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stillet billedet til rådighed for dette Jubilæumsnummer. 
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���� Redaktionen 
 
 

 

Forsiden 

Dette nummer er efter min opfattelse 
Jubilæumsnummeret idet det første 

nummer udkom den 15. marts 1993. 
Forsiden er i den anledning et billede af 

de tre redaktører der begyndte bladet 

dengang. Billedet blev bragt i Ringkjø-
bing Amts Dagblad den 14. april 1993. 

 

Jubilæumsnummeret: 

Der vil i bladet være flere artikler der 

knytter sig til dette jubilæum. Artiklerne 
indeholder forskelligt men alle går un-

der betegnelsen Jubilæum og derunder 

en undertekst der forkynder hvad artik-
len ellers drejer sig om. Ingen af disse 

artikler bærer et navn idet alle er skrevet 
af redaktøren. 

 

Her omkring  
Vi er i generalforsamlingernes tid!! 

Det har været lidt beskæmmende at se 
på deltagerantallet til de to sidste gene-

ralforsamlinger. 

Ved Sogneforeningens generalforsam-
ling var der tre personer ud over en be-

styrelse, der ikke engang var fuldtallig. 

Ved Idrætsforeningens generalforsam-
ling var der én ud over bestyrelsen (og 

han havde ikke engang stemmeret) samt 
det medlem der helst skulle vælges ind i 

stedet for den bortrejste formand. 

Det er ikke særlig betryggende at der ik-
ke kan samles flere til generalforsamlin-

gerne - der hvor de vigtigste ting i en 
forenings organisation og handlinger 

kan drøftes og hvor der kan stille 

spørgsmål til bestyrelsen om de hand-
linger med deraf følgende økonomiske 

konsekvenser der kan drages. 

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. 

Specielt var Idrætsforeningens general-

forsamling af betydning, da der her blev 
foretaget væsentlige ændringer i forhold 

til den tidligere struktur. Den glorværdi-
ge fodboldtid i Grønbjerg er tilsynela-

dende en saga blot og der skal skiftes 

hest og findes på andre gøremål - og man 
kan måske spørge sig - til hvilket for-

mål? Måske skulle foreningsstrukturen i 
Grønbjerg tages op til revision med de 

negative og positive elementer det nu in-

debærer. - Måske skulle man begynde at 
slå nogle flere generalforsamlinger sam-

men så der evt. kunne inviteres en pep-

På grund af Konfirmation i familien d. 
4. maj fremrykkes deadline 

 

Deadline for nr. 62 er  

Lørdag d. 19. februar 

 

Og bladet udkommer  

onsdag d. 14. maj 
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���� Nyt fra Byrådet 

Ved: Gravers Kjærgaard 

Ja jeg har jo allere-
de sidste gang lyk-
keønsket Runeste-
nen med 10 års ju-
bilæet, da det var 
udgivelse nr. 60. 
Nu er det imidlertid 
sådan, at redaktøren har bestemt at udgi-
velse nr. 61 er jubilæumsnummer, det re-
spekterer jeg selvfølgelig og gentager 
hermed: Stort tillykke til Runestenen 

og Mogens. 

Tilsynsbesøg. 
I forbindelse med at Byrådet har god-
kendt selvforvaltningsaftaler, har vi også 
godkendt at vi udfører det politiske til-
syn, ved behandling af årsberetninger og 
tilsynsbesøg. 
I BUK udvalget har vi 23 besøg, der skal 
udføres, primært i børnehaver og på sko-
ler. 
Det har vi besluttet at gøre over de næste 
2 år. Nu er det ikke sådan, at institutio-
nerne skal frygte der kommer en flok 
strikse kontrollanter. Besøgene skal, 
sammen med tilsynet, nærmere opfattes 
som dialogmøder, hvor vi politikere 
kommer med nogle generelle ting, vi 
gerne vil have drøftet, ligesom ledel-
se/bestyrelse på den enkelte institution 
kan sætte ting på dagsorden, der føles 
vigtig, for netop deres område. Forvalt-
ningen vil forud for møderækken udar-
bejde standarddagsorden, som så tilrettes 
i hvert enkelt tilfælde. Personlig ser jeg 
meget frem til disse møder, da jeg me-
ner, det er et vigtigt redskab til gensidigt 
at forstå hinandens holdninger og ar-
bejdsområder. 

Om- og tilbygninger på plejehjem og 
ældrecentre. 
Der er under socialudvalget nedsat en ar-
bejdsgruppe til at se på ovenstående. 
Gruppen er kommet med indstilling an-
gående Centerparken og Bakkely i Vide-
bæk, Spjald Plejehjem og Grønbjerg-
hjemmet.  fortsættes side 6...

Indholdsfortegnelse. 

Redaktionen 2 
Nyt fra byrådet 3 
Myrer og Mariehøns 7 
Hvordan opstod Runestenen 8 
Fællesspisning 9 
Bronze til Grønbjergdrenge 10 
JKE-Design i Grønbjerg 11 
Hvad er Runestenen 12 
Tak fra PipeCon as 15 
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Den Nye Kirkebog 20 
Fastelavn i Grønbjerg 21 
Skolefesten 23 
GUF-Nyt 24 
Afsked med Vandformand 24 
Spar på vaskemidlerne 25 
Hvordan fremstilles Runestenen 26 
Brugsen 28 
De sidste 10 års hændelser  30 
Familie & Samfund 34 
En aften til eftertanke 35 
Årets gang derude 36 
Fodbold for sjov 38 
Sundhed 41 
Serier i Runestenen 42 
GIF Generalforsamling 44 
Mette Winge 46 
Fællesbestyrelsen 48 
Vandet i Grønbjerg 49 
Sogneforeningen 50 
Mindeord 52 
GIF-nyt 53 
Billard 54 
Vikingen er løs 55 
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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 

Børnenes Hus/Bø: Lone R. Lauritsen 97384066 

Dagplejerep.: Susanne Bagge 97384414 

Flagalle Holger Therkildsen 97384161 

Forsamlingshuset:  97384383 

Fællesbestyrelsen: Ole Berthelsen 97384179  

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: Ingrid Kirk 97384020 

Klubhuset:  97384076 

Landbetj: Karl Werge (Videb.) 97171030 

Lokalhistorisk: N. Peder Svendsen  97384110 

Lægen: Henrik Thomsen 97384050 

Menighedsrådet: Helle Engestoft 97384332 

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 

Børnenes Hus/Sk: 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 

 
Genbrugspladsen: 

Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 - 1200

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 

 

 

Fodpleje: 

Efter aftale  
bedst fra 17–18 
”Tager også ud.” 
Tlf.: 97 38 43 43 

Landbobanken: 
Mandag: 930 - 1200 
Torsdag: 1330 - 1730 
Fredag: 1330 - 1630 
 
Tlf.: 97 38 40 49 

 

 

Politiet i Videbæk: 

Mandag - onsdag  
10.00 - 12.00 
Torsdag16.00 - 18.00 
Fredag 10.00 - 12.00 
 

Tlf. 97 17 10 30 

 
Udenfor kontortiden 

henvises til Ringkøbing 
politi tlf. 97 32 14 48  

LLLL  Serv i cemedde le lser  7777 

Videbæk kommune: 96 94 94 94 



5 

MARTS Side Side 

MA 10 Dagen tiltaget med 4t 21m 11 LØ 12 

TI 11 SØ 13 Kirke 9 

ON 12 MA 14 Koloni Skolebørn 16

TO 13 MR- Møde TI 15 Koloni Skolebørn 

FR 14 Gymnastikopvisning ON 16 Koloni Skolebørn

LØ 15 Badmintonturnering Havekreds 16 TO 17 Skærtorsdag Kirke10.30 

SØ 16 Badmintonturnering Kirke 10 FR 18 Langfredag Kirke 9 

MA 17 Fam & Sam Generalfors. 12 34 LØ 19 Deadline 62 

TI 18 Udendørs Fodbold 27 SØ 20 Påskedag Kirke 10.30 

ON 19 MA 21 2. Påskedag  Kirke 9  17 

TO 20 TI 22 GUF- Generalforsamling 6 

FR 21 ON 23 

LØ 22 Fam & Sam Kursus afsl. 34 TO 24 

SØ 23 Kirke 14 FR 25 Billard Generalforsamling 50 

MA 24 13 LØ 26 

TI 25 Sidste svømning (on) SØ 27 Familiegudstjeneste Kirke 10.30 

ON 26 K. Jacobsen Bibelhistorie/ Fodbold 38 MA 28 18

TO 27 TI 29 

FR 28 ON 30 

LØ 29 MAJ 

SØ 30 Sommertid beg. Kirke 10 TO 1 

MA 31 14 FR 2 

APRIL LØ 3 Havekredsen 16 

TI 1 SØ 4 Konfirmation Kirke 10 

ON 2 Generalforsamling i Brugsen 29 MA 5 Tour de pedal 19 34 

TO 3 TI 6 

FR 4 ON 7 

LØ 5 TO 8 MR- møde 

SØ 6 Kirke 14 (AH) FR 9 

MA 7 15 LØ 10 

TI 8 Elektronisk Kirkebogsføring 20 SØ 11 Kirke ingen 

ON 9 Fam & Sam Modeopvisning 34 MA 12 20

TO 10 MR- Møde TI 13 Tour de pedal 34 

FR 11 ON 14 Dagen tiltaget med 9t 21m
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...fortsat fra side 3 

 

Indstillingen er godkendt i Socialudvalg 
og Byråd. I tidsplanen hedder det: 

”Renoverings- og udbygningsplanerne 

igangsættes først i 2003 for alle 4 centre, 
og renovering og udbygning ventes at 

kunne gennemføres sideløbende, og at 
kunne iværksættes sidst på året 2003.” 

Specielt omkring Grønbjerghjemmet 

hedder det: ”Kommunen indgår aftale 
med rådgiver for udarbejdelse af planer 

for renovering og udbygning, så hjem-

met kommer til bestå af 16 almene æl-
dreboliger med tilhørende fælles- og ser-

vicearealer.” 
Hvordan kan alt det så lade sig gøre, rent 

økonomisk?, det er lidt teknisk, som det 

vil føre for vidt at gøre rede for i disse 
linjer, - jeg vil dog overveje, om jeg kan 

finde en kortfattet formulering til næste 

nr. Ellers er man her, som i andre for-
hold, velkommen til at henvende sig til 

mig, - jeg har ikke hemmeligt telefon nr. 

 

Timetildeling. 
Det er allerede nu ved den tid, hvor de 
første forberedelser til skoleåret 2003/04 

starter. Det er et større puslespil, at få til 

at gå op. Der er faktorer som elevtal, 
timetal, overenskomster, og i år, imple-

mentering af det nye folkeskoleforlig. 
Alt sammen skal det gå op i en højere 

enhed, med det budget der er lagt for 

området. 

 

Afslutning. 
Det var, hvad jeg havde valgt at bringe 

denne gang, - skrevet en kold februar ef-

termiddag, men hvem ved, måske med 
foråret lurende lige om hjørnet, - når dis-

se linjer læses.� 

Generalforsamling 
 

Grønbjerg Gymnastikforening afholder generalforsamling 

Tirsdag d. 22. april 2003 kl. 1930 

I Børnenes Hus, Grønbjerg 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 2. Beretning 

3. Regnskab 4. Indkomne forslag 

5. Valg til bestyrelsen 6. Valg af revisor 

7 Evt. 

 

Stemmeberettigede er alle medlemmer over 14 år og valgbare til bestyrelsen, når man 

er fyldt 16 år. 
 

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hæn-

de senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Mød op og få indflydelse. 

Med venlig hilsen bestyrelsen 

Læs de sidste nyheder på www.groenbjerg.dk 
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���� Børnenes Hus 

Ved: Inge Kjær 

Afdelingen for Myrer og Mariehøns 

Praktikanter og vintersysler 
I det nye år har myrer og mariehøner udnyttet det lej-

lighedsvise vintervejr til at lege i sneen og på isen. El-
lers har vi hygget os indenfor i varmen med leg og 

forskellige sysler og myrerne havde fornøjelsen af at 

have Susanne Bendtsen i erhvervspraktik. 
I ugen efter vinterferien var der udeuge i 

'Mariehønen'. Trine Mikkelsen var i erhvervspraktik 

hos os i denne uge og det var vi alle, både børn og 
voksne, meget glade for. Vejret var med os og vi hav-

de nogle gode eftermiddage med mad omkring bålet, 
fodboldspil, hulebyggeri i buskene omkring fodbold-

banen og snitteri i friske grene. 

I skrivende stund er der stadig en uge til fastelavn, 
som vi vil forberede og fejre som det sig hør og bør. 

Derefter er vi klar til at tage imod foråret, med længe-
re dage og lunere vejr, så vi forhåbentlig kan slippe af 

med de sidste influenzaer og forkølelser.  � 

Generalforsamling i Ungdomsklubben 

Onsdag d. 21 maj kl. 19.30 

i Børnenes Hus, Grønbjerg 

Dagsorden i flg. Vedtægterne 

På valg er Tommy, Niels og Eva S  

alle modtager genvalg så I kan roligt komme. 

Overnatning i ungdomsklubben fredag d. 21. marts 

Pizzaparty i ungdomsklubben torsdag d. 10. april 

Overlevelsestur med ungdomsklubben 25. - 26. april 

Med venlig hilsen bestyrelsen 
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���� Jubilæum 

Sådan stod der at læse i redaktionen i Ru-

nestenen nr. 1: 

REDAKTIONEN. 

Den 10. januar 1993 opstod ideen. Grøn-

bjerg skal ha' et lokal blad! Som sagt så 
gjort. Vi holdt det første indledende mø-

de, hvor vi formulerede bladets formål, 

bestemte bladets navn, og hvor vi kom 
med retningslinier for bladets indhold. 

Bladets navn og logo kan ses af forsiden, 
indholdet vil fremgå af de følgende sider 

og "Runestenens" formål kommer her:  

Det er Runestenens formål, gennem et 
upolitisk blad, at udbrede kendskabet til 

lokalsamfundet (Nr. Omme sogn), herun-
der at være talerør for sognets foreninger 

og institutioner, formidle praktiske oplys-

ninger og komme med virksomheds- og 
personportrætter. "Runestenen" skal øko-

nomisk hvile i sig selv, og midlerne til 

driften skal komme fra foreningskontin-
genter og annonceindtægter.  

Redaktionen mener, at "Runestenen" skal 
udkomme 6 gange årligt. Omfanget vil 

afhænge af den stofmængde, der indkom-

mer fra gang til gang.  
Vi vil hermed opfordre alle til at komme 

med bidrag, forslag eller ideer til indlæg i 
bladet.  

Ligeledes vil vi gerne høre jeres mening 

om bladet, det gælder både opsætning, 
læsbarhed eller skriftstørrelse. Vi vil na-

turligvis søge at gøre bladet så alsidigt 

som overhovedet muligt. Vi forsøger li-
geledes at finde en form der er praktisk, 

og vil være konstant fra gang til gang, så 
faste oplysninger og artikler kan findes 

på samme plads hver gang. Der vil såle-

des være en arrangementskalender, der 
vil nævne diverse arrangementer, og så-

fremt der er speciel omtale af arrange-
mentet, vil det foregå andetsteds i bladet. 

Der vil være mulighed for private at an-
noncere i bladet (små-annoncer). ”Hvem 

mangler en tricykel” eller ”gulerødder 

sælges” osv. Disse annoncer kan man få 
i bladet for kr. 20,- pr. stk.  

Bladet vil også være åben for debat, så 

hvis man vil diskutere eller kommentere 
lokale begivenheder, skal man blot skri-

ve. Kan vi læse hvad der skrives, skal vi 
nok bringe det i bladet.  

Vi vil også her benytte lejligheden til, at 

takke de foreninger og annoncører der 
har muliggjort dette initiativ. Vi vil sam-

tidig med, benytte lejligheden til også at 
opfordre læserne til at støtte foreningerne 

og vore annoncører, for derigennem at 

støtte os.  
Tiden vil nok snart være inde til at afslø-

re redaktionens sammensætning:  

Mogens Ballegaard 

Spåbækvej 2  tlf.97 38 43 32  
Finn Krogh Jørgensen 

Ørnhøjvej 30  tlf.97 38 40 59 

Alan Larsen 
Ørnhøjvej 8  tlf.97 38 40 09  

Alle adresserne er dog ikke gældende 

længere, men telefonnumrene virker end-

nu. � 

GRØNBJERG 

AUTO 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 87 
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SMS - skrivning på mobiltelefoner er et omsiggribende fænomen - nu behøver man ikke længere at 

tale sammen selvom man sidder meget tæt. - Larmen ved fællesspisningen var heller ikke af et om-

fang der nødvendiggør denne form for kommunikation, men vældig interessant ser det ud!! 

F
æ
ll
es
sp
is
n
in
g
 é
n
 g
an
g
 o
m
 å
re
t 
k
an
 s
ag
te
n
s 
sa
m
le
 e
n
 s
al
-

fu
ld
 m
en
n
es
k
er
 d
er
 s
å 
h
ar
 d
et
 h
y
g
g
el
ig
t 
i 
n
o
g
le
 t
im
er
. 
M
a-

d
en
 
o
g
 
m
ås
k
e 
sp
ec
ie
l 
d
es
se
rt
en
 
en
 
i 
o
v
er
o
rd
en
tl
ig
 
g
o
d
e 

h
æ
n
d
er
 h
o
s 
F
am

il
ie
&
S
am

fu
n
d
, 
K
ir
k
el
ig
t 
S
am

fu
n
d
 o
g
 M

e-

n
ig
h
ed
sr
åd
et
. 



10 

���� Bronze til Grønbjerg 

Ved: Søren Nilausen 

Grønbjergdrenge fik bronze ved 

jysk mesterskab 

Grønbjergs drenge, som spiller for Spjald 

IF, fik bronze ved de jyske mesterskaber 
i Sunds d. 1-2. marts 2003. 

I indendørs fodbold i drenge C-rækken. 

Der var otte deltagere, som havde kvalifi-
ceret sig til mesterskaberne blandt ca. 

150 hold i hele Jylland, og kan vel med 

nogen rette karakteriseres som de jyske 
landsbymesterskaber for drenge. 

Drengene har siden oktober spillet inden-
dørs fodbold i Spjald og trænet flittigt, 

hvilket altså resulterede i en bronzeme-

dalje ved JBUs jyske mesterskaber. Un-
dertegnede har trænet dem og ønsker 

drengene et stort tillykke med det flotte 
resultat. Det varmer i en tid, hvor damer-

ne nærmest er gået i dvale. 
Efter at have vundet puljen i den indleden-

de C-række, spillede vi samme sted i 
Sunds-hallerne d. 1. feb. og tilspillede os 

en 2. plads efter Thyborøn efter 7 hårde 

kampe. 
Efter lørdagens kampe var vi på en 1. 

plads, så drengene kunne rigtig hygge sig 

på skolens diskotek med pigerækkens spil-
lere! Om søndagen spillede vi os efter en 

søvnig start i semifinalen mod Hjortshøj-
Egå, som vi spillede 3-3 med efter, at de 

havde udlignet 15 sek. før tid. Da HEI var 

bedre placeret end os i grundspillet – ja så 
kom vi ikke i finalen! Vi tabte kun en 

kamp ud af otte, og det var til de jyske 
mestre fra Randers KFUM. 

Næste år vil vi forsøge os i B-rækken, og 

så må vi jo se hvor langt det kan bære. I år 
rakte det langt længere end nogen af os 

drømte om den aften, vi sendte tilmeldin-

gen til en C-række i JBUs region II.� 

Grønbjerg/Spjalds drenge overrækkes bronze medaljer. Fra højre Jacob Mohr, Sasa 

Kovacevic, Klaus Hansen, Jens Nilausen, Lars Jacobsen og i skjul Troels Olesen. 
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���� JKE Design 

Ved siden af sit arbejde som 

salgsagent for Grønbjerg 
Møbelindustri Har Holger 

Sørensen, Holstebrovej 8, 
Grønbjerg fået forhandlingen 

af JKE Designs køkken, bad 

og garderober. Holger Søren-
sen har indrettet ca. 30 m2 i 

tilbygningen på Holstebrovej 

8 med inventar fra JKE De-
signs køkken, badeværelse 

og garderober. Her kan man 
så komme og se og røre ved 

elementerne mærke skuffer-

ne og de mange muligheder for indret-
ning. Endvidere er der jo også mulighed 

for at se de forskellige træsorter, bordbe-
lægninger fyldningslåger osv. osv. Me-

dens man går rundt og nyder de forskel-

lige elementer og opsætninger er Holger 
i stand til at designe et køkken eller ba-

deværelse på computer så man kan se 

hvordan elementerne tager sig ud fra alle 

hjørner og kanter. 

Det eneste der er påkrævet er at man har 

et nogenlunde mål på rummet med. Der-
efter skal Holger så tage de endelige mål 

således at vinduer m.m. kan blive indpla-
ceret korrekt på tegningerne. 

Et køkken består jo af andet end skabs-

elementer og bordplader så de hårde 
hvidevarer som mange gange er i 

rustfrit stål, kan Holger Sørensen 
også skaffe således at man får et helt 

færdigt køkken. 

Holger Sørensen farter ofte ude om 
formiddagen, men om eftermidda-

gen er han som regel til at træffe, 

men tag lige og ring i forvejen. 
Fredag d. 28. februar var der åbent-

hus hvor man kunne komme og be-
sigtige herlighederne. 

Mange benyttede sig af chancen til 

at ønske Grønbjergs nye virksomhed 
velkommen. 
-mb �

Her er Holger Sørensen i sine køkkener 

Gæsterne tog køknerne i øjesyn 
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���� Jubilæum 

Hvad er Runestenen - 

ud over selve bladet? 

Vejviseren... 
Runestenen er ikke blot lokalbladet Ru-

nestenen. I 1997 blev jeg inspireret til at 

fremstille en vejviser for Grønbjerg/Nr. 
Omme Sogn. En vejviser kan alle og en-

hver lave, men den vi har her i Grønbjerg 

har den særlige egenskab at de unge 
mennesker/børnene i Grønbjerg er med, 

med fødselsår. Det håber jeg er med til at 
børnene synes at det er et godt sted at bo 

og at de evt. kunne finde på at vende til-

bage til deres fødeby når de har været 
ude og snuse til ”verden uden for Vero-

na”. 

...med e-mail adresser 

Foruden adresser og tlf. nr. forsøger jeg 
også at få så mange e-mailadresser med 

som muligt. Det er en lidt vanskeligere 
proces i og med at ikke alle e-mail adres-

ser er tilgængelige ad offentlig vej. Jeg an-
moder jævnligt læserne om at sende en 

mail til mig, så også denne facilitet kan 

udbygges til at omfatte så mange som mu-
ligt i sognet. 

Vejviseren er sponsoreret af Anneberg 

Transport, Grønbjerg Møbelindustri, 
Landbobanken og LokalBrugsen i Grøn-

bjerg. 

Aktivitetskalenderen. 

Sammen med Runestenen i september føl-
ger der også en Aktivitetskalender for det 

efterfølgende halvår. I aktivitetskalende-
ren er alle aktiviteter der er kendt på det 

pågældende tidspunkt noteret. 

Jo flere aktiviteter der kan komme med 
des bedre bliver kalenderen. 

Aktivitetskalenderen skulle helst give an-

ledning til at diverse aktiviteter ikke falder 
oven i hinanden. Vi jo kun 700 sjæle inkl. 

børn i vort samfund og det er de 700 per-

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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soner alle foreningerne, Børnenes Hus og 
andre skal slås om til diverse arrange-

menter, foredrag, sangaftner, sportsbegi-
venheder, turneringer, komedier og hvad 

der ellers kan bydes på af spændende ting 

i sognet. 
Jeg vil her fremhæve Familie & Sam-

fund, Kirkeligt Samfund, og Menigheds-

rådet der går sammen sidst på sommeren 
for at planlægge det kommende halvårs 

fællesarrangementer. Det ville jo nok væ-
re ønsketænkning om alle foreninger 

ville/kunne gå sammen for at planlægge 

det kommende års aktiviteter. Runeste-
nen kan evt. som det samlende element 

tilbyde at stå for en aften hvor alle for-
eningerne inviteres til at deltage så alle 

arrangementer kan blive skrevet ind i ka-

lenderen. Det kræver naturligvis at for-
eningerne internt har drøftet diverse akti-

viteter. 

Internettet - www.runestenen.dk 

I disse elektroniske tider holder Runeste-
nen sig heller ikke tilbage for at benytte 

dette medie. Runestenen har en hjemme-

side på Internettet der hedder 
www.runestenen.dk. Fordelen ved inter-

netversionen er at den kan læses af grøn-
bjergboere der ikke længere bor i Grøn-

bjerg, men gerne vil følge lidt med i hvad 

der sker i sognet. 
Derudover er der også mulighed for at 

bringe flere billeder på Internettet end der 
er i det trykte blad. 

Runestenen på Internettet blev oprettet i 
januar måned 2001 og siden da har flere 

end 3000 været inde for at se på siderne. 

e-mailservice

Ud over Runestenens internetversion har 

Runestenen nu også en e-mailservice. E-
mailservicen går i alt sin enkelthed ud på 

at oplyse borgerne i Grønbjerg om den 
kommende uges arrangementer via e-mail. 

En betingelse for at modtage disse oplys-

ninger en naturligvis at man: 
1. Har en computer der er koblet op på

Internettet.
2. man skal også have sig en e-

mailadresse.

3. det er en betingelse at Runestenens
redaktion skal være bekendt med e-

mailadressen. Dette kan i alt sin en-

kelthed foregå på den måde at man
sender en e-mail til runeste-

nen@runestenen.dk og beder om at
blive tilmeldt e-mailservicen.

Ud over den kommende uges arrangemen-
ter kan foreningerne og andre også udsen-

de diverse meddelelser eller oplysninger 
der kan være til gavn for lokalsamfundet 

og fremme interessen for at bo og opholde 

sig i Grønbjerg. 

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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Fra bruger til bruger 
Derudover har vi også indført en rubrik 

der hedder ”Fra bruger til bruger” – har 
man noget man vil sælge, bytte eller for-

ære bort så send en mail, så vil det kom-

me med i den kommende uge. 
Betingelser: Der skal stå et tlf nr. eller 

navn og adresse. 

Der skal stå om det er til salg og pris, om 
det foræres bort, eller det er til bytte. 

Derudover kommer det også med i Rune-
stenen.  

Hvis effekterne i mellemtiden er blevet 

afhændet – bedes man lige maile at den 
pågældende effekt er blevet afhændet. 

Da mange er gode til at støtte Runestenen 
vil denne Service være gratis.  

(Udgiften og besværet ved at sende et gi-

rokort er næsten lige så stor som det an-
noncen ville koste)  

Men uden mad og drikke... 
Uden faste annoncører og tilskud fra for-

eningerne har det ikke kunne lade sig gø-
re at fremstille Runestenen. 

Langt de fleste foreninger har været med 

fra begyndelsen med støtte. De faste an-
noncører der har været med siden 1993 

skal nævnes: 
Grønbjerg Brugs, Anneberg Transport, 

Dana Vinduer, Grønbjerg Klip & Krøl, 
Landbobanken, Ivan Mortensen 

(Tømrervirksomhed), Jørgen Demant 
(Grønbjerg Auto) og Grønbjerg Maskin-

forretning.  

Men uden yderligere annoncører ville det 
have været overordentlig vanskelig at få 

økonomien til at løbe rundt. Så tak også til 

alle der er kommet med i tidens løb. 
Ud over de relativt faste bidrag har vi også 

haft glæde af det vi kalder frivillige bidrag 
hvoraf der ind imellem er endog meget 

store beløb.  

Det ville også være et uoverkommeligt ar-
bejde at skulle skrive alle artiklerne selv, 

at skulle gå til alle møderne og overvære 
samtlige generalforsamlinger - så derfor 

har alle skribenterne også ydet sit til at vi 

har et blad her i Grønbjerg som mange vil 
misunde os. 

Er der stadig tilslutning til Runestenens 

fortsatte drift, er jeg også ham der gerne 
vil udføre arbejdet - bidrage til at Grøn-

bjerg stadig vil være et sted hvor alle al-
dersgrupper kan trives. 

Selvom bladet kommer alle i Grønbjerg til 
gode vil jeg alligevel sige tak til alle der 

har- og bidrager til Runestenens eksi-
stens.� 

Kontor eller ??- lokaler til leje 

Kontorlokalerne Højrisvej 2 er til leje efter 

at PipeCon as er flyttet til Ringkøbing. 

Lokalerne der er i fin stand er på ca. 170 m2

Der er Indgangsparti med garderobe, Toilet/bad, Køkken, Møde-

lokale, ”kopirum”, Kontorlokaler på ca. 80 - 90 m2  

Lokalerne kan anvendes til mangeartede formål. 

Rimelig husleje. 

Henv: Anneberg Transport  tlf. 96 92 22 22 



15 

���� PipeCon as 

Ved: Poul Erik Nielsen 

Vi har haft 5 fantastiske år i Grønbjerg. 

Det var naturligvis med megen spænding 
vi begyndte vor virksomhed oppe på lof-

tet over Grønbjerg Møbelindustri den 1. 
marts 1998. Ville det gå, var der mulig-

heder i det og hvad ville fremtiden brin-

ge? 
Vi det er Karsten Elland, Ringkøbing og 

Poul Erik Nielsen, Grønbjerg. 

Til hele verden 

Det viste sig at vores koncept (som det 
hedder på nudansk) slog an, at der var 

brug for den måde at tænke industriel de-

sign på. Konceptet går kort fortalt ud på 
at bygge rørsystemer til skibsværfter og 

diesel drevne kraftværker op i sektioner i 
LEGO-klods lignende enheder. Disse 

byggeklodser samles så på byggepladsen 

til komplette rørsystemer. Vore produk-
ter leveres i dag til hele verden. Vi har 

haft leverancer til Kina - Mellem Østen - 
Burkina Faso i Afrika, Mellemamerika - 

Sibirien - Grønland - Sri Lanka - Indien - 

med mange flere - ja hele verden 

Nye udfordringer - ny lyddæmper 

Efter de 5 første år står vi nu for nye ud-
fordringer. Der har været efterspørgsel 

efter vore løsninger på det marked der 
handler om at dæmpe lyden fra udstød-

ningssystemerne på store og små diesel-

maskiner. 
Så stor en efterspørgsel at vi nu har ud-

viklet en ny lyddæmper, som vi skal til 
at markedsføre og ikke mindst lagerføre. 

Til den ende har vi brug for større loka-

ler og ikke mindst lagerkapacitet. 
Vi undersøgte mulighederne i Grønbjerg 

og fandt det ikke muligt at få tilsvarende 

faciliteter i Grønbjerg, som vi kunne få i 
Ringkøbing. 

Tak til Grønbjerg 

Det er naturligvis med meget vemod for 

os, og ikke mindst for mig, at vor virk-
somhed nu har set os nødsaget til at flyt-

te til Ringkøbing. 

Vi blev godt modtaget her i Grønbjerg 
og der er blevet vist os en velvillighed 

både fra Grønbjerg Møbelindustri, fra 
Anneberg hvor vi har lejet lokalerne og 

fra byens befolkning. 

Mange tak for det. 

Kort om PipeCon as: 

Etableret i Grønbjerg d 1. marts 1998 med 2 

medarbejdere på loftet hos Grønbjerg Møbelin-

dustri. 

1. januar 1999 flyttet i lejede lokaler hos Anne-

berg (lige ved siden af Brugsen).

24. september 2001 blev PipeCon as i Grøn-

bjerg udpeget til modtager af årets Janteknu-

serpris i region Nord- og Midtjylland

(Nordjylland, Viborg og Ringkøbing Amt).

1. marts 2002 etableres firma i Polen, PipeCon

Poland Sp.z o.o. med 5 ansatte som virker som

værkfører/kvalitets kontor.

Der beskæftiges i dag ca. 60 mand i produktio-

nen - i perioder op til 100 mand - på 5 forskelli-

ge fabrikker i Polen som PipeCon har samar-

bejde med.

Januar 2003 - påbegyndt opbygning af et for-

handlernet i Europa, som skal afsætte PipeCons 

lyddæmpere. I første omgang i Tyskland, Itali-

en, Spanien, Norge og Sverige. 

1. februar 2003 etableret i egne lokaler på Ri-

bovej 4 i Ringkøbing med 9 ansatte. �

send en e-mail til  

runestenen@runestenen.dk 

og kom med i Grønbjergs netværk 
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���� Jagt - jubilæum! 

Ved: Torbjörn Lune-Nielsen 

Allerførst vil jeg ønske RUNESTENEN 
tillykke med jubilæet. 

”Mit Jubilæum” 
I anledning af jubilæet, vil jeg forsøge at 

lave mit indlæg lidt jubilæumsagtig. Men 
hvordan gør man så det, med succes?  

Efter som mine indlæg har et gennemgå-

ende tema, så valgte jeg at finde min 
jagtjournal frem, og se om der var sket 

noget interessant, som kunne betragtes 
som et jubilæum. Enten en dato, eller et 

årstal. Disse fint indbundne jagtjournaler 

er indrettet, så man udfylder dato, terræn, 
vildtart og antal, hvilken kugle eller 

haglpatron er brugt, samt løbenummer i 
dagbogsblade. Bag i bogen kan man så 

skrive jagtdagbog og evt. sætte billeder 

ind. Det allerførste jeg har skrevet, er da-
teret den 23. feb. 1979. (Deadline for 

denne RUNESTEN er den 22.feb. så det 

er da ret jubilæumsagtig. Nøjagtig for 24 
år siden!)  

”Jeg købte i dag mit første jagtgevær, 
hos Korsholm i Skjern for 2100 kr. og 

jeg fik en rensestok og en kasse patroner 

med i prisen. Det er en Miroku 
over/under i cal. 12 og jeg havde Peder 

Mathiasen med, til at hjælpe mig med 
handelen.” 

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds 

Lørdag den 15. marts kl. 9.00 – 16.00 Morsø Landbrugsskole 

Region II afholder kursus med emnet Harmoni i drømmehaven.  
Hvis du vil med, så meld dig hurtigt fra d. 3. februar og inden d. 3. 

marts til Lene Juhl Jørgensen 97 74 44 53 eller Inger Maarup 97 72 

16 97 

Lørdag den 3. maj kl. 9.00 – 13.00. Plantemarked på Gimsingho-
ved i Struer arrangeret af Region II. Se nærmere omtale andet sted i program-met. Det 

er den store havedag i Region II og et af de største plantemarke-der i Jylland. Det skal 
opleves. 

Lørdag den 17. maj kl. 10.00 - 16.00.  Åbne haver i Grønbjerg. 
Denne dag er der åbne haver i hele Jylland. Vi er så heldige, at vi kan tilbyde fire åbne 

haver og et åbent hus i Grønbjerg og omegn. De åbne haver er hos Eva Broni og Ole 
Berthelsen, Holstebrovej 26, Margit og Hans Jensen, Sandbækvej 30 - to store 
landbohaver. To byhaver ved Kristian Kristiansen, Ommegårdvej 2, og hos Lis Hel-
les Olesen og Palle Eriksen, Vinkelvej 4. Vi er samme dag inviteret indenfor i det nye 

træhus hos Tina Risum og Jens Kristian Christensen på Nylandsvej 6.   
Alle er velkomne til arrangementet. Man kan køre rundt på egen hånd og besøge haver-

ne, når man har tid og lyst mellem kl. 10 og 16. Få en snak med ejerne og få nye ideer 

til din egen have – og måske til et nyt hus. 

Arrangementet er gratis. De første fem, der ved dette arrangement melder sig ind som 

nyt medlem i Det danske Haveselskab får forærende Else Als’s meget gode bog om løg 

og knolde (indmeldelse i Lis’s have).   
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Hvorfor begynder man at gå på jagt? 
Men…. selv om det ikke står i journalen, 

så var mit aller- allerførste ”rigtige” ge-
vær faktisk et luftgevær. 

Hvordan, eller rettere sagt, hvorfor be-

gynder man at gå på jagt. De fleste i min 
alder, som går på jagt, gør det fordi deres 

far, bedstefar, bror eller onkel gik på jagt 

og på den måde kom de med på jagt og 
fik vækket det urgamle jagtinstinkt, som 

jeg tror er begravet i generne på alle 
drenge.  

I min familie var der én jæger. Morbror 

Putte ifrån Luleå i Norrbotten. Han hed 
rigtig Per Olof Sjödin og han var med i 

et jagtlag i Lappland på 38.000 tdr. land. 
Han elskede at komme på elgjagt. Han 

nød naturen og kammeratskabet, men 

han nænnede ikke at skyde et dyr. Jeg fik 
desværre aldrig mulighed for at komme 

med på elgjagt, selv om jeg blev inviteret 

flere gange. Han testamenterede sin 
”älgstudsa” til mig.  

Nej, jeg tror, når jeg tænker over det, at 
det var luftbøssejagten, hos min klasse-

kammerat Erik, der vækkede jagt-

instinktet i mig. Vi var 11 - 12 år og vi 
skød på dåser, skiver, grankogler, ja 

hvad der nu var lidt udfordring i at ram-
me.  

Der var en dag hvor Erik stoppede op, 
som man kun ser jægere og elitesoldater 

gøre det. Laaaangsomt satte han sig på 

hug og gav mig tegn med fingrene. Jeg 
sneg mig op på siden af ham. Der var lidt 

B.S. Christiansen over det, da han hvi-

skede ”Se, der står en buk, skal vi skyde 
den?” Jeg kunne sgu’ ikke se nogen buk, 

men det var så spændende, at jeg var ved 
at tisse i bukserne, da jeg hviskede tilba-

ge ”Jaahh!” Han tog omhyggeligt sigte 

og skød og der lå den så. Stendød da vi 
kom hen til den. En hangråspurv. Fra den 

dag var gråspurve rådyr og solsorte var 
kronhjorte. Heldigvis var de mere snu 

end dåserne og koglerne, så det var me-

get få vi fik ram på.  

Min første jagtlektion ved landbetjent 

Erland Mikkelsen 
Sådan var det, indtil en dag i begyndel-

sen af vores sommerferie, hvor en hvid 
Volvo kom trillende ad grusvejen hen 

mod os. Vi var på jagt. Der var et par 

hvide Volvoer vi kendte. Ernst Jørgen-
sen, karkludefabrikant og senere stearin-
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lysmager fra Ørnhøj. Vi vidste jo godt, at 
der var noget med, at man skulle være 

over tolv år for at have et luftgevær. Var 
det Ernst var der nok ingen ko på isen. 

Den anden Volvo vi kendte var Lærer 

Kleinstrups. Jeg er vokset op og har gået 
i skole, ikke med lærernes lussinger som 

en daglig begivenhed, men i en tid hvor 

der var respekt for lærerne. Hvad angår 
autoriteter, så kom lærerne ind på en klar 

2. plads, lige efter politibetjentene. Kom
man kørende ned gennem Hovedgaden i

Ørnhøj, siddende på kammeratens baga-

gebærer, så sprang man af hvis en af læ-
rerne viste sig. ”Det er vist Kleinstrup.”

Vore luftgeværer blev gemt bag ryggen.
Volvoen kom lidt nærmere og vi kunne

se det ikke var Kleinstrup. ”Det er bare

Ernst.” Vi åndede lettede op, tog gevæ-
rerne frem igen, indtil bilen kom så tæt

på, at vi kunne se, der var en hvid Volvo

vi ikke havde tænkt på. Geværerne om
bag ryggen igen, men det var for sent.

Landbetjent Erland Mikkelsen fra Vild-

bjerg havde allerede set dem. Det var 
ham de store drenge frygtede. De fik 

nemlig selv lov at fjerne det ”tun-sæt” de 
så møjsommeligt havde fået installeret 

på deres Puch’er, hvis han fik kløerne i 

dem. ”Hvad er det i har der?” spurgte 
han, med en overraskende venlig stem-

me. ”Det, øøhhh, er en luftgevær.” Han 

ville også gerne vide hvad vi skød efter, 
hvad han vel allerede havde set på af-

stand. I dag ved jeg at landbetjenten selv 
var ivrig jæger, så i stedet for skidebal-

ler, fik vi vores første lektion i jagt. Jagt-

tider, (Vi havde ikke tænkt på, at den 
”kronhjort” vi havde skudt, sikkert havde 

unger i reden, som nu døde af sult og 
kulde.) våbenbetjening, (Det var jo ikke 

smart, at stå med et ladt luftgevær, bag 

ryggen og pegende sig selv i nakken, 
selv om der kom en hvid Volvo kørende) 

og jagtetik (Der skal være et formål med 

at skyde et dyr. Spis dyret, brug skindet, 
osv. Bålstegt solsort er faktisk ret deli-

kat, for vi skød en enkelt ”kronhjort” da 

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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vi kom hen i jagtsæsonen.) Betjenten 
kunne godt forstå vores begejstring for 
jagten, men ..”vent til I får jagttegn. Ind-
til videre skyder i kun dåser og skiver. Er 
det en aftale?” 
 
Mit første vildt 

Jeg bladrer lidt videre i Jagtjournalen. 
Den er desværre lidt mangelfuld. Jeg 
mener bestemt, at jeg var på jagt nogle 
gange mellem 1981 og 1992? Alligevel 
finder jeg ud af det ene jubilæum efter 
det andet. Det er bl.a. 22 ½ år siden jeg 
nedlagde mit første ”rigtige” stykke vildt 
– en krikand, som ifølge journalen blev 
nedlagt ved Anton Halkjærs sø, tæt på 
Vind Å, med et gipsben. Den blev fak-
tisk skudt med min Miroku, men det er 
korrekt at jeg havde benet i gips og at 
min kammerat Ole hentede anden, da vi 
ikke havde nogen hund med. Et under 

han ikke sank i mosen.  
 

Min første buk 

Det er i år 10 år siden jeg nedlagde min 
første buk. Jeg købte riffelen af Erik 
Sanddal om tirsdagen. Onsdag eftermid-
dag hentede jeg våbentilladelsen. Tors-
dag aften den 24. maj 1993 skød jeg en 
ulige seksender ved Lille Halkjær. Det 
sjoveste ved jagtjournalen, er faktisk de 
billeder der er klistret i. Det er utroligt 
som beklædning, briller, frisurer osv. 
ændrer sig på over 24 år. Jeg har ikke 
været god til at skrive i min journal, men 
det er faktisk guld værd, at læse 20 år ef-
ter, så fra i dag vil jeg …….. 
Glæd jer til næste nummer af RUNE-
STENEN udkommer – det er nemlig lige 
midt i den bedste tid af foråret – midt i 
maj. Nyd naturen så længe. � 



20 

���� EKBF 
Ved: Sognepræst Ernst Mølgaard Ottosen 

Overgang til elektronisk kirkebogsfø-
ring. 

Den Ny Kirkebog begynder den 8. april 
2003 i Nørre Omme sogn.  

Et brud med en 350-årig tradition. Nu 

går Nørre Omme sogn over til at benytte 
IT til at udføre kirkebogsføringen.  

Den Ny kirkebog, som programmerne 

kaldes, betyder, at vi indfører digital for-
valtning i sognet. I stedet for at indskrive 

oplysningerne med pen og blæk i læder-
indbundne protokoller, vil registreringen 

fremover ske i det nye system.  

Som det eneste land har Danmark en 
sognebaseret forvaltning af personregi-

streringen, der med Den Ny kirkebog er 
blevet digitaliseret. Den Ny Kirkebog 

medfører, at vores kirkebogsfører - her 

præsten - udfører personregistreringen på 
en fælles persondatabase fra kirkekonto-

ret.  

Den fælles persondatabase er det retsgyl-
dige personregister, der samtidig har en 

tæt tilknytning til CPR.  
Omlægningen til IT er den største, siden 

kirkebøgerne blev indført, men der er 

sket ændringer før gennem kirkebøger-
nes 350-årige historie.  

Eksempelvis indførte man i 1810 en kopi 

af kirkebogen (kontraministerialbogen) 
med regler om hvor og hvordan den 

skulle opbevares. Det var i virkeligheden 
datidens backup.  

I løbet af 2002 og 2003 vil alle sogne 

overgå til Den Ny Kirkebog.  

Hvis nogle ønsker at få en nærmere ori-
entering vil der være åbent hus her i præ-

steboligen tirsdag den 8. april fra kl. 16 - 

18 og fra kl. 19,30 - 21.  

Med venlig hilsen.  

Karen og Ernst Mølgaard Ottosen.� 

Elektronisk Kirkebogsføring 

I anledning af overgang til elektronisk kirkebogsføring vil der ved et 

Åbenthus-arrangement i præsteboligen Algade 34 

tirsdag d. 8. april 2003 

fra kl. 16 - 18 og fra kl. 19,30 - 21. 

...finde en nærmere orientering sted 

Med venlig hilsen.  
Karen og Ernst Mølgaard Ottosen 

Der kan læses mere om Elektronisk Kirkebogsføring på www.dnk.dk 
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Der var liv og glade dage til Fastelavnsfesten søndag d. 2. marts. 
Sædvanen tro blev der uddelt kattekongekroner og kattedronning kro-

ner til: 
1. Til og med Bhkl. Mads Juelsgaard

2. 1. - 3. kl. Anders Kæmpegaard og Frederikke Højmose

3. 4. - 7. kl. Kim Jensen og Emilie Højmose.
4. Bedst udklædte var Nicolai Christiansen og Christina Lauridsen

Se flere billeder i farver også af Familie & Samfunds sminkning af

børnene før ”festen” på www.runestenen.dk

1 

2 

3 

4 
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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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Der var masse af hekseri og andet forvikling i årets skolefestkomedier der hed: 

”Farfars trylle-

fløjte” for 3. kl. 

(herunder) og 

”En helt alminde-

lig klasse på en 

helt almindelig 

skole i en helt 

alm…..” Som 7. 

kl. stod for 

(herover). 
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Den gamle formand (Leif Tange) tog 

golfbaggen på nakken og gik glad ud til 

de evige golfbaner. Den nye taske var 

en erkendelighed for 26 års formand-

skab i Grønbjerg vandværk (Tekst og 

billede Peter S) 

���� Grønbjerg GUF 

Ved: Lisbeth Sand 

Siden sidst har Grønbjerg GUF været 
DGI Vestjylland, Ringkøbingegnen be-

hjælpelige med at afholde deres general-
forsamling d.25 feb. her i Grønbjerg.  

Gymnastikopvisningen 
Når dette nummer af Runestenen ud-

kommer er gymnastikopvisningerne i 

Ringkøbing og Grønbjerg forhåbentlig 
vel overståede, - ligesom de årlige tilba-

gevendende kampe om klubmesterska-
berne i badminton er færdigspillede. Alt 

dette vil der blive fulgt mere op på i næ-

ste nummer af Runestenen. 

Gymnastikledere 
Hvis I er nogle, som allerede nu kan si-

ge, at I har lyst til at være ledere i gym-

nastik eller badminton i den næste sæ-
son, hører vi da gerne fra jer.  

Flere ledere 
Som noget nyt vil vi forsøge at få flere 

ledere til gymnastikholdet for de unge 
piger og damer, så hvis det kunne have 

din interesse, så kontakt gymnastikud-

valget som er Helle Harhorn tlf. 97 38 

48 05, Leif Vestergaard tlf. 97 38 48 80 
og Lisbeth Sand tlf. 97 38 40 09. � 

Flagallé 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 

GRØNBJERG  
MASKINFORRETNING 

din lokale maskinforretning 

97 38 40 35 

www.runestenen.dk 
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���� Tøjvask i Grønbjerg 

Fra miljøstyrelsen har jeg fundet følgen-
de, som er et uddrag af en nylig udkom-

met rapport der omhandler problematik-
ken om vaskemidler og vandets hårdhed. 

Man kan læse hele rapporten på 

www.mst.dk (jeg gjorde det at klikkede 
på søg og skrev sæbelus i søgefeltet) 

Jeg skal henvise til artiklen Grønbjerg 

vandværk på side 49 hvor det er anført at 
hårdheden i det grønbjergske vand er 4,3 

- altså absolut blødt vand.

Vandets hårdhedsgrad 
Hårdt vand (>20 °dH) mere end 20 
Middelhårdt vand (10-20 °dH)  

Blødt vand (<10 °dH) mindre end 10 
°dH er et mål for indholdet af calcium og 

magnesium i vandet. 

Tøjvask i blødt vand sparer penge og 

vaskepulver på én gang 
86 procent af Danmarks indbyggere va-
sker deres tøj med middelhårdt vand (10-

20 °dH) eller hårdt vand (>20°dH). Kun 
14 procent har adgang til blødt vand 

(<10 °dH). Hvis vaskevandet bliver 

blødgjort før vask, kan man imidlertid 
nedsætte udledningen af vaskeaktive 

stoffer med mere end 43 procent i områ-
der med hårdt vand. Dermed ville mæng-

den af miljøfremmede stoffer i spilde-

vandet blive væsentligt nedsat. I områder 
med middelhårdt vand er reduktionen på 

op til 23 procent. Samlet vil man kunne 

skære 27 procent – eller hele 9.000 tons 
– af den samlede mængde vaskemiddel,

som bruges i Danmark. Det vil også kun-
ne mærkes i privatøkonomien, hvor hver

indbygger kan spare 40-90 kroner om

året på vaskemidler.

Baggrund og formål  
Overforbrug af tensider i vaskemidler 

Når vi i vores husholdninger skal have 
vasket tøj, er der brug for at fjerne hård-

heden fra vandet, så man undgår sæbelus 

(små grålige klumper af sæbe) i tøjet. 
Danskerne og de fleste andre blødgør i 

dag vandet til tøjvask ved hjælp af de 

blødgørere, der er i vaskemidlerne. Jo 
hårdere vandet er i det område, hvor man 

bor, desto mere vaskemiddel skal man 
dosere i maskinen. 

86 procent af Danmarks indbyggere va-
sker deres tøj med middelhårdt (10-20 

°dH) eller hårdt vand (>20 °dH). Kun 14 
procent har adgang til blødt vand (<10 

°dH). Vaskemidlerne er fremstillet så-

dan, at selv den laveste dosering, den til 
blødt vand, indeholder nok af de vaske-

aktive stoffer (tensiderne) til at vaske tø-

jet rent. Det betyder, at de 86 procent af 
Danmarks indbyggere, der bruger mid-

delhårdt eller hårdt vand, bliver nødt til 
at overdosere mht. tensider for at få nok 

blødgørere i maskinen. Det er problema-

tisk ud fra et miljømæssigt synspunkt, 
fordi de fleste tensider er mere eller min-

dre giftige for miljøet. Tensiderne er 
blandt de stoffer, der belaster hushold-

ningernes spildevand mest. � 
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���� Jubilæum 

Hvordan fremstilles Runestenen? 

Runestenen er Grønbjergs lokalblad.  

Udgivelsen af den første Runesten fandt 
sted d. 15. marts 1993.  

Udgaven var kopieret på kopimaskine og 

hæftet sammen af redaktionsmedlemmer-
ne. Dog havde vi maskiner til arbejdet.  

Vi fandt dog hurtigt ud af at der måtte 

være råd til at lade bladet trykke på et 
trykkeri.  

Det første nummer var på 28 sider, siden 
har bladet ligget på mellem 36 og 56 si-

der. Dog var der et par numre i begyndel-

sen der var på 28 sider og et par numre 
har været på 32 sider. 

Det gennemsnitlige sidetal har været på 
ca. 46. 

Hvem og hvor mange? 
 ”Runestenen postomdeles i Nr. Omme 

Sogn (Videbæk Kommune) og trykkes i 

400 eksemplarer og vi respekterer ikke et 
"nej tak"! 

Internetversionen lægges ud på nettet den 
dag bladet omdeles i lokalsamfundet. 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivel-

se. 
Runestenen kan tilsendes for et mindre 

beløb.” 
Sådan kan der læses under redaktionen 

på side 2. 

Udgivelsesdatoer 
Allerede i tidernes morgen blev udgivel-

sesdatoerne fastsat. 
Vi havde en ide om at bladet skulle ud-

komme 6 gange årligt og da vi kunne se at 

det første nummer kunne være færdig 
midt i marts måned besluttede vi os for at 

udsende bladet i de ulige måneder, med de 

fordele og ulemper det nu kunne bringe. 
Resultatet blev at Runestenen udkommer 

den torsdag der ligger tættest på den 15 i 
de ulige måneder. Dagen har skiftet en 

smule afhængig af postvæsnets udleve-

ringsdage. 

Og så i gang - posthus og trykker 
Når datoen for udgivelsen er fastlagt, kon-

taktes postvæsnet for at aftale indleve-

ringstidspunktet så bladet kommer ud på 
den pågældende dag. Efterfølgende træf-

fes der aftale med trykkeren om tidspunk-

tet for indleveringen til ham, for at han 
kan færdiggøre bladet. 

Herefter kan jeg begynde at finde ud af 
hvornår Runestenen skal være færdig. 

Da jeg har et arbejde ved siden af, skal 

Runestenen udarbejdes i en weekend, 
hvilket vil sige at vores år er inddelt i Ru-

nestensweekender. 

Deadline 
En uge inden Runestensweekenden er der 
deadline på bladet. Hvilket vil sige at jeg 

gerne skal have modtaget langt de fleste 

Ørnhøjvej 18  Grønbjerg 

6971 Spjald 

Tlf. 97 38 45 00 
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artikler, indlæg, annoncer mm der skal i 
bladet. 
Indleveringen foregår i dag mest pr. elek-
tronisk post. Det betyder at jeg - for det 
meste - ikke behøver at skrive teksterne 
ind pr. håndkraft. (det blev der brugt me-
get tid på i 1993). 

Tiden efter deadline 
Tiden fra deadline til Runestensweeken-
den bliver benyttet (aftenarbejde) til at 
sætte annoncer, meddelelser, artikler op i 
de formater og størrelser som passer ind i 
Runestensstørrelser, samt læse korrektur 
på de artikler der kommer ind. Derudover 
er der også artikler, generalforsamlinger, 
møder osv. der lige skal forfattes et par 
linier om. 

Og så til arbejdet 
Selve Runestensweekenden bliver brugt 
til at få de sidste artikler og annoncer mv. 
sat op således at jeg kan se hvor meget 
det fylder. 
Når siderne er talt op har jeg størrelsen 
på bladet. Det skal gå op i et sidetal der 
er deleligt med fire. Bladet trykkes på A4 
sider der er foldet, hvilket vil sige at en 
foldet A4 side rummer fire Runestenssi-
der. 
Herefter skal annoncer og artikler forde-
les på de sider der er til rådighed. Hertil 
benyttes en ”dummy”, der er en oversigt 
over samtlige sider som den pågældende 
Runestenen består af. 
Efter at det puslespil er gået op skal alle 
artikler med billeder, annoncer m.v. put-
tes ind på de rigtige sider og der skal sæt-
tes sidetal på. Når dette arbejde er færdigt 
omkring søndag aften - hvis ikke det dril-
ler - kan alle siderne ”brændes” på en CD 
(det betyder at alle Runestenens sider kan 
overføres til en CD rent elektronisk) der 
så afleveres til trykkeren mandag eller 
tirsdag. Trykkeren vil dog gerne have et 

eksemplar af alle siderne for at se om der 
er sket en forskydning fra mit maskineri 
derhjemme til hans maskineri på trykke-
riet. 
Efterfølgende leverer trykkeren bladet 
her på adressen og samme dag afleveres 
bladet på postekspeditionen i Spjald. 
Det var en Runestenen  � 

Udendørs Fodbold 

Udendørs fodbold sæsonen 2003 starter 
i uge 12 for alle piger og drenge spiller. 

Årgang 95-96-97-98 træner: 
Tirsdag fra kl. 17.00 – kl. 18.00. 
Træner er ligesom sidste år: Trine, 
Jens, Sasa, Kaj, Bill og Niels Jørgen. 

Alle drenge og piger er også velkom-
men til at prøve et par gange gratis, så I 
kan se om det er noget for jer.  
For nye børn er der mulighed for at kø-
be aflagte fodboldstøvler for 50 kr., el-
lers kan man bytte sig til et par ”nye” 
fodboldstøvler, hvis de gamle er blevet 
for små i vinterens løb, og det er gratis. 

Første gang er Tirsdag den 18 marts. 

Efterlysning 
For Årgang 91-92-93-94 mangler vi 
træner, gerne 2 voksen træner + et par 
unge træner (ca. 14-16 år.)  
Er der nogen der har lyst til at være 
ungdomstræner i Grønbjerg IF, eller 
har I et godt tips til en vi kan spørge, så 
kontakt venligst  
Jytte Nilausen tlf: 97 38 43 78 eller  
Niels Jørgen Sønderby tlf: 97 38 46 16. 

Venlig Hilsen 
Grønbjerg IF 
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���� Brugsnyt 

Ved: Brugsens bestyrelse 

Dagene lysner dag for dag, og ligeledes 
gør brugsens økonomiske situation. 

Regnskabet for 2002 er så småt ved at 
være gjort op ved revisoren, og året slut-

ter med et overskud, som vi vil gøre 

grundig rede for ved generalforsamlin-
gen. Vi er på rette kurs nu, og vi ser frem 

til et travlt år med endnu større omsæt-

ning end sidste år, imens omkostningssi-
den fortsat bliver styret med fast hånd. 

Vor uddeler Poul Jacobsen er ved at føle 

sig godt hjemme, og han er nu i gang 

med at rokere lidt rundt på varerne i bu-
tikken. Poul er blevet meget godt modta-

get, og hvis der er nogle ting I mangler i 
butikken, så vil han meget gerne vide det. 

 Hanne Kjærgaard er blevet ansat med 19 
timer pr. uge fra 1. februar indtil 30. juni, 

da vi pr.1. juli har ansat Betina Schmück-

er Jacobsen som lærling i butikken. Des-
uden er Marianne Engestoft begyndt som 

weekend-hjælp igen, Signe Thomsen er 
blevet ansat som ungarbejder, og Kirsten 

er kommet ned på 30 timer efter eget øn-

ske. 

Midt i februar måned fik vi et nyt compu-
ter anlæg, hvilket var et krav fra COOP 

Danmarks side allerede sidste år, men på 

grund af de økonomiske omstændighe-
der, fik vi lov til at vente med denne in-

vestering til i år. Systemet er blevet me-

get hurtigere at arbejde med, og ligeså er 
programmet blevet væsentligt forbedret.  

Fremover vil Poul udsende en 

"hjemmelavet" tilbudsside hver måned 

med ekstra gode tilbud, samtidig med at 
den kulørte tilbudsavis "LokalNyt" fort-

sat vil blive udsendt ugentligt fra COOP. 

Fremover er der ingen firmaer eller for-
eninger der får rabat, i stedet for opfor-

dres alle til at anskaffe sig et medlems-

kort og derved kan man så få 4% på alle 
varer med brugs logo på. 

Hans Jørgen Petersen er holdt med at la-
ve kontorarbejdet for os efter at Poul er 

begyndt, og hermed skal lyde en tak til 
Hans Jørgen for hans store indsats på 

kontoret.     

Til sidst vil vi lige minde om Brugsens 

generalforsamling onsdag den 2. april kl. 
19.00, hvortil der skal afhentes billetter i 

Brugsen. Alle kunder er meget velkomne 

til at deltage, men det er selvfølgelig kun 
medlemmer der har stemmeret.  

Der kan afhentes dagsorden og årsregn-

skab i butikken 10 dage før generalfor-
samlingen afholdes. Der vil blive et par 

vedtægtsændringer, idet det nu hedder 
COOP Danmark A/S i stedet for FDB.  

Vi ser frem til endnu en god generalfor-
samling med et stort fremmøde, da brug-

sens fremtid kommer alle ved her i byen 
- såvel medlemmer, som ikke medlem-

mer.�

Reserver nu 

datoerne 

13. - 14. - 15. juni

til 

Sommerfest i Grønbjerg 
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MEDLEMSBONUS PÅ 4% - DET BETALER SIG ! 

LÆS VENLIGST VEDHÆFTEDE FOLDER IGENNEM ! 

Den gamle bonussats med 2% medlemsbonus på alle butikkens økologiske 

varer er blevet erstattet med 4% medlemsbonus på alle brugsens egne varer 

hvor der er en af de to forskellige brugs logoer på.  

Den opsparede medlemsbonus får du fortsat udbetalt på en check én gang 

om året. 

Du kan følge med i din bonusopsparing og medlemsrabat på www.coop.dk. 

På denne adresse kan du ligeledes bestille varer hjem, som du kan se i med-

lemsbladet "Samvirke". Senere kan du afhente og betale varen har i Lokal 

Brugsen i Grønbjerg, nemmere kan det da ikke være !  

Læs venligst vedlagte folder igennem, og hvis du ønsker at tegne et med-

lemskab, så hent venligst et indmeldelsesskema i butikken. Vi hjælper ger-

ne med at udfylde skemaet, hvis du ønsker det. 

Normalt koster det 50 kr. at blive medlem, men bestyrelsen har vedtaget, at 

det er gratis at tegne medlemskort i Grønbjerg Brugs, da vi mener det er 

vigtigt, at vi har så mange medlemmer som muligt.  

HUSK AT BRUGE DIT MEDLEMSKORT 

HVER GANG DU HANDLER I BRUGSEN ! 

Generalforsamling

LokalBrugsen Grønbjerg 

Generalforsamling i Grønbjerg Forsamlingshus 

Onsdag d. 2. april 2003 kl. 19.00 

Adgangskort bedes af hensyn til arrangementet 

afhentes i Brugsen senest d. 1. april. 

Alle er velkomne Bestyrelsen 
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���� Jubilæum 

I et jubilæumsnummer remser man man-

ge gange historien op fra begyndelsen til 
den dag jubilæet finder sted. Nu kan man 

så sige, at det må være det der er sket for 
Runestenen, der bør remses op, men da 

Runestenen og Grønbjerg er meget tæt 

forbundet til hinanden, vil det vel også 
være rimeligt at nævne nogle af de hæn-

delser der overgået vort lokalsamfund i 

de sidste 10 år.  

Det bliver en voldsom opgave at remse 
alt det op der er foregået i Grønbjerg så 

for det første vil jeg kun nævne det der er 

skrevet om i Runestenen og derudover vil 
jeg dele årstallene over nogle omgange. I 

dette nummer bringes begivenheder fra 
1993 - 1995. 

Hvad er der sket i Grønbjerg i 10 år? 

1993 
Skal vi have en tennisbane i Grønbjerg? 

Skal vi have hobbylandbrug i Grønbjerg 

Landbobanken i Grønbjerg kunne fejre 

75-års fødselsdag medio juli 1993. 

I juni måned 1993 lukkede Hans Jørgen 

og Annette deres købmandsbutik Svinget 
3, og Hans Jørgen blev uddeler i Brugsen. 

Der blev holdt åbningsfernisering i galleri-

et på Frydendalsvej 1 i juni. 

I juli kunne Børnehuset fejre 1 års fødsels-

dag. 

Galleri Jylland havde til huse på Grøn-

bjergvej 26. (Lyngdal) 

Der blev gennemført en spørgeundersø-

gelse i Grønbjerg om hvordan Grønbjerg 
skulle se ud om 10 år. 

Af ønskerne er følgende blevet opfyldt: 
Allétræer i Algade, samt pyntet byen op. 

Halfdans plads ordnet og ryddet op (et 

torv). 
Naturområde ved gadekæret og træer vest 

for byen. 

Regulere Ørnhøjvej. 
Nyt gadebelysning og julepynt. 

En hal til gymnastik en sportshal. 
En ungdomsklub under én eller anden 

form. 

Bedre PR – sælge byen noget bedre. 
10 – 15 par flere i aldersgruppen 20 – 50 

år. 
Satse på skolen, Børnehuset, Brugsen By- 

og erhvervsudviklingen og Sogneforenin-

gen. 
Mere foreningssamarbejde (der mangler 

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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måske noget endnu) 
Gode børnepasningsmuligheder 

Mere information fra Videbæk Kommu-
ne, Møder med de stående udvalg. 

Flere arbejdspladser (Det går lidt op og 

ned med det) 

Grønbjerg fik tre nye direktører på én 

gang. Det var virksomheden LRHM. 
Hvilket dækker over navnene Lars og 

Henrik Mortensen samt Rasmus Mikkel-
sen. (Efterfølgende var der forlydender 

om at hele den indtjente kapital blev hæ-

vet i Landbobanken for samme dag at 
blive omsat til diverse søde sager i Brug-

sen) 

Grønbjerg – 2000 så dagens lys den 17. 

august. Der blev nedsat fem grupper med 
hhv. By- og Erhverv, Sport og Fritid, Tu-

risme, Undervisning og Kultur og endelig 

en koordinationsgruppe som målsætning. 
Runestenen får sin første printer af Grøn-

bjerg Møbelindustri – hidtil var Runeste-
nen blevet printet ud på en lånt printer. 

1994

Til Skolens martsmøde var det lykkedes 

skolebestyrelsen at engagere Jakob Hau-

gaard. (Dette kunne bl.a. lade sig gøre ved 
at Lone Astrup havde lovet at bygge et nyt 

tårn til den selv samme entertainer i Om-
me Bakker.) 

Første fællesspisning blev afviklet d. 29. 
marts. Prisen for voksne 30,- kr. og børn 

15,- kr. for børn. Menuen var på bl.a. fri-
kadeller og underholdning fra musiksko-

lens junior marimba orkester. Kulturgrup-

pen stod for arrangementet. 
I marts kunne der skrives om ”7 familiers 

vinterferie i Sverige”. 

JKE DESIGN

DET KREATIVE KØKKEN 

Ring og få en uforpligtende køkken-
snak eller en nærmere aftale for be-
sigtigelse af vor udstilling. 

• REALISER DIN DRØM

• AT KØKKENSKABE SAMMEN

• ALT-KAN-LADE-SIG-GØRE

• GREB OM DESIGN

• BORDE DER FANGER

• HARMONI I ALLE FARVER

www.jke-design.dk 
www.groenbjerg.dk/erhverv/jke_design.htm 

HS Agentur  
Holger Sørensen 
Holstebrovej 8 
Grønbjerg 
97 38 11 34 
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Der fremsættes forslag om en lokaleudvi-
delse ved gymnastiksalen. 

I maj måned: Grønbjergvikingen i sølv, 

fremstillet af Helle Engestoft, bliver ind-

stiftet. Niels Peder Svendsen er den før-
ste modtager af Sølvvikingen. 

I august holder Idrætsforeningen 60 års 
jubilæum med stort program fest og fod-

boldkampe. 

Musikken til årets høstfest i Sognefor-

eningen blev leveret af Ole Hønsepinds 
Huskapel 

Susanne Andersen til optagelsesprøve på 

Lykkehjulet – med én kop kaffe og én 

småkage – det sidste var det mest positi-
ve der kunne siges om den fornøjelse. 

November– Sogneforeningen introduce-

rer et julemærke. 

1995 

For første gang skriver Lars Holm Hansen 

om fugle i Runestenen. 

Der bringes et interview med Grønbjergs 

ældste – 100 år. 

Grønbjerg GUF får nyt logo. – Vinder af 

konkurrencen blev Finn Krogh Jørgensen. 

Ungdomsklubben begynder sit virke sep-

tember 

I februar måned var der sognemøde om in-
vitation af 4 bosniske familier til Grøn-

bjerg. beslutningen blev godkendt og … 

….i maj måned holder de fire bosniske fa-

milier i Grønbjerg åbent hus med delikate 

rettet. Radio MV og dagbladene var re-

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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præsenteret. 
 
Grønbjerg-2000 bliver godkendt som fra-
dragsberettiget organisation. Det betyder 
at gaver der gives til Grønbjerg-2000 op 
til 5500 må trækkes fra på selvangivel-
sen. 
 
Den 9. marts blev Den selvejende Institu-
tion Grønbjerg-2000 stiftet. 
 
Maj: Alle børnene i Børnehus og Skolen 
blev udstyret med en Grønbjerg-2000 
trøje der var sponsoreret af Grønbjerg 
Møbelindustri og Anneberg Transport. 
 
I april modtager Grønbjerg-2000 kr. 
300.000,- fra Indenrigsministeriets Land-
distriktspulje. 
 
Den 9. juni var der optagelser til Årets 
Landsby i Grønbjerg fra TV MV 
 
Den 9. juni var der afsløring af Stenen 
for Grønbjergs grundlægger Bertel Chri-
stensen. 
Den 26. juni - Grønbjerg blev vinder af 
konkurrencen om Årets Landsby i Midt- 
og Vestjylland og modtog i den anled-
ning 25.000,- der bl.a. skulle bruges til 
udsmykning af Grønbjerg. 
 
En arkitekt bliver bedt om at udarbejde et 
skitseforslag over aktivitetscenteret i 
Grønbjerg. 
 
Årets Grønbjergviking blev Bjarne 
”Bager” Andersen 
 
Den 29. august sognemøde med deltagel-
se af 13 kommunalpolitikere 6 forvalt-
ningschefer og 120 grønbjergboere. 
 
I september måned holder Servicebutik-
ken og Grønbjerg Ungdomsklub Åbent 

Hus arrangement. De havde i fællesskab 
lejet Det gamle Bageris’ kontorlokaler og 
den gamle bagerbutik. 
 
I september måned blev der gjort forsøg 
på at oprette en legestue for 
”hjemmegående børn” i ungdomsklubbens 
lokaler. 
 
Den 18. september har Grønbjerg Billard-
klub 20 års jubilæum. 
 
Oktober  blev der afholdt cykelsponsorløb 
i Grønbjerg indtjening 39.000 til deling 
mellem tre foreninger. 
 
November Børnehuset skifter fra at være 
en selvejende institution til en kommunal 
institution. 
 
November Finn og Mogens er nu alene 
om at redigere Runestenen. Ingrid Kirk 
har indvilget i at lave personportrætter.� 

Er du vaks 
så kom straks 

jeg er klar 
med kam og 

97 38 42 85 
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Familie & Samfund 
 
 

Familie og Samfund indbyder til generalforsamling  
 

mandag den 17. marts 2003 kl. 19.00  
i Børnenes Hus, Grønbjerg. 

 

 
Familie og Samfund afholder kursusafslutning 

 
lørdag den 22. marts 2003 fra kl. 13.00 til kl. 16.00  

i Børnenes Hus, Grønbjerg. 
 

Kursisterne viser deres arbejder gennem vinteren frem -  
kom og bliv inspireret. 

 

 

Famlie og Samfund indbyder til modeopvisning  
 

Onsdag den 9. april 2003 kl. 19.00. 
i Grønbjergs Forsamlingshus  

 
Der vises tøj fra Hanne Gamborg, Skjern 

Gratis adgang for medlemmer - ikke medlemmer betaler 50,- kr. 
Der vil blive serveret kaffe og lidt godt til ganen under modeshowet. 

 
Tilmelding nødvendig til: Susanne Andersen 97 38 47 47, Ilse Asmussen 97 38 42 85 eller 
Britta Dam 97 38 42 32. 

 
Med venlig hilsen Bestyrelsen 

Tour de Pedal 
 

5.maj - 13.maj - 21.maj - 27.maj.  

 
Startsted ved Børnenes Hus kl. 19 

Grønbjerg GUF 

Send en e-mail til runestenen@runestenen.dk  

og bed om at komme med i Runestenens e-mailservice 
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���� En aften til eftertanke 

Ved: Else Pedersen 

En aften til eftertanke! 
Solveig Rosenkvist, Herning var på sko-

len onsdag den 26. feb., for at fortælle os 
om det at miste, at arbejde med en sorg. 

Hun er uddannet sygeplejerske for ca. 25 

år siden, og har været vidt omkring i sy-
geplejen, bl.a. har hun arbejdet 3½ år på 

Sct. Maria Hospits i Vejle. 

Vi var godt 40 personer, som fik en aften 
til eftertanke. Solveig kom, på en meget 

letforståelig måde, ind omkring mange af 
de tanker og oplevelser, vi hver især har 

omkring det at miste, eller have en stor 

sorg, som skal bearbejdes. 
Hun tog udgangspunkt i visse talemåder, 

som vi vel alle gør brug af, når vi ikke 
ved, hvad vi ellers skal 

sige. 

"Tiden læger alle sår" 
Der er rigtigt, at der 

skal tid til, måske også 

meget længere tid end 
vi forestiller os, men ti-

den gør det ikke alene, 
der skal arbejdes med 

sorgen, tales om den, 

evt. skrives om den el-
ler måske males. Og der 

skal være et medmen-
neske at dele sorgen 

med. 

"Hvor er han eller hun 
stærk" 

Det er ikke særlig hel-

dig på den måde at ru-
bricere et menneske, 

selv om vi mener det 
godt. Det kan fastholde 

personen i, ikke at give 

efter for sorgen, og må-
ske på langt sigt under-

trykke den, i stedet for at den bliver 
gennemlevet. 

"Det var nok det bedste" 
En sådan udtalelse bruger vi for at trø-

ste, men for den som har mistet, vil det 

aldrig være det bedste. 
Dette var et lille udpluk af de mange 

kloge ord, Solveig Rosenkvist kom 

med. At hun vidste, hvad hun talte om, 
blev hurtigt klart, og hun var en meget 

engageret taler, der, som hun selv sag-
de, kunne have talt om emnet i flere da-

ge. 

Efter kaffen blev der plads til spørgs-
mål og samtale om emnet og Solveig 

Rosenkvist gennemgik de forskellige 
perioder, der er i et sorgforløb. 

Sluttelig et af hendes kloge ord: "Sorg 

skal udtrykke ikke undertrykkes". � 

Her står Solveig Rosenkvist foran den store tilhøreskare der talte end-

og mange udenbys personer. 
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���� Årets gang - derude 
 
 
Ved: Lars Holm Hansen 

 

Så nærmer foråret sig atter. I år må det 
siges at vi har haft ”rigtig” vinter, ikke 

med de helt store snemængder, men da vi 
har haft østlige vinde i næsten hele perio-

den, har det føltes køligt, præget af høj-

tryksvejr. Kun i en kortere periode i janu-
ar, var vinden omme i det sydvestlige 

hjørne, som giver tø og isen, som ellers 

havde dækket de fleste søer og fjorde 
brækkede op og smeltede. Herved ude-

blev isvinteren, som det ellers tydede på 
at vi fik, allerførst i det nye år. Det er dej-

ligt når man går våren og dermed de lyse-

re tider i møde og man kan føle og høre, 
hvordan naturen vågner til dåd. En efter 

en dukker forårstegnene op med de læn-
gere dage. Inde i en selv mærker man, 

hvordan ens egen energi vokser og der li-

gesom skal til at ske noget, ligeså er det 
jo for alle. F.eks. er det helt sikkert, at 

når den første lune dag kommer, kan man 

ude på gade og vej se hvordan der plud-
selig myldrer med liv, hvor der i vinter-

perioden var helt dødt. 
I naturen har vintergækker, som de 

første, allerede længe strakt deres grønne 

spirer op af jorden og står nu næsten i 
blomst. Frosten gør at foråret er længere 

på vej, end hvis vinteren havde været 
mild, men rundt omkring i haven kan 

man da se at også påskelilje, krokus og 
erantis m.fl. er på vej og også piletræernes 

gæslinger sniger sig ud af knopperne. 
Sanglærken, som 

her ude på landet 

er indbegrebet af 
forår, er en rigtig 

vejrfugl, som 

trækker lidt frem 
og tilbage alt efter 

temperaturen, den 
så jeg i år første 

gang herhjemme 26. januar, hvor der var 

en mildning i vejret. Stæren er også en af 
dem man går og venter på og den har i 

hvert fald trukket sin ankomst tid noget, 
for sidste år var de her allerede i januar, 

men i år dukkede den første Stær op her 

24. februar, hvor også en enlig Vibe sås på 
en af de omkringliggende marker. 

Selvfølgelig er det logisk at de kommer 

senere, for når jorden er hård, så er det 
overordentlig vanskeligt at støve tilstræk-

kelig med orm op til at blive mæt og orm 
skal der til hvis man er en Stær eller en 

Vibe. 

At de kom lidt senere gjorde heller ikke 
noget for mit vedkommende, for så fik jeg 

lejlighed til at lave et tjek på redekasser-
ne, som godt kan blive noget slidt af vejr 

og vind, måske skal der et nyt tag til eller 

nogle søm kunne godt få et par slag af 
hammeren, når de på grund af skiftevis 

tørring og fugtighed, bliver trukket fra 
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hinanden. Det er jo træls når et fuglepar 
et stykke henne i ynglesæsonen, pludse-

lig mister æg eller unger i en kasse, som 
pludselig falder fra hinanden. 

I øvrigt behøver man ikke tømme stære-

kasserne for redematerialer, fordi Stære-
ne selv gør forårsrent i kassen, inden de 

går i gang med ynglesæsonen. 

Mejsekasserne derimod skal helst tøm-
mes, men det kan godt vente hen til sidst 

i marts, da de gamle reder endnu bliver 
brugt til at overnatte i. Endnu kan man 

også, fint nå at få fabrikeret nogle nye re-

dekasser til opsætning i sin have. 
Jeg arbejder for tiden noget i opsætning 

af uglekasser til Slørugle. Sløruglen har, 
som jeg tidligere har skrevet om, haft rig-

tig god fremgang de senere år og jeg har 

fået flere henvendelser fra folk her i am-
tet, som har haft Slørugle, som logerende 

i en længere periode. Sådanne steder er 

det helt oplagt at prøve at ophænge en 
uglekasse op, for disse specielle store 

kasser, kan tiltrække den flotte ugle. 
I vinterferien år 2000, satte jeg/vi således 

4 redekasser op på gårde, som havde haft 

besøg af Slørugler i løbet af vinteren og 
sidste år blev der ynglet i samtlige de 4 

uglekasser, som blev ophængt på samme 
dag. Det kan altså nytte at gøre en indsats 

og når først kassen, som jo hænger inden-

dørs er opsat, hænger den i mange år, 
hvor den bidrager til interessante natur-

iagttagelser for ejeren og samtidig gør 

uglerne stor nytte ved at fortære store 
mængder af mus. 

Jeg er altid interesseret i oplysninger om 
ugler. En gang her i februar tog jeg en lil-

le tur til Vest Stadil fjord, men grundet 

frosten var stort set alle vandflader til-
frosset og umiddelbart så der ikke ud, til 

at være det helt store, men Stadilfjordene 

skuffer aldrig og rundt i området, er der 
stort set altid mange fugle at finde. Vi så 

ikke så mange småfugle, men en enkelt 

Sanglærke, nogle Gulspurv, Kornværlin-
ger, Sjag-

gere og en 
Vindrossel 

blev det 

til. På nog-
le marker 

nær Stadil 

fjord gik 
cirka 10 

Viber, 15 
Knop- og 

10 Sangsvaner. I selve Stadil fjord var 

også en våge hvori der lå nogle svaner, 
adskillige troldænder, krikænder, nogle 

Stor skalleslugere, samt Blishøns og 6 
Lille lappedykker. Rundt i området sås 

desuden en del Musvåger, et par Blå 

Kærhøge og en Tårnfalk. Vest Stadil 
fjord er jo mest berømt for sine gæs og 

de var der også, ikke mindre end 4 arter 

fik vi at se. Den talrigste i området er 
Kortnæbbet gås, hvoraf vi talte cirka 

2300 og mellem dem gik der cirka hund-
rede Bram-

gæs. Ud-

over disse 
fandt vi en 

flok på 16 
C a n a d a -

gæs, samt 

e t  p a r 
håndfulde 

af den eneste 

ynglende gås i området: Grågåsen. Jo 
Vest Stadil fjord er et besøg værd og kan 

absolut anbefales her i foråret, hvor der i 
marts/april kan være over 10.000 gæs + 

meget andet, så som masser af Viber, 

Hjejler og Regnspover, som fouragere og 
fylder deres tanke op, forud for en hek-

tisk ynglesæson, her i det genoprettede 

naturområde. (Husk kikkerten). � 

Canadagås 

Bramgæs
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onsdag den 26. marts 2003 kl. 19.00 
På Grønbjerg Stadion 

Så starter vi sæsonen igen, men på en lidt anderledes måde. 

Alle der har lyst til at spille fodbold for sjov er velkommen og dem der har eks-

tra lyst til fodbold har nu mulighed for at komme til at spille serie 6 fodbold. 
Vi har tilmeldt et serie 6 hold under Spjald IF, men som kommer til at spille alle 

hjemmekampe på Grønbjerg Stadion. 
Med tilmeldingen under Spjald IF er at der er mulighed for at hjælpe hinanden 

med at stille hold. 

Der vil blive opkrævet et kontingent på 100 kr. for at spille fodbold for sjov. 
De der deltager på serie 6 holdet til kampe vil blive opkrævet 30 kr. pr. kamp. 

Bill Pedersen er holdleder og stiller holdet til alle kampe. 

Onsdag den 26. marts 2003 spilles der fra kl. 19.00 – 20.00 herefter bliver der 

orienterings/spørgsmåls møde i klubhuset ved Bill og Leif 

Med venlig hilsen Grønbjerg IF 

Indsamling af avis/reklame på landet 

Foretages af 4. og 5. klasse i Børnenes Hus 

lørdag den 17. maj kl. 1000 - 1200 

Har du problemer med opbevaringen af aviserne,  

så aflever dem på Grønbjergvej 24, Jørn og Karen 97 38 43 49.
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Fra Bruger til bruger: 

Sælges 
Spisestuebord med hollandsk udtræk 
og 6 stole, -massiv eg, -velholdt. 1200 
kr.  tlf. 97 38 40 20 

Jeg blev inspireret af en samtale jeg havde med 
en bruger af Genbrugspladsen på Nylandsvej. 
Vedkommende foreslog at jeg i Runestenen op-

retter en fast rubrik der hedder pulterkammeret, 
rodekassen eller lignende. 
Forslaget bliver hermed ført ud i livet: 

Betingelser: Der skal stå et tlf nr. eller navn og 
adresse. 
Der skal stå om det er til salg og pris, om det for-
æres bort, eller det er til bytte. 
Da mange er gode til at støtte Runestenen vil 
denne Service være gratis. 
(Udgiften og besværet ved at sende et girokort er 
næsten lige så stor som det annoncen ville koste) 
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Grønbjerg 
Annebergvej 5, Grønbjerg, 6971 Spjald 

Tlf. 97 38 40 42 

Åbningstider: 8.00 til 18.00 

- også lørdag og søndag !

• Kaffemølle

• Tips & Lotto

• Fotokopiering

• Apoteksudsalg

• Postekspedition

• Returflaskeautomat

• Fremkaldelse af film

• Bon udtrækning hver uge

• Indsamling til fester og begravelse

• Fast lavpris på "Friends" børnebleer

• Grønbjerg vin, 3 fl. god rødvin for 120,-

• Gratis vareudbringning hver fredag formiddag

• Buketter og dekorationer fra "Blomster Bixen"

• Hver tirsdag og fredag lun leverpostej fra kl. 11.00

 Dejlig lokalt til daglig !
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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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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 

 

 
Ufrivillig vandladning er et problem for 

omkring 400.000 danskere, og 9 af 10 er 
kvinder, der har født børn. Mange søger 

ikke hjælp for det, fordi de tror, der ikke 

er noget at gøre ved det; men faktisk er 
der en del behandlingsmuligheder, så 70 

% kan blive helbredt. Der kan være tale 

om træning af bækkenbund eller blære 
hos en fysioterapeut, medicin eller opera-

tion afhængig af, hvilken årsag der ligger 
til grund. 

Der er en glidende overgang fra det nor-

male til det unormale. Men hvis man har 
ufrivillig vandladning ved almindelig ak-

tivitet, er der grund til at gøre noget ved 
det. Det er ikke farligt, men det er øde-

læggende for ens sociale aktivitet og ar-
bejde. 

Man kan selv gøre en del simple ting, f. 

eks. indøve en fast daglig rutine, hvor 
man drikker til bestemte tider og har 

hyppige tissepauser, drikke mest først 

på dagen og mindst om aftenen og tøm-
me blæren bedst mulig, hver gang. De 

fleste vil hellere helbredes end skjule 
problemet og hele tiden skulle være i 

nærheden af et ledigt toilet. 

Problemet kan ikke altid løses, så nogle 
må bruge bleer eller bind; men det må 

være en nødløsning. Dels kan det give 
lugtgener, dels koster det mellem ti og 

tyve tusinde om året.� 

 

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

IDÉ  • HUSENE  

IVAN V MORTENSEN A/S 

Bygge & indretningsfirma 

www.runestenen.dk 
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���� Jubilæum 

Serier og andre tiltag i 10 år 

I Runestenens levetid har der været man-

ge forskellige serier faste sider mm. For 
de der ikke har været med i alle 10 år kan 

nævnes: 

Redaktionen 
har altid haft en klumme. Her har sæd-

vanligvis været en kommentar til forsi-
den og ellers været kommentarer til et og 

andet af det der rører sig i sognet. 

Sundhed 
Lægen skriver har også været en fast 
klumme i alle 10 år. Hvilket vil sige 60 

indlæg og med ca. 200 ord hver gang er 
det blevet til 12.000 ord af sundheds-

mæssigt karakter. 

Nyt fra byrådet 
har været fast i de sidste 10 år. Gudrun 

Nyborg begyndte og efter hendes to peri-
oder i byrådet har Gravers Kjærgaard ta-

get over. 

Mindeord har også været bragt siden 

1993. Det er der mange der har været 
glade for. Der har naturligvis været en vis 

skelnen i hvor man trækker grænsen for 
hvem der skal med i mindeordet. 

I begyndelsen var det Pastor Ottosen der 

skrev mindeordet over afdøde grønbjerg-
boere siden har Ingrid Kirk overtaget rol-

len og for nogle måneder siden skrev hun 

om mindeord: ”I Runestenen bringer vi 
gerne Mindeord om afdøde Grønbjerg-

borgere. 
Principielt bringer vi kun Mindeord om 

borgere der er bosiddende i Grønbjerg. 

Mange grønbjergboere tilbringer den sid-
ste 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 

kirkegård. 
Det kan være vanskeligt at sætte græn-

sen, men vi kan tilføje at spaltepladsen er 

åben for alle og vi vil gerne på opfor-
dring fra pårørende bringe mindeord og 

nekrologer.” 

Foreninger og andres indlæg 
Der har fra flere foreningers/bestyrelsers 
sider og med skiftende intensitet været 

indlæg i bladet. Det ville selvfølgelig 
være dejligt hvis alle foreninger ville bi-

drage med lidt hver gang. Det behøver 

ikke at være ret meget, men blot for at 
vise at der er liv i foreningen, og det er 

det befolkningen i Grønbjerg gerne vil 

læse. 

Serier i Runestenen 
Der har ligeledes været forskellige klum-

mer af forskelligt tilsnit. De forskellige 

artiklers tilblivelse og eksistens er natur-
ligvis afhængig af om der er nogen der 

har tid og lyst til at udføre en lille opgave 
for Runestenen forhåbentlig til gavn for 

hele sognet. Og her skal komme en lille 

opfordring til ikke at holde sig tilbage. 

Der var engang som Lis Helles og Palle 

Eriksen stod for. Det handlede om Grøn-
bjerg i Gamle dage – meget gamle dage. 

Hva´ er go til mig? Lissi Dyrberg og In-

ge Møller Madsen skiftedes i en række 

numre til at skrive om hvad man kunne 
gøre for at hold sig selv ved lige. Både 

Lissi og Inge er fysioterapeuter. 

Personportrætter har været bragt af fle-

re forskellige. I begyndelsen var det re-
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daktionen der tog sig af det, men siden 
hen har Ingrid Kirk stået for den afdeling. 

I redaktionen blev det hurtigt bestemt at 
når man nåede en alder på 90 år blev der 

bragt et interview. Ellers blev fødselsda-

ge ikke markeret. 

En familie i Grønbjerg (til at begynde 

med hed den ”Kender I…”) der har haft 
flere skribenter. Hanne Meiner, Hanne 

Kjærgaard, Susanne Bagge, Lotte Anne-
berg, Lone Otte og Morten Petersen har 

været blandt dem. 

Blomstrende oplæg bag denne titel for-

tæller Jane Carstens meget kort om for-
skellige blomster. Under Janes etårige 

fravær overtog Sigfred Nyborg jobbet. 

Firmaportrætter skrevet af Uffe Thom-

sen. 

Skolegang i Grønbjerg før og nu ved 

Grete Tange 

Det derude som Lars Holm Hansen har 

stået for siden januar 1998. 

Børnebøtten en kort overgang redigeret 
af Hanne Kæmpegaard 

Det gør mig glad på foranledning af Lis 
Helles Olesen 

Vikingen er løs siden marts 1995 

Jagthistorier/oplevelser ved Torbjörn 
Lund-Nielsen siden januar 2000. 

Fortsatte historier har der været et par 
af: Bl.a. Gule fanden som er en historie 

her fra sognet. Historien tog sin begyn-

delse i nr. 1 og sluttede i nr. 27 hvilket vil 
sige at den fortsatte i fire og et halvt år. 

Efter Gule fanden blev Nr. Omme Kirkes 

historie fortalt. Det var et optryk af Thor-
kild Munks (Ørnhøj) optegnelser om Nr. 

Omme Kirke. Serien begyndte i nr. 28 og 
sluttede i nr. 38 hvilket vil sige at oplys-

ningerne om Nr. Omme Kirke er gået 

over næsten to år. 

Yderligere aktiviteter 
Der har været afholdt PC –DOS kursus i 
Runestenens regi ligesom der har været 

arrangeret en enkelt udflugt til Museet i 
Holstebro.  

Altid på udkig efter nyt 
Er der nogen der føler sig kaldet til at 

skrive en artikelserie eller have en klum-
me skrive om sin interesse eller andet, er 

man særdeles velkommen. 

Det er altid interessant at høre om hvad 
andre går og beflitter sig med.� 

Bredgade 64  6900 Skjern 
97 35 12 1 1 
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���� Grønbjerg IF 

Ved: Formand Leif Kristensen 

Formandens beretning fra Generalfor-
samlingen den. 27. februar. 

Medlemmer: 50 Børnespiller,10-15 

spiller til ds-holdet og 10-15 pc bruger. 

Kroket (Hans Erik Hansen ) 

12-15 spiller kroket 1 formiddag om 

ugen. Næste år organiseres de under DGI 
så de kan deltage i turneringer. For år 

2003 betales der kontingent. 

Ds-holdet (Ulla Olesen/ Margit Laurid-

sen) 
Mislykket fusion med Vildbjerg. Lave 

aftaler med spillerne om at kunne stille 
hold til alle kampe. NC stoppede som 

træner efter foråret pga. arbejde. Resultat 
nedrykning til jyllandsserien. Udvidet 

samarbejde med Spjald. 

Børnefodbold (Niels Jørgen / Jytte) 

Stor fremgang af spiller ca.55 børn for-

delt på de forskellige hold. Det har fun-
geret utrolig godt i år. De har været orga-

niseret under JBU i år. 

Net-café (Leif Kjærgaard) 

Indkøb af 7 spille pcér. Net-udvalg be-
står af 9 voksne som holder ro og orden 

samt står for salg i kiosken. 
Der afholdes net-café hver fredag og 10 

gange om året afholdes der net-party 

Ansøgning og investering i år 2003. Der 

Fra venstre er det Niels Jørgen Sønderby, Bill Pedersen, Leif Kristensen, Børge Jensen og Ulla Ole-

sen. Når bestyrelsen er blevet reduceret skyldes det at der kan være mellem 5 og 7 medlemmer i be-

styrelsen. 
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bliver købt 2 nye pcér for de penge som 
vi har fået bevilget fra Kommunen, re-

sten af beløbet vil gå til ekstra afdrag på 
Banklånet. 

Vedligeholdelse (Børge Jensen) 
Udskiftning af rækværk. Maling af vin-

duer udvendigt (hjælp fra Lyngdal) Op-

rydning af det nye skur. Lave hylder i 
omklædningsrum til bolde. 

Kiosk (Jesper / Jane) 

Gennemgang af særskilt regnskab, som 

viste et overskud på ca. 7.000 kr. de 
5.000 kr. overføres til GIF´s regnskab. 

Aftale om indkøb af slik gennem Sugro i 
Struer , dette kan foregå på nettet og le-

veres i GB. 

Økonomi (Jytte) 

Gennemgang af der revideret regnskab 

for år 2002, som viste et overskud på 

ca.12.000 kr. 
Der er ikke vedtaget nyt budget for år 

2003, da vi ikke er færdig med at besøge 
sponsorer. 

Ændringer af vedtægter så de passer til 
fremtiden 
Paragraf 2 ændres til: Forenings formål er 

at fremme interessen for fodboldspillet og 
andre aktiviteter i Grønbjerg, som kan ud-

nytte vores område af flest mulige. 

Paragraf 6 ændres til: Bestyrelsen afgør 

hvor foreningens aktiviteter organiseres 
(JBU-DGI-ANDRE) og derved underka-

stet de for dette forbund til enhver tid gæl-
dende love og bestemmelser. 

Bill Pedersen blev valgt til bestyrelsen og 
Jytte Nilausen blev bestyrelsessuppleant  

Genvalg af revisor og revisorsuppleanter. 
�

Ribovej 4 • 6950 Ringkøbing 

tlf.: 96 92 20 00   fax: 96 92 20 02 
www.pipecon.dk e-mail: info@pipecon.dk 

PipeCon as 
PipeCon as leverer komplette udstødningssystemer 

til skibