
ge. Og det gik rigtig godt. De blev nr. 1 i 

deres pulje i efterårsturneringen selv om 
der kun var 7-8 stk. til kamp hver gang. 

Mange tak til Jan for en god sæson. Selv-

om du både havde arbejde og selv skulle 
spille fodbold, nåede du at træne lilleput-

terne og følge med til turneringskampe-

ne. 
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Den 6. oktober havde vi fodboldafslut-
ning. Vi valgte at holde det i multisalen, 

da de lovede masser af regn hele week-
enden. 

Vi havde lånt en oppustelig fodboldbane, 

Niels Jørgen havde lånt en stor legekasse 
hos JBU og en farthastighedsmåler for 

målskud. 

Der var ca. 70 børn, forældre og søsken-
de og de blev delt op holdvis, som bør-

nene plejer at spille turneringskampe. De 
skulle derefter rundt til de forskellige po-

ster i multisalen og gymnastiksalen, spil-

le fodbold (selvfølgelig), spille hockey, 
spille bold-bingo, hoppe i hula-hop rin-

ge, spille storpinde Mikado, skyde mål 
med fartmåler og meget andet. De fik 

point, ikke for at vinde, men for at spille 

eller lege mest underholdende og flot. 
Til sidst var der en konkurrence blandt 

forældrene om at kunne score mål ved 

fartmåleren. Det blev Trine Mikkelsen 
der vandt for damerne og Klaus Tang, 

der vandt for herrerne. 
 

Desuden mange tak til alle der hjalp os i 
Grønbjerg IF i år 2002; dommere, kage-

bagere til fodboldafslutningen og med at 
passe kiosken til fodboldkampene. 

 

Til sidst vil vi gerne opfordre forældre 
og andre til at hjælpe os i år 2003, da vi 

skal finde trænere til fodboldholdene i 

2003, især til årgangene 1991, 1992, 
1993 og 1994, mangler vi trænere. 

Så hvis nogen gerne vil træne fodbold til 
næste år, vil vi gerne høre fra jer snarest.  
� 

Julemarked 
lørdag d. 30. november 1000 – 1600 

 

i Grønbjerg Forsamlingshus 
 
Masser af julehygge og boder og spændende ting at se på  
Æbleskiver, gløgg, sandwicher, kaffe og sodavand kan købes  
Alle er velkomne – gratis adgang 

 
Udstillere må stille stande op fredag kl. 1800 – 2000 
og lørdag fra kl. 800 

 

 Sogneforeningen og Familie & Samfund 
Stand bestilles hos Charlotte Hansen 97 38 47 70 

Se flere billeder på 

 

www.runestenen.dk 
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���� 7½ år i Grønbjerg 

I december måned 2001 flyttede vi til 
Holstebro. Årsagen til flytningen var af 
praktiske årsager med hensyn til arbejde 
og skolegang. 
”Vi” det er Ena, Vesna og Enes Begovic, 
tidligere Grønnegade 5, Grønbjerg. 
Vi kom til Danmark i 1993 og i 1995 
blev vi inviteret til Grønbjerg. 

De gode indtryk 
Et stort indtryk har vi stadig fra det sog-
nemøde der fandt sted lige inden vi flyt-
tede til Grønbjerg. Den frie og ligefrem-
me måde der blev stillet spørgsmål på, 
og den måde sognemødet var tilrettelagt 
på var meget fin. 
Et andet stort indtryk var den modtagelse 
vi efterfølgende fik da vi flyttede til 
Grønbjerg. 

Asylcenter kontra Grønbjerg 

At være i et asylcenter hvor pladsen og 
udfoldelsesmulighederne var temmelig 
begrænsede virkede ikke fremmende på 
vores personlighed, men den åbenhed - 
og ”hej” der lød fra Grønbjergs befolk-
ning, var medvirkende til, at vi fik det 
godt, at vi følte os hjemme, taget godt 
imod, og ikke mindst uvurderlig for vor 
selvtillid. 
Den indsats der blev ydet med hensyn til 
kontaktfamilier, haver der blev stillet til 
rådighed, undervisning der blev etable-
ret, arbejde til dem der ønskede det og 
ikke mindst blev der sammen med Røde 
Kors skaffet boliger til alle fire familier, 
har været af uvurderlig betydning for at 
vi kunne påbegynde et nyt liv i Dan-
mark. 

Hvordan gik det? 
Ena går nu på gymnasiet i Holstebro, 

Vesna arbejder på kontor hos Færch 
Plast i Holstebro, hun har taget en HH 
eksamen og en kontoruddannelse i Dan-
mark og arbejder hos Færch på fjerde år. 
Jeg selv tog HF eksamen i enkeltfag og 
blev uddannet Socialrådgiver fra den so-
ciale Højskole i Esbjerg. 
I mit daglige arbejde som integrations-
medarbejder i Ringkøbing Kommune, 
ser jeg til stadighed tilbage på vor tid i 
Grønbjerg, og tænker ofte på, hvad man 
kan gøre for nye flygtninge der kommer 
til området - send dem en tur til Grøn-
bjerg - og lad dem blive integreret. De 
kender opskriften, og har den rummelig-
hed der skal til for at det kan lykkes - og 
jeg taler af erfaring. 
Den behandling, og den hjælp vi har fået 
i Grønbjerg har været af uvurderlig be-
tydning for os, for at vi kunne påbegynde 
et nyt liv. 

Næsten for godt integreret 

Nu kan vi næsten sige at vi er for godt 
integreret. Den rest af kultur, som jeg hå-
bede at kunne bibeholde fra mit hjem-
land - gå på besøg og have tid til venner 
og bekendte - er også ”gået fløjten” - nu 
arbejder vi ligesom danskerne - mange 
timer om dagen - og når vi kommer hjem 
er vi trætte og udkørte, og den tid vi ger-
ne vil bruge på vore venner og bekendte 
i Grønbjerg eksisterer ikke. 

Mange TAK 
Vi vil hermed bringe en meget stor tak til 
vore venner og bekendte og den øvrige 
befolkning i Grønbjerg for den måde vi 
blev modtaget på og den behandling vi 
har fået. Det har gjort det nemmere for 
os at falde til i Danmark. 
Mange tak for de 7½ år vi har tilbragt i 
Grønbjerg. 

Mange hilsner Ena, Vesna og Enes. � 
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���� Børnehuset 
 
 
Ved: Inge Kjær 

 

På skolens fridag d. 7. oktober var hele 
Børnehuset på besøg i Præstbjerg Natur-

center, hvor børnene legede i terrænet. 
Om eftermiddagen tændte vi bål og fik 

varme boller og kakao inden vi skulle 

med bussen hjem. Vejret var blæsende 
og køligt men med en hel del solskin og 

vi nød turen. 

 
Den 8. oktober var der forældremøde 

med valg til fællesbestyrelsen. Der var 
stor interesse for at få indflydelse på bør-

nenes hverdag i børnehus og skole og 

der meldte sig adskillige kandidater. 
Margit Laursen og Jens Kirk blev valgt 

til at træde ind i den nye fællesbestyrelse 
fra 1. januar 2003. Laila Johansen blev 

valgt som suppleant. Der arbejdes i øje-

blikket på højtryk i skolens og børnehu-
sets forældrebestyrelser for at få forskel-

lige ting på plads inden d. 1. januar. 

Efter at den nye parkeringsplads ved 
Multisalen er blevet færdig, har vi fået 

parkeringspladsen mellem cykel- og bus-
skuret lagt til vores legeplads. På ar-

bejdslørdagen d. 12. oktober blev der 

fjernet nogle buske og lagt fliser, så bør-
nene nu kan køre rundt med cyklerne på 

asfalten og fliserne. 

Desuden blev der plantet træer på grun-
den og langs kanten af den nye parke-

ringsplads og vi fik flyttet en sandkasse, 
sat en beholder op til at opsamle regn-

vand i og fjernet et blomsterbed. Der 

blev lagt ca. 100 arbejdstimer på lege-
pladsen denne lørdag og der skal lyde en 

stor tak til dem, der hjalp til. 
 

Og nu til den nærmeste fremtid: fredag 

d. 1. november har vi, sædvanen tro, vo-
res lygtefest, hvor vi går gennem byen 

med vores lanterner. Bagefter er der 

udendørs hygge på legepladsen med bål, 
pølser og lidt varmt at drikke. � 
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GRØNBJERG BØRNEHUS 

Bliver pr. 1. januar 2003 til én enhed 

Hvad skal den/det nye skole / børnested / insti-

tution / børnehus / børneting / skolested hedde?  

Hvad skal den hedde? 

Deltag i konkurrencen og vind fine præmier: 

1. Præmie varekøb i Brugsen for kr. 500,-

2. Præmie varekøb i Brugsen for kr. 200,-

3. Præmie varekøb i Brugsen for kr. 100,-

På næste side kan 

du læse om betin-

gelserne for at del-

tage  
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Og hvordan skal logoet se ud? 

Samtidig med sammenslutningen af de to enheder Grønbjerg Skole og 

Grønbjerg Børnehus d. 1. januar 2003 skal den nye enhed have nyt navn 

og et nyt logo. 

Alle inviteres hermed til deltage i konkurrencen om det nye navn og det 

nye logo - enten det nye logo eller det nye navn eller begge dele. 

Betingelser: 

1. Du må aflevere alle de forslag du har lyst til

2. Det skal tilstræbes at begreberne ”Skole” og ”Pasning” fremgår af

navnet

3. Dommerkomiteen kan frit vælge mellem de indsendte forslag

4. Dommerkomiteen må gerne vælge logo fra én indsender og nav-

net fra en anden indsender

5. Forslag afleveres på Grønbjerg Skole senest fredag d. 6. decem-

ber 2002

6. Dommerkomiteen er den nye ????-bestyrelse

7. Alle kan deltage i konkurrencen

8. Navnene på vinderne offentliggøres i næste Runestenen

9. Logo og navn på den nye ???? offentliggøres i næste Runestenen

Med venlig hilsen de to bestyrelser fra Børnehuset og Skolen. 

Fællesspisning 

Fredag d. 31. januar 2003 

Familie & Samfund, Kirkelig Samfund og Menighedsrådet arrangerer 
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���� Faust - en opera? 

Ved: Torbjörn Lune-Nielsen 

Jeg fik jagttegn i 1980 og allerede den-
gang, mens jeg boede hos mine forældre 
i Ørnhøj, ville jeg gerne anskaffe mig en 
jagthund. Det var mine forældre og jeg 
dog ikke helt enige om. De havde otte år 
tidligere anskaffet en familiehund, som 
viste sig mest fra den jagtlige side. Disse 
jagtlige evner var et problem, dels for 
min far som ikke interesserede sig det 
mindste for jagt og dels for bagerkonen, 
som vi boede til leje hos, for hun havde 
hvide italienere. Jeg mindes dengang fire 
italienere kaglede ned gennem Hovedga-
den i Ørnhøj, efterfulgt af en rødbrun 
cockerspaniel, efterfulgt af en godt gal 
bagerkone. Min far undskyldte mange 
gange, hvorefter Jeppe fik et hjem ude på 
landet. Min fars traumatiske oplevelse, 
kombineret med udsigten til ti år som 
jagt-hundepasser, mens jeg tog en ud-
dannelse, resulterede i et ”Nej!” til øn-
sket om en hund.  
Atten år og flyttet hjemmefra - på kolle-
gium. Jeg end ikke skænkede en jagt-
hund en tanke. Der skulle noget af en 
langhåret engelsk setter, til at slå en 
blond studine af pinden. De nåletræs-
bevoksede jagtmarker vest for Ørnhøj, 
var udskiftet med ”Studiekælderens” 
dansegulv, hvor tonerne fra Gnags og 
Tøsedrengene hamrede ud af højtalerne, 

hver torsdag aften. De næste par år var 
helliget pi…. studierne. 
I 86’ kom jeg tilbage til Ørnhøj, efter at 
have boet på Sjælland et år og geværet 
havde fået spindelvæv i aftrækkerbøjlen. 
Jeg fandt geværet frem igen og gamle og 
nye kammerater var flinke til at invitere 
på jagt, så kalenderen var fyldt op med 
invitationer til jagt i efterårets weeken-
der. Jeg var meget tæt på at anskaffe mig 
en tysk ruhåret i 88, men droppede ideen, 
da jeg bestemte mig for at tage til USA. 
Jeg havde et værelse hos mine forældre 
på det tidspunkt. Min far havde det fint 
med en kat i huset. Den ruhårede skulle 
være en overraskelse. Det var vist godt 
nok det ikke blev til noget.  
Hjemme i Danmark igen i 91 og nu skul-
le det altså være. Men så havde jeg en 
ansøgning liggende i Belgien, en i Singa-
pore og en i Sydamerika og en i……, så 
det blev heller ikke til noget. Årene gik 
og jeg blev gift, fik hus, børn og fast job 
i flyvebrancen. Endnu flere år gik og nu 
var tanken om en jagthund der igen. Jeg 
husker endnu den dag jeg tog beslutnin-
gen. (Dvs. den skulle naturligvis lige for-
lægges bestyrelsen derhjemme.) En no-
vemberdag i år 2000 var der en stiv 
østenvind, som slæbte Sibiriske tempera-
turer med sig til Danmark. ”Er der nogen 
der har kugle med?” spurgte jagtlederen. 
Jeg havde investeret i et kombinationsvå-
ben, (dvs, det kan med ét løb skyde med 

Dame søges til et par timers 

rengøring i privat bolig en 

gang om ugen gerne torsdag 

eller fredag. 

Kontakt 
Jonna K. Gregersen 

Ommegårdvej 7, Grønbjerg 
6971  Spjald.  Tlf. 97 38 45 46 

Dame til rengøring 
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hagl og med et andet skyde med et riffel-
projektil) så jeg rakte armen i vejret. Det 

skulle jeg aldrig have gjort, men på den 
anden side, så var det jo det der gjorde at 

jeg fik hund. ”Du sætter dig op ved hjør-

net af marken, for kronvildtet løber altid 
den vej.” Jeg sad med vinden lige i fjæ-

set i to stive timer, uden at se så meget 

som en markmus. Til gengæld kunne jeg 
se eller høre hundene og deres førere. Så 

kom jeg til at tænke på den forskel der 
var i, at sidde udenfor skoven og se på 

det samme i to timer, mens de oplevede 

naturen på en helt anden måde. Bestyrel-
sen fik hele historien og var med på ide-

en.  
Ved et tilfælde fandt jeg ud af, at det var 

så givtig en forretning at avle Angus, at 

Alan Larsen havde overvejet at købe en 
ny jagthund af god afstamning. Vi kon-

fererede et års tid, især ved de forskellige 

fester i forsamlingshuset, hvor vi var tæt 
på at nå til enighed om at få field trail la-

brador, eller som mange kalder dem, for-
mel 1’ere. I begyndelsen af januar i år 

blev det alvor. Vi besluttede os for at 

holde et hundemøde, hvor begge familier 
samledes til frokost, for derefter se hvor 

der var hvalpe til salg. Kort fortalt sad vi 
to timer senere i en baggang, i en villa i 

udkanten af Holstebro. Det var første 

gang jeg så Faust. Ved samme lejlighed 
var familien Larsen solgt til stanglakrids, 

eller rettere sagt til spaniel. Efter vi hav-
de set labrador, blev Maggie, en lille 

field trail spaniel, lukket ud og så var der 
ikke længere nogen tvivl. De skulle ikke 

have labrador.  

Nu kunne jeg så trætte læserne med en 
lang beretning, om alt det vi har oplevet i 

de otte måneder vi har haft hund, men 

det ville kræve en ekstraudgave af Rune-
stenen. Kort fortalt, så blev der lavet en 

hundegård, af et sådan format, at de for-
bipasserende spurgte om vi skulle bygge 

til huset. Den 27. februar hentede vi 

Faust. (Den hedder faktisk Fighter of 
Leadway ifølge stambogen, men jeg hav-

de bestemt den skulle hedde Fister. Her 
nedlagde bestyrelsen veto. Så skulle det 

være Figo, men pudsigt nok hørte vi beg-

Bredgade 64  6900 Skjern 
97 35 12 1 1 
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ge et program i radioen om operaen 
Faust og så var det bestemt samme aften. 

Hunden skulle hedde Faust.) Jeg måtte 
høre på mange spydige kommentarer, 

fordi jeg sov hos hvalpen de første tre 

nætter. Men det virkede, for den var ren-
lig med det samme og så har der aldrig 

været piberi. Træningen starter man med 

det samme, på et niveau der svarer til al-
deren. Alan fik sin spaniel i april og si-

den har vi trænet sammen. I august fik vi 
Leo Kjeldgård med til Holstebro, hvor 

træningen blev intensiveret på et hold 

med 8-10 hunde. Vi fik så ”lektier” for 
til næste gang, så der blev trænet til den 

store guldmedalje. Den 1. september ind-
ledtes due og andejagten. Virker alt det 

man har trænet? Det er jo trods alt kun 

en teenager man har med at gøre, så der 
er narrestreger i luften. Bedre bliver det 

ikke når drengene er sammen med den. 

Således fik Thomas en dag lov at komme 

med på duejagt. Han var i camouflagetøj, 
grønne gummistøvler og sågar mygge-

net. Hjemme på Nylandsvej fortsatte jag-
ten omme i haven, med Faust og træge-

vær. Kusinerne fra Hover stødte til jagt-

selskabet hen på eftermiddagen og da vi 
voksne sad og fik kaffe spurgte svigerin-

den: ”Er det der mon helt i orden?” 

Ude på græsplænen stod en udstoppet 
skovsneppe strunk på sin trærod, med 

halen slået ud i parringsspil. Thomas 
strakte højre arm ud og lod hånden pege 

i sneppens retning. Hans læber udtalte, 

hvad jeg uden at kunne mundaflæsning, 
sagtens kunne aflæse som er højt 

”Apport!” Faust ved godt hvad det bety-
der, men den ved også hvad 

”NEEEEEEJ!!!!” betyder, selv om lyden 

kommer fra den anden side af et thermo-
vidue. En halv meter fra sneppen stivne-

de de åbne kæber, og jeg talte stille og 

roligt til ti, mens jeg hentede mine træ-

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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sko. Da jeg trådte ud af døren kiggede 
Thomas på mig og forsøgte med et lille 

smil. Det lykkedes, for jeg kunne ikke 
lade være med at smile igen.  

At hundetræning giver mange sjove op-

levelser, ved alle der har prøvet det, men 
en dag havde jeg en helt speciel oplevel-

se. Leo og jeg havde dagen forinden talt 

om at træne sammen, men han blev for-
hindret. Jeg kørte hele vejen om til Tegl-

værkssøen og da jeg kom hen hvor man 
kan se vandspejlet, så jeg en sort ”ting” 

forsvinde i vandet. Jeg var sikker på det 

var en skarv, som vi havde set nogle 
gange. Jeg blev siddende i bilen og ven-

tede på fuglen skulle komme op af van-
det som en torpedo, for at fortsætte flug-

ten i luften i en og samme bevægelse. 

Det skete ikke, men i stedet kom en stor 
rovfugl til syne i retning mod kirken. 

Den kom svævende hen mod søen, lave-

re og lavere og passerede det levende 
hegn vest for søen i trætophøjde. Jeg 

kunne se det ikke var en musvåge, måske 
en kærhøg, men den var for stor. Fuglen 

steg til 15-20 meter over vandet, hvor 

den stod stille i luften et øjeblik. Pludse-
lig klappede den vingerne sammen, for-

svandt halvvejs ned i vandet, hvorefter 
den lettede med en stor fisk i kløerne. 

Den kom i retning mod bilen og den 

skuttede sig, så vandet stod som en sky 
fra fuglen, da den drejede væk igen, min-

dre end ti meter fra mig. Aftegningerne 
var tydelige, især en sort stribe fra øjet 

og bagud. Jeg var helt euforisk. Jeg ane-

de ikke hvad det var for en fugl, så jeg 
måtte hjem i bøgerne og kigge. Jeg fandt 

et svar, men kunne det nu passe? Jeg gik 

ned til Henry og vi fandt ud af det sam-
me. Stadig i tvivl ringede jeg til Lars 

Holm Hansen, som kunne bekræfte at det 
var en fiskeørn jeg havde set. Forhåbent-

lig vil hunden i årenes løb give mig man-

ge andre gode oplevelser. Så skal I nok 
få det at vide. � 

Undgå juletravlheden  
kom og mærk dit juletræ nu 

og hent det til jul. 

I er velkommen alle weekender. 

Sønderkjærsvej 9,  Grønbjerg 

97 38 43 32  &  97 38 40 10  

I tilfælde af store kødannelser 

så husk lige saven. 

Nr. Omme Kirke 

A11 

Grønbjerg 

Fandens Slot 

x 
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���� Det bedste vand 

Ved: Formand Leif Tange 

Mandag d. 28. oktober blev der afholdt 
ordinær generalforsamling i Grønbjerg 

Vandværk. 

Beretningen for Grønbjerg Vandværk 

En stabil vandforsyning: 

Vandforsyningen er igen i år klaret uden 

problemer. Der er udpumpet 69.500 m3, 
hvilket er på niveau med de foregående 3 

år. Højest lå august måned med en ud-
pumpet mængde på 7.200 m3, mens april 

måned lå lavest med 4.700 m3. Strømfor-

bruget har i år ligget på 0,060 kW pr m3

vand mod tidligere 0,055 kW pr m3. 

Vand af bedste kvalitet: 

Fra rentvandsbeholderen er der i januar 

og august udtaget prøver til bakteriolo-
gisk og kemisk undersøgelse. I ingen af 

prøver blev der fundet bakterier eller kim 
af nogen slags ligesom indholdet af me-

taller og salte for de flestes vedkommen-

de ligger langt under grænseværdier. 
Indholdet af nitrat ligger således under 

0,5 mg/liter, hvor 50 mg/liter er grænsen. 

Vandets hårdhed ligger meget lavt på 
mellem 3 og 4, hvis der er nogen der kan 

bruge denne oplysning, når de doserer 
sæbe i vaske- og opvaskemaskinerne. 

Ingen pesticider i vandet: 
I august blev der også udtaget prøver til 

analysering for pesticider og organiske 
opløsningsmidler. Der blev undersøgt for 

de 23 pesticider og pesticidrester, der er 

størst sandsynlighed for at finde i grund-
vandet. Der blev ikke fundet en eneste. 

Det samme gjorde sig gældende for de 

12 organiske opløsningsmidler, hvoraf 

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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de 6 var klorerede. Ingen fund af nogen 
slags. Det er en dejlig meddelelse, som 

vi kan være glade for, men som ikke er 
overraskende ud fra den geografiske og 

geologiske placering vores boring har. 

Vi får vores vand fra Tihøje- og Trehøje-
området, hvor der ikke findes forurenen-

de industrier, og vort filter sidder i 60 til 

80 meters dybde under et 30 meter tykt 
lerlag, hvor vandtrykket er opadgående, 

så eventuelle spalter i lerlaget ikke vil gi-
ve mulighed for nedsivende forurening. 

 

Reserveboringen kan fortsat bruges: 
I maj måned blev der udtaget vandprøver 

direkte fra vores vestlige boring. 
Filteret i denne boring står i sand i 25 

meters dybde, og der er kun sand opad. 

Den er derfor følsom over for forure-
ning. 

Den kemiske analyse viste et indhold på 

49 mg nitrat pr liter, hvor grænseværdien 
er 50. Nitratindholdet i denne boring lå 

tidligere omkring 30, og det var i sin tid 
en af årsagerne til, at vi fik etableret vo-

res nuværende hovedboring. 

Nitritindholdet, der er den farlige del, 
ligger fortsat under målegrænsen. 

 
Også i den vestlige boring er der under-

søgt for de 23 mest sandsynlige pestici-

der og pesticidrester. Kun 2 pesticidtyper 
kunne spores og kun i mængder, der lig-

ger langt under den grænseværdi, der ac-
cepteres i drikkevand. 

De organiske opløsningsmidler, der dæk-
ker rester fra benzin-, olie- og phenolpro-

dukter, var ikke med i denne undersøgel-

se. 
 

Vandet fra den vestlige boring udgør 

højst 1-2 procent af den udpumpede 
mængde, og vi bibeholder den kun som 

en forsyningssikkerhed, hvis vores ho-
vedboring af en eller anden grund skulle 

komme ud af drift. 

 

Ingen bakterier i ledningsnettet: 

Der er som noget nyt også påbegyndt ud-
tagning af prøver ude hos forbrugerne, så 

man også får ledningsnettets tilstand med 

i prøverne. Tre prøver er udtaget forskel-
lige steder i byen. Det er her den bakteri-

ologiske side, der er i søgelyset. 

I ingen af prøverne blev der fundet bak-
terier. Under kimtal blev der registreret 

henholdsvis 1, 2 og 14, hvor grænsevær-
dien er 200. 

 

Vi kan derfor godt konkludere, at 

Grønbjerg Vandværk forsyner sine 

forbrugere med drikkevand af en sær-

deles fin kvalitet. 

 

En særdeles god økonomi: 
Økonomisk er det i det forgangne år ble-

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 
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vet til et overskud på 90.000 kr., og det 
selv om vi ligger i den billige ende, hvad 

angår vandafgifternes størrelse. Værkets 
likvide kapital pr 1.oktober 2002 er på 

968.000 kr. Vandværkets formue er dog 

ikke af denne størrelse, da der på et sene-
re tidspunkt skal betales en statsafgift på 

knap et par hundrede tusinde, men selv 

om de trækkes fra, er der en god sum til-
bage. Dette, sammenholdt med at værket 

og ledningsnettet er i en god stand, giver 
basis for at sige: at Grønbjerg Vandværk 

har en særdeles god økonomi. 

Et par mindre gener: 
Vi har et par gange, når vi har haft brug 
for at lukke for vandet, brugt den lette 

løsning med at lukke for hovedhanen på 

værket i stedet for at bruge de stophaner, 
vi har rundt om på ledningsnettet. Alle 

har derfor mærket generne af lukninger-

ne. Stophanerne på ledningsnettet er ikke 

for godt markérede, og det er ikke altid, 
at de lukker helt tæt. 

Ny opkrævningsform: 
Ud fra indberettede forbrugstal har kom-

mune fastsat vandafledningsafgiften. 
Kommunen har spurgt vandværkerne, 

om de vil overtage opkrævningen af 

vandafledningsafgiften.  
Vandværkerne har sagt ja til at opkræve 

vandafledningsafgiften sammen med 
vandafgiften. 

Vandværket gennem de sidste 26 år: 
Da det er min sidste beretning, vil jeg 

gerne have lov til at fremdrage nogle af 
de ting, der står i vandværkets protokol 

siden den 18. oktober 1976, hvor jeg 

blev valgt. 

DANSK ANGUS 

KØDKVÆG 

FORMENTLIG VERDENS BEDSTE OKSEKØD 

Kød fra Angus kvæg er formentlig verdens bedste ok-
sekød. Friland Angus er ekstra mørt og saftig, fordi dy-
rene kan bevæge sig frit og følge deres naturlige ad-
færd. 

Frit og naturligt liv 
Før landmænd må levere kød med ”Friland 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 naturli-
ge adfærd. Det vil bl.a. sige, at kalvene går ved koen til 
de er mindst 5 måneder gamle, og at alle dyrene er på 
græs hele sommeren. De fleste går også ude i vinter-
halvåret. 

Fås ikke bedre  
Angus racen er store fyldige dyr, der er kendt for at ud-
vikle en god marmorering. Det giver kødet den enestå-
ende gode smag. Friland Angus er uforlignelig på pan-
den, på grillen, som steg eller i en gryderet. Når du får 
kød fra Friland Angus, fås det formentlig ikke bedre.

ANGUSANGUSANGUSANGUS    
KØDKVÆGKØDKVÆGKØDKVÆGKØDKVÆG    

Bagfjerdinger Bagfjerdinger Bagfjerdinger Bagfjerdinger     ca. 45 kr/kgca. 45 kr/kgca. 45 kr/kgca. 45 kr/kg    
Fars   Fars   Fars   Fars   8 - 10 % fedt     40 kr/kg40 kr/kg40 kr/kg40 kr/kg    

¼ bagfjerding ca. 30 kg ¼ bagfjerding ca. 30 kg ¼ bagfjerding ca. 30 kg ¼ bagfjerding ca. 30 kg     
kan deles og parteres efter aftalekan deles og parteres efter aftalekan deles og parteres efter aftalekan deles og parteres efter aftale    

Dyrene slagtes og parteres på Dyrene slagtes og parteres på Dyrene slagtes og parteres på Dyrene slagtes og parteres på 
godkendt slagterigodkendt slagterigodkendt slagterigodkendt slagteri    

Ring og forhør om vægt og prisRing og forhør om vægt og prisRing og forhør om vægt og prisRing og forhør om vægt og pris    

Karsten HansenKarsten HansenKarsten HansenKarsten Hansen    
Algade 74Algade 74Algade 74Algade 74    

tlf.: 97 38 42 06tlf.: 97 38 42 06tlf.: 97 38 42 06tlf.: 97 38 42 06    
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1976: 

Udpumpet mængde: 66.000 m3 med et 

forbrug på 3.535 kW svarende til et 
strømforbruget på 0,054 kW pr m3, altså 

det samme niveau, som vi ligger på i 

dag. 

1977: 

Tilslutningsafgiften bliver sat op til 
2000,- kr. 

Der indføres en havevandingsafgift på 
100,- kr. 

Johannes Mikkelsen afleverer en opgø-

relse over arbejdet ved pasningen af vær-
ket, så han må være ansat på dette tids-

punkt. 

1978: 

Etablering af vores nuværende hovedbo-
ring. 

Vandafgiften stiger fra 300,- kr. til 350,- 

kr. for et parcelhus. 
Tilslutningsafgiften stiger til 3000,- kr. 

1979: 

Kjærgård-, Sønderkjær-, Skråstrup- og 

Spåbæk-områderne forsynes med vand. 
Hovedledningen under Algade og mod 

øst fornyes. 

Risletårnet bygges. 
Filtrerings- og udpumpningskapaciteten 

udbygges med 50 procent. 

Vandafgiften sættes op til 420,- kr., og 
tilslutningsafgiften øges til 3.500,- kr. 

Jørgen Kristensen og Peter Ø Christen-
sen nyvælges til bestyrelsen. 

1980: 

Vandafgiften stiger til 450,- kr. og til-

slutningsafgiften til 4.000,-kr. 
Den samlede gæld er ved årets slutning 

opgjort til 392.000,- kr. 

1981: 

Vandafgiften stiger til 500,- kr. og til-

slutningsafgiften til 4.700,-kr. 

Grønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg Forsamlingshus

Forsamlingshuset 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. 

Vil man leje forsamlingshuset Vil man leje forsamlingshuset Vil man leje forsamlingshuset Vil man leje forsamlingshuset 
sker det hos:sker det hos:sker det hos:sker det hos:    

Charlotte Hansen, Vinkelvej 2Charlotte Hansen, Vinkelvej 2Charlotte Hansen, Vinkelvej 2Charlotte Hansen, Vinkelvej 2    

Tlf.: 97 38 47 70Tlf.: 97 38 47 70Tlf.: 97 38 47 70Tlf.: 97 38 47 70    

Hvor man også kan hente nøglenHvor man også kan hente nøglenHvor man også kan hente nøglenHvor man også kan hente nøglen....    

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

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

Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn 
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1982: 
Vandafgiften holdes uændret, mens til-

slutningsafgiften øges til 5.000,-kr. 

1983: 

Vandafgiften sættes op med 5 procent, 
dog uændret for enlige. 

1984: 
Vandafgiften sættes op med 8 procent, 

dog uændret for enlige. 

1985: 

Kollektivt tilbud til ”Ikke medlemmer” i 
Kjærgård-, Sønderkjær- og Spåbæk- om-

råderne. Syv nye medlemmer melder sig. 
For at sikre vandforsyningen etableres en 

hovedledning op over Dingelbjerg til kir-

ken. 
Gælden er nu nede på 106.000,- kr. og 

vandafgiften nedsættes for pensionister. 

1986: 

Fornyelse af både vand- og strømlednin-
ger mellem risletårnet og vandværket. 

Etablering af hovedledninger i området 

nord for Grønbjerg. Hermed er hele 
Grønbjerg Vandværks forsyningsområde 

dækket ind. 

1987: 

Nedlægning af ny hovedledning og ud-
skiftning af stophaner på sydsiden af Al-

gade i forbindelse med opgravningen af 

Algade. 

1989: 
Gælden er afviklet. Den likvide formue 

er på 27.000,- kr. 

1991: 

I forbindelse med nedlægningen af fjern-

varmen udskiftes hovedledningen på 
Ørnhøjvej. 

1993: 
Der udpumpes 116.000 m3, hvilket er 

det meste værket nogen side har udpum-
pet. 

Kassereren tager computerteknikken i 

brug. 
Vandafgiften sættes for pensionistpar 

ned fra 500,- kr. til 360,- kr. årligt. Enli-

ge nedsættes fra 300,- kr. til 200,- kr. 

1994: 
Regnskabet slutter med en likvid formue 

er på 295.000,- kr. 

1995: 

Der opsættes vandmålere. Udgifterne her 
til betales stort set af vandværket. Udgif-

ten til værket lyder på 397.000,-kr. For-

muen er brugt. 
Vandafgifterne beregnes fremover ud fra 

en fastafgift på 550,-kr plus en variabel 

afgift på 1,-kr. pr forbrugt m3. 

2000: 
Fastafgiften sættes ned til 500,- kr., mens 

kubikmeterprisen øges til 1,25 kr. Dette 

I grønbjerg IF er 

Morten Pedersen 
gået ud af for-

eningen, i forbin-

delse med flyt-
ning til England. 

I denne forbindelse er det Leif Kjær-
gaard der varetager formandens opga-

ver indtil der vælges en ny medio fe-
bruar 2003. 

Med venlig hilsen 
Morten Pedersen 
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begunstiger småforbrugerne. Ikke meget, 
men dog lidt, og det er mere et signal 

om, at det er den måde, nedsættelser vil 
ske på, hvis der fortsat viser sig basis for 

nedsættelser. 

Svend Erik Lauridsen, der er den ene af 
de to revisorer, der har været med gen-

nem alle årene, ønsker ikke genvalg. Tak 

til Svend Erik. Jens Viggo Pedersen har 
vi fortsat glæde af. 

2002: 

Efter 26 år på formandsposten modtager 

jeg ikke genvalg. Det har været en spæn-
dende periode, som jeg har været glad 

for at deltage i. Jeg har stort set kun 
mødt en positiv indstilling fra forbruger-

ne, og Johannes, Jørgen og Peter har det 

været en fornøjelse at arbejde sammen 

med. En stor tak til jer alle for godt sam-
arbejde igennem de mange år, især til 

Jørgen og Johannes, der har trukket det 
store læs og derved gjort arbejdet let for 

mig. 

Der blev under generalforsamlingen ret-

tet en stor tak til Leif Tange for hans ind-

sats for Grønbjerg vandværk gennem 26 
år. Takken kom fra såvel bestyrelses-

medlemmer som fra generalforsamlingen 
der bl.a. havde tak med fra flere beboere 

i Grønbjerg.  

Jørgen Kristensen gennemgik regnskabet 

hvorefter der var valg til bestyrelsen. 
Per Hessellund blev valgt til bestyrelsen 

i sted for Leif tange.   � 

Fra venstre er det:Per Hessellund Lauritsen, Jørgen Kristensen, Peder Christensen og Driftsleder Jo-

hannes Mikkelsen. 
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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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���� Menighedsrådsnyt 
 
 
Ved: Hanne Kjærgaard 

 

Når man er valgt i et menighedsråd, så er 
man valgt for en periode på fire år, vi er 

nået halvvejs i vores periode. Hvis man 
er valgt til formand og næstformand i 

menighedsrådet, så er man valgt for et år 

ad gangen, valget sker hvert år i novem-
ber måned. I år skal der vælges ny for-

mand. 

 

Bispevalg 

Mere valg - idet vi er midt i at vælge 
kandidater til bispevalget til næste år. 

Den 3. marts bliver det afgjort hvem der 

bliver den grundtvigske bispekandidat, 
de tre kandidater er Ole Juul, Peter He-

degaard og Elisabeth Dons Christensen. 
Inden vi når til at stemme om hvem der 

bliver biskop, skal vi først høre de for-

skellige, det vil sige vi skal overvære en 
gudstjeneste og derefter et foredrag, af 

de tre kandidater. Det er spændende at 

være med til at vælge den næste biskop i 
Ribe Stift, vi håber på, at det bliver et 

godt valg. 
 

Minikonfirmander 

I år har det været muligt at tilbyde tredje 

klasse at deltage i minikonfirmandunder-
visningen, det er med glæde vi kan sige, 

at alle 7 i klassen har taget imod tilbud-
det. Børnene fra Grønbjerg mødes med 

børnene fra 3. kl. i Ørnhøj hver torsdag. 

Det foregår i kirkecenteret i Ørnhøj. Ma-
rianne Hansen hjælper sammen med Pia 

Voldsgaard og Margit Mosegaard præ-

sten ved at holde styr på alle børnene. 
 

Kimelauget 
Har alle bemærket, at vi ved Nr. Omme 

kirke har fået et kimelaug, der kan bestil-

les kimning til bryllup ved at henvende 
sig direkte til kimelauget (Mogens Balle-

gaard) eller til præsten eller menigheds-
rådet. Det er ekstra festlig at sidde til et 

bryllup og vente på bruden og så sidde 

og lytte til kirkeklokkens kimen. Tak til 
kimelauget. 

 

Personale og møder 
Organist Hanna Husted Larsen er tilbage 

efter endt barselorlov. 
Som det også kan ses andet steds i bladet 

kommer Henning Toft Bro til byen den 

20. november.  
Julekoncerten er også annonceret et an-

det sted i Runestenen. � 

 

Adr.:  Svinget 2B Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 

Alt i tørrede 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 
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���� Årets Fodboldspillere 

Susanne Bendtsen er i sæsonen 2002 kå-
ret som årets Dame Junior spiller i 
Spjald/Grønbjerg IF. Hun har som fod-
boldspiller haft et forrygende år, idet hun 
som 1. års junior har spillet sig ind, som 
en nøglespiller på Dame Junior holdet i 
Spjald/Grønbjerg IF. Grunden hertil er 
især hendes store figther-vilje. Lige me-
get om det går godt eller skidt for holdet 
i en kamp, så har hun en enorm vilje til 
at fortsætte hendes aggressive og optimi-
stiske spil, og er derved med til at hæve 
niveauet for alle spillere på holdet. Su-
sanne har stadig meget at lære som fod-
boldspiller, men med hendes lyst til fod-
boldspillet og til altid at ville lære nye 
ting, kan jeg kun spå hende en stor frem-
tid. Hun er meget ihærdig og koncentre-
ret under træningen både i klubben og 

derhjemme. Efter sommerferien i år var 
Susanne for første gang med til U-15 ta-
lenttræning, og også der giver hun den 
en skalle. Ved første U-15 træning var de 
ca. 50 spillere, men nu er de nede på 27 
spillere, og Susanne er stadig deriblandt. 
Hvis hun til U-15 talenttræningen kan bi-
beholde hendes store fighter-instinkt og 
lyst til spillet, vil hun helt sikkert ende 
iblandt de 16 spiller, som bliver udtaget 
til U-15 Regionsholdet til foråret 2003. 
Som træner vil jeg sige Susanne tak for 
en spændende sæson og ønske hende 
held og lykke med hendes fremtidige 
fodbold-karriere. 

Maibrit Jensen 

Årets drengespiller 12-14 år 
Spjald IF 

Årets drengespiller i Spjald IF blev i år 
Jens Nilausen. Jens er førsteårs drenge-
spiller hvad der dog ikke er videre syn-
lig. Han besidder allerede nu mange kva-

liteter, som absolut er 
til at bygge videre på. 
Ud over en fantastisk 
hurtighed har han også 
et meget godt blik for 
spillet. Disse kvaliteter 
har da også gjort Jens 
til suveræn topscore i 
år. 
Det har været en meget 
svingende sæson, hvor 
de fleste kampe i for-
året blev tabt, blev de 
fleste i efteråret der-
imod vundet. Da der 
har været så stor for-
skel på de to halv-
sæsoner, har det været 
meget svært at vælge 
en spiller, som har skilt 
sig helt og aldeles ud 
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fra alle de andre. Jens er en af de spille-
re, der har udvist den største træningsflid 

og det kombineret med en seriøs indstil-
ling til træningen har dog været med til 

at fremhæve Jens. Der udover er der ble-

vet lagt vægt på ting som: Fair Play både 
på og udenfor banen, kammeratskab og 

fodbold-mæssig fremgang. 

Alt dette kombineret har også resulteret 
i, at Jens i midten af November måned 

skal en tur til Ikast for at deltage i det år-
lige talentstævne hos FC Midtjylland. Så 

må vi bare håbe at de ikke beholder ham, 

så vi fortsat kan drage nytte af hans ev-
ner i Spjald IF i de kommende sæsoner. 

Henrik B. Holm 

En anden fodboldspiller fra Grønbjerg er 
blevet hædret som årets fodboldspiller 

er - man kan næsten sige sædvanen tro - 
Jesper Lauridsen �

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

IDÉ  • HUSENE

IVAN V MORTENSEN A/S

Bygge & indretningsfirma 

Se det seneste nye på www.groenbjerg.dk 
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Højrisvej 2 • Grønbjerg • 6971 Spjald 

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

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

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. 

PipeCon as 

PipeCon as leverer komplette udstødningssystemer til skibe og dieseldrevne kraftværker. 
 

Beregning, dimensionering af lyddæmpning og vibrationsdæmpning,  

konstruktion, fabrikation, implementering og opfølgning. 
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���� Folke-og Squaredans 

Sogneforeningen har dette efterår forsøgt 

med både Folke- og Squaredans i forsam-
lingshuset. 

Begge gange med lige stor succes. 

Det betyder at der kom lige mange grøn-

bjergboere til hvert arrangement. Ca en 
10 - 12 stykker. 

Til folkedansen havde vi et orkester der 

talmæssigt matchede de fremmødte nem-
lig 9 - 10 mands spillemandsorkester. 

Men det blev aftenen ikke ringere af. 

Til aftenen med sqaredans var der én cal-
ler og hans tale/musikkasse, men derud-

over var der - ja jeg følte at de var 50 

mand fra Abildå Squaredancers - men det 
skyldes sikkert at aftenen i Grønbjerg var 

deres almindelige øveaften - men uanset 

så gav begge aftner sved på panden. 

Man kan stadig nå at være med. Når dette 
læses er der kun den sidste gang square-

dans tilbage torsdag d. 21. november  -mb 

�

Tømrer  og  bygn ingssnedker 

Hakon Pøhl, Grønbjerg 

Tlf.: 97 38 43 20 
bil.: 40 85 49 10 
Fax: 97 38 48 38 
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���� Årets gang - derude 
 
 
Ved: Lars Holm Hansen 

 
Sommer - Efterår 

Sommeren fortsatte i hele september og 
efter en længere periode med østlige vin-
de og flere frostnætter er efterårsfarverne, 
for alvor kommet frem. Nogle træer og 
buske har smidt bladene, mens andre sta-
dig står med grønne, gullige og brune ef-
terårsfarver, alt efter art. Flot er det i 
hvert fald og helt sikkert er det, at hver 
årstid har sin charme.  
Efteråret er opbrudstid, for mange leven-
de væsener. Mange planter er etårige og 
ved frostens komme, er deres liv ovre, li-
geså er det for en del insekter, mens bu-
ske, stauder og træer, trækker deres saft 
ned i rødderne, hvor de så holder hvile 
periode og overlever, mens vinteren ra-
ser.  
De etårige planter og mange insekter 
f.eks. sommerfuglene, har forhåbentlig 
sikret næste års generation, ved at smide 
frø eller lagt æg beskyttede steder, hvor 
disse så kan ligge indtil næste forår, når 
livet atter vågner.  
Padderne og flere arter pattedyr finder sig 
også et lunt sted, hvor de sovende kan 
overvintre, for de kan jo ikke, som fugle-
ne blot drage sydover, efterhånden som 
deres fødegrundlag forsvinder.  
 
Indvandrere 

Nogle fuglearter ses ikke eller meget få-
talligt i Danmark hvert år, men pludselig 
med års mellemrum, kan disse så dukke 
op mange steder rundt i landet. Årsagen 
til dette kan, f.eks. være en rigtig god 
ynglesæson eller at deres hovedføde em-
ner svigter i deres normale udbredelses-
område. Når sådanne forhold gør sig gæl-
dende, er fuglene nød til at drage andre 
steder hen. Typiske invasionsfugle, som 

disse kaldes, kan være Silkehale, Nødde-
krige, Kvækerfinke, Skovskade – ja sågar 
kan, der sommetider være invasion af ug-
ler - Sneugle, Spurveugle, Høgeugle.  
I de sidste måneder har der været en sådan 
invasion af Lille Korsnæb, samt den 
sjældne Hvidvinget Korsnæb. Lille Kors-
næb yngler fåtalligt i vore granplantager, 
mens den Hvidvingede kommer, som gæst 
fra det østlige Finland og videre østover i 
Rusland.  
Korsnæbbene har deres navn, fordi næb-
bets spidser krydser hinanden, hvilket gør 
det til, et ideelt værktøj at vride frø ud af 
grankogler med.  
Lille Korsnæb holder mest til i granplanta-
gerne, hvor den bedst kan lide grantræets 
kogler, anderledes er det med den Hvid-
vingede for den ynder koglerne fra lærke-
træer.  
Udseendemæssigt er disse 2 arter næsten 
af samme størrelse, men den hvidvingede 
har, som navnet næsten siger 2 hvide bånd 
på vingerne.  
Udover disse 2 Korsnæb findes yderligere 
en art, nemlig Stor Korsnæb, som mest af 
alt ligner en papegøje, da dens næb er 
temmelig kraftigt.  

Silkehale 
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Træktiden 

Forår og efterår er jo træktid og man kan 
opleve forskellige fuglearter, som ikke 
ses sommer og vinter, når de trækker. Jeg 
har også i år, haft flere gode oplevelser 
bl.a. har jeg fået 2 nye ”grundarter”, dvs. 
arter som jeg ikke før har set hos os. Den 
ene var Stor Tornskade, som jeg tidligere 
har skrevet om. Den anden blev jeg vir-
kelig meget overrasket over og det gjorde 
den også, for jeg må næsten have trådt på 
den, da jeg gik i noget højt græs og en 
fugl pludselig lettede bag min træsko hæl 
- forholdsvis lille, mørk, buttet med halv-
lang næb og hængende ben ”Vandrikse”.
Ja, det var en sjov oplevelse, at man skul-
le træde sådan en op mellem træerne, for
det er jo en fugl, som lever i fugtige
rørskovsområder nær søer og fjorde, hvor
den gemmer sig godt og næsten aldrig la-
der sig se, den høres kun og en af dens
stemmeytringer er ret markant, idet den
lyder som hvis man trækker en pattegris i
halen og af den grund kaldes lyden også
”grisehylet”.

Af andre arter set herhjemme de sidste 
måneder kan nævnes: Gransanger syn-
gende i haven frem til 14.10, hvilket er 

den seneste registrering her og da jeg så 
Gransanger den 11.4., har den rent fak-
tisk været sangere her i godt et halvt år. 
En anden sanger, Munken, kunne ses 
frem til 20.10. hvilket også er seneste re-
gistrering af en sanger her. Landsvalen 
kunne også ses sidste gang 20.10.. 
17 Dobbeltbekkasiner i flok 20.9.  
Rødhals, Jernspurv, Gærdesmutte og 
Dompap har alle været til stede i haven i 
kortere eller længere perioder.  
I oktober er der set op 70 Hjejler 6.10. og 
op til 190 Viber 27.10.  
26.10. fløj 8 Sangsvaner mod sydvest 
over huset og krydsede kort efter en flok 
Kortnæbbede gæs på omkring 1000, som 
var på vej mod nordvest. At svaner og 
gæs begynder at ankomme varsler vinte-
ren og da vi også er gået ind i november, 
som er efterårets sidste måned, kan man 
godt begynde at påregne at vinteren, lyn-
hurtigt kan komme.  
Når den indfinder sig, er det også på tide, 
at begynde at fodre i fuglehuset og der-
ved vænne nogle af de flotte småfugle, 
til at aflægge et besøg i haven og derved 
give os nogle små gode in-put fra natu-
rens side i den på året mørkeste tid. Her-
med årets sidste ”Årets gang - derude” 
og alle ønskes en rigtig Glædelig jul og 
et Godt Nytår. � 

Vandriske 

GRØNBJERG  

MASKINFORRETNING 

din lokale maskinforretning 

97 38 40 35 
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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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���� Vejviseren!!! 

Der er flyttet mange nye beboere til 
Grønbjerg i løbet af den sidste tid. For 

alle nye beboere skal oplyses at vi i 
Grønbjerg udgiver en vejviser hvert år. 

Tiden er nu inde til at vi skal have revi-

deret udgaven der kommer til at gælde 
for 2003. 

Vi ville gerne have alle oplysningerne 

fra Videbæk Kommune, men på grund af 
registerloven må kommunen ikke udle-

vere navne adr. og tlf. nr. til Runestenen. 
Men I kan alle være behjælpelig med at 

rette den nye vejviser til så den bliver så 

god som mulig. 

Vejviseren omfatter alle voksne i Grøn-
bjerg sorteret efter navn og sorteret i ga-

deorden. 
Derudover er alle børnene med i vejvise-

ren med navn adr. og fødselsår. Denne 
ordning er der mange der er glade for og 

Redaktionen håber at alle vil bidrage 

med alle nye medlemmer i familien. 
Derudover tager vi også e-mail adresser-

ne med. 

Alle der har en pc der er koblet op på In-
ternettet og hvor man benytter e-mail 

kan få sin e-mail adresse med. 
Redaktionen skal i den forbindelse orien-

tere om at hver søndag aften (næsten) 

bliver der rundsendt en e-mail med op-
lysninger om den kommende uges hæn-

delser i Grønbjerg. 
Ud over den almindelige orientering be-

nyttes e-mail ordningen også af forret-

ninger og foreninger i Grønbjerg til at 
rundsende presserende nyheder eller 

meddelelser. -mb � 

TAK -- TAK 

Tusind tak til jer der har fulgt min opfordring i sidste nummer af Runestenen. 
Tania har været meget glad, rørt og taknemlig over jeres hjælp. 

Sidst sagde hun: " Jamen hvorfor er folk så rare? De kender mig jo slet ikke!!" 

Og nej, det gjorde I jo ikke..  
Alligevel hjalp I.  

Tak for det! 

Tania er flyttet ind i sin lejlighed i Kibæk. Hun mangler stadigvæk lidt småting, men 
kan klare sig. Men hvis der er nogen der skal ha' ryddet lidt op, så sig endelig til !! 

Den store dreng på 16 år mangler lidt "hygge" på værelset, så tænk gerne på ham. 
Tania er også begyndt på sprogskole, hvilket hun er meget glad for. 

Kort sagt: Familien prøver at leve så normalt som muligt, og I har været med til at 

hjælpe på vej!! 

Endnu engang tusind tak for jeres hjælp.. 
Anne Ellegaard. 

Gør vejviseren god - mail, ring eller skriv din husstands navne 

adr. tlf. og e-mail samt børnenes fødselsår. --- 

--- og send det til Runestenen 
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���� Til alle jægere 

Ved: Torbjörn Lund-Nielsen 

TIL ALLE JÆGERE 

HUSK at senest den 1. januar 2003 skal 
jagtvåben opbevares i et godkendt vå-

benskab. 

Jeg har selv bestilt et skab med plads til 

10 våben fordelt i to rækker. Jeg har ikke 

så mange våben, men i mange af skabene 
med plads til f.eks. 5 våben, er skabet så 

kort i dybden at det kniber med plads til 
en riffel med kikkert. Skabet er med se-

parat aflåseligt rum øverst og 5 hylder i 

døren. For 200 kr. ekstra kan man få 
samme skab, men med plads til 6 våben 

og hylder i den ene side af skabet. Prisen 
er kr. 1890,- + lev. men ved køb af fem 

skabe eller mere kan vi få en pæn rabat. 

Er du interesseret i et mindre og billigere 
skab, så er der også mulighed for det.  

Ring eller kom forbi hvis du er interesse-
ret. 

Torbjörn Lund-Nielsen, Nylandsvej 3, 

tlf. 97 38 41 20 � 

���� Sundhed 

Ved: Læge Henrik Thomsen 

Den hyppigste dødsårsag er sygdomme i 

hjerte og blodårer, som især skyldes 
overvægt, der også kan føre til sukkersy-

ge og kræft. Det ved forsikringsselska-

berne udmærket, og som følge heraf har 
de forhøjede præmier til overvægtige, el-

ler de nægter helt at tegne en livsforsik-

ring. 
Når de skal vurdere en ansøgning om 

forsikring, går de ud fra det såkaldte Bo-
dy Mass Index (BMI). Det får man ved 

at gange ansøgerens højde med sig selv 

og dividere resultatet op i vægten. En 
person, der er 1,77 m høj og vejer 67 kg, 

har et BMI på 67 divideret med 
1,77x1,77, dvs. knap 22. 

Hvis BMI er over 25 er man overvægtig, 

men først når det er over 33, betyder det 
en sundhedsmæssig risiko og en stigning 

i forsikringspræmien. Hvis man er 1,67 

m høj og vejer 103 kg. kan man næppe 
få tegnet livsforsikring. Der er simpelt-

hen for stor risiko. 
Der er mange eksempler på, at selv små 

ændringer i de daglige vaner kan give en 

reduktion i vægten, men det vigtigste er 
at spare på fedtet og spise ekstra med 

grøntsager i stedet, helst nogle der mæt-
ter - f. eks. kål, gulerødder og bønner. 

De beskytter samtidigt mod kræft. �

Flagallé 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 

Se nyhederne på 

www.groenbjerg.dk 
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Julekoncert 
i 

Nørre Omme Kirke 

Mandag d. 2. december 2002 kl. 19.00 

Tina Lynderup 

Vil synge julen ind for og sammen med os 

Efterfølgende kaffe i forsamlingshuset 
Kaffe: kr 25,- 

Menighedsrådet 

Sogneforenigen 

Da Lone Otte med familie, rejser til 

England, pr. 1. jan. 2003 har sognefor-
eningen indkaldt suppleant Jane Jensen 

til bestyrelsen, og omkonstitueret sig 

således: 

Formand: Charlotte Hansen 

Kasserer: Joan Nielsen 
Sekretær: Valter Agergaard 

Øvrige bestyrelse: Olav Therkelsen, 
Kaj Kviesgaard, Anders Mærsk og Ja-

ne Jensen. 

Med venlig hilsen  

Grønbjerg Sogneforening. 

Vær mæ´ å æ vogn - 
Meld dig til æ vejviser 
for Nr. Omme Sogn 

www.groenbjerg.dk
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���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 

I Runestenen bringer vi gerne Mindeord 
om afdøde Grønbjergborgere. 

Principielt bringer vi kun Mindeord om 
borgere der er bosiddende i Grønbjerg. 

Mange Grønbjergboere tilbringer den 

sidste del af deres liv på plejehjem eller i 
beskyttede boliger og kan på den måde 

være flyttet fra Grønbjerg for mange år 

siden. Og igen andre kan have boet her i 
Grønbjerg i en periode og så vende tilba-

ge for at blive begravet på Nr. Omme kir-
kegård.  

Det kan være vanskelig at sætte grænsen, 

men vi kan tilføje at spaltepladsen er 
åben for alle og vi vil gerne på opfor-

dring fra pårørende bringe mindeord og 
nekrologer. 

 

 
Den 17. september 2002 sov Thorvald 
Nielsen, Kodalvej 12 stille ind efter at 
have været syg et halvt års tid – 76 år 
gammel. Han blev begravet ved Nørre 

Omme kirke d. 20. sept. 
Thorvald Nielsen blev født i Resen ved 

Struer. 

 Som ung tjente han først som karl på 
forskellige gårde på egnen, og senere 

blev han så fodermester og gårdbestyrer.  
Han var lykkelig for at arbejde med dyre-

ne og jorden og kunne ikke tænke sig et 
bedre liv. Han gik virkelig op i sit arbejde 

med liv og sjæl! 

Han fik desværre problemer med ryggen, 
så han gik tidligt på pension. Men sit lille 

stykke jord med grønsager og kartofler 

derude i Dragsdal kunne han lige klare at 
passe til punkt og prikke. 

Thorvald blev gift med Helga fra Skør-
ping. han var en god ægtemand, og en 

kærlig far blev han for den store børne-

flok, som voksede op her i hjemmet. Fa-
milien betød alt for ham. Der bor da også 

stadig et par af børnene derhjemme hos 
forældrene. 

Han havde altid tid til at snakke og gav da 

også villigt en hånd i enhver situation. 
I marts måned blev han syg og måtte flytte 

på plejehjemmet i Spjald, hvor han nød 

godt af en god og kærlig pleje. 
Thorvald efterleves af sin hustru Helga, de 

seks børn - Kamma i Holstebro, Poul Hen-
ning i Vinderup, Jytte og Anette i Spjald 

og Niels og Susanne, som stadig bor 

hjemme. Foruden en flok børnebørn. End-
nu en søn mistede desværre for en del år 

siden livet ved en trafikulykke. 
 

Æret være Thorvald Nielsen´s minde! 

Åbent hus på  
Grønbjerghjemmet 

 

Fredag d. 29. november kl. 14 – 17 
 

Vi gir en kop kaffe/the og småkager. 
Der kan købes vafler, gløgg og sodavand. 

Amerikansk lotteri. 
Alle er velkommen 

Grønbjerghjemmets beboere og personale. 
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Den 3. september 2002 blev Tom Sahl-
green begravet fra Nørre Omme kirke. 

Han blev dræbt ved en færdselsulykke. 
Han efterlader sig sin hustru og hendes 3 

børn samt sin mor. 

Æret være Tom Sahlgreen´s minde! 

På opfordring af familien vil vi her brin-
ge en nekrolog over Anders Armose, tid-

ligere Bymarken 1. 

Anders Armose Pedersen, Spjald pleje-
hjem, tidl. Grønbjerg er den 27. juni 2002 

død, 53 år gammel. Og blev begravet ved 
Nørre Omme kirke den 2. juli. 

Anders blev født i Skjød ved Hammel, 

men voksede op i Ørnhøj, hvortil famili-
en var flyttet, da Anders var 2 år. 

Under den store polioepedemi i 1952-53 

blev Anders angrebet af denne alvorlige 
sygdom i svær grad. 

Han blev indlagt på Hald Ege poliosana-
torium. Dengang kunne forældrene ikke 

blive indlagt sammen med deres børn, 

hvilket da også ville ha´ været svært at 
gennemføre da familien i mellemtiden 

havde fået endnu et par små drenge. Det 
var en hård tid for familien. 

Trods sine svære handicaps klarede An-

ders dog at gå almindeligt i skole i 9 år, 
og i sin ungdom tog han en uddannelse 

som strikker i Herning. 

En periode havde han job på Grønbjerg 

teglværk, men i en alder af 29 år fik han 
en hjerneblødning, og så gik turen igen til 

Hald Ege. Han blev nu lammet og måtte 

sidde i kørestol. 
Anders fik dog et nogenlunde godt liv, 

ikke mindst takket være sin mor, der pas-

sede ham dag og nat. Da moderen døde i 
1986 klarede Anders dog at blive boende 

i huset med megen hjælp fra hjemmeple-

jen. 
I 1998 flyttede han til en beskyttet bolig i 

Spjald, og efter to år blev det så til en ple-
jehjemsplads. Her på plejehjemmet var 

han glad for at være. Hans store interesse 

var at passe og fodre fuglene her.  Fuglene 
kendte hans stemme, så her var gensidig 

glæde og forståelse. Sin daglige tur om i 

byen med kørestolen kunne Anders slet 
ikke undvære, her traf han nemlig mange 

han kendte, og som han fik sig en snak 
med. 

Anders var stærkt knyttet til sin familie, 
især søsteren Kristine og hendes familie. 

Her aflagde han mange besøg og var altid 
fast gæst juleaften. 

I kirken ved Anders´ kiste lød blandt man-
ge andre ord af pastor Ottosen : Vi må ta-

ge livet, som det kommer. Anders Armose 

Pedersen måtte tage mere på sig end de 
fleste. Som femårig fik han børnelammel-

se - sygdom kom til at præge resten af 
hans liv - I kunne nok have undt ham flere 

oplevelser og glæder; men det var ham, 

som lagde krop til sygdommen---Anders´ 
tilværelse blev stilfærdig--- han passede 

helst sine egne cirkler- og sine fugle.--- 53 
år er ikke noget langt liv. Men sådan som 

det blev, var det langt nok. Der var ikke 

længere håb om, at det skulle blive bedre. 
Alligevel skal ordene lyde i dag ved An-

ders´ kiste om det levende håb. 

Anders Armose efterlader sig sine 4 sø-

skende- Frode og Jens Kristian i Spjald, 
Kristine i Grønbjerg og Inge Marie i Ring-

købing. 

Æret være Anders Armoses minde! � 
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���� Grønbjerg GUF 

Ved: Gitte Riisberg Nielsen 

Vintersæsonen 2002/2003 

er nu i fuld gang, og der 
er igen i år stor tilslutning 

til alle hold. Især børne-

holdene i gymnastik er 
rigtig godt repræsenteret med 20-25 børn 

på hvert hold.  

På multispring er der kommet flere "nye 
udefra", hvilket gør at holdet også er nå-

et op på ca. 20 gymnaster.  
Nogle af vores trænere til børneholdene 

har været på weekend-kursus, det er dej-

ligt at de vil bruge tid på at lære noget 
nyt, og det var ifølge deltagerne en stor 

succes.  
Ca. 15 børn spiller badminton, men der 

er plads til mange flere, der er også sta-

dig tider at få om aftenen, for de voksne. 
Vi har måttet ændre vores svømmeaften i 

Spjald, som nu fremover er mandag aften 
fra kl. 19.30-20.30. Bussen kører fra par-

keringspladsen ved forsamlingshuset kl. 

19.10 og fra Spjald Svømmehal kl. 
20.45.  

Ændringen skyldes at vi var de eneste, 

som svømmede onsdag aften, og derfor 
var der problemer med at skaffe livred-

der - det ser indtil videre ikke ud til at 
det har været noget problem, så vi håber 

på fortsat god tilslutning.  

Vi har kontaktet "Grønbjerg`s ungdom", 
og fået 10 unge mennesker af sted på 

unglederuddannelse - det er flot at så 
mange har lyst til at få lidt indsigt i, hvad 

det vil sige at lede/træne et hold. Er der 

spørgsmål til nogle af vinterens aktivite-
ter, er man altid velkommen til at kon-

takte bestyrelsen i Grønbjerg GUF. � 

Afholdes sædvanen tro  

den 27. december kl. 19 – 01. 

Grønbjerg forsamlingshus. 

Medbring mad og drikkevarer 

Kom og oplev årets store fest i Grønbjerg 

Entré 100,- kr. 
Vel Mødt Grønbjerg Sogneforening 
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VIKINGEN ER LØS

… 
En kvinde har en elsker i dagtimerne, mens hendes mand er på arbejde. En dag 

kommer hendes 9-årige søn uventet tidlig hjem, så hun tager sønnen og skubber 
ham ind i skabet. I det samme kommer hendes mand hjem, så hun skubber også 

elskeren ind i skabet. Der står de så. Drengen bryder stilheden og hvisker: 

"Mørkt herinde" Manden hviskende: "Ja, mon ikke" 
Drengen: "Jeg har en fodbold" 

Manden: "Det var da fint" 

Drengen: "Vil du købe den?" 
Manden: "Nej, tak" 

Drengen: "Min far står udenfor" 
Manden: "OK, hvor meget?" 

Drengen: "500 kr." 

2 uger efter skete det samme igen. Igen står elskeren og drengen i skabet. 
Drengen: "Mørkt herinde" 

Manden hviskende: "Ja, mon ikke" 
Drengen: "Jeg har et par målmandshandsker" 

Manden huskede sidste gang og spørger: "Hvor meget?" 

Drengen: "1.000 kr." 
Manden irriteret: "OK" 

Et par dage senere kalder faderen på drengen,: "Hent fodbolden knægt, og lad os 
gå ud og sparke lidt på mål" Drengen må brødebetynget indrømme, at han des-

værre har solgt både fodbold og 

handsker. Faderen er chokeret og spørger: "hvor meget solgte du det for?" 

Drengen: "1500 kr" 
Faderen: "1500 kr.!!!!!!!!! Det er jo at snyde dine venner at kræve så meget, jeg 

må hellere tage dig med i kirke, så du kan bekende dine synder" Faderen slæber 
ham i kirken, og skubber ham ind i skrifte-boksen og lukker døren. Efter et mi-

nuts total stilhed hoster præsten let. Drengen er overvældet af dårlig samvittig-

hed, og ved ikke rigtig, hvordan han skal starte, men siger så hviskende: "Mørkt 
herinde" 

Præsten: "NU BEGYNDER DU FANDEN GAL´ME IKKE MED DET LORT 

IGEN" 



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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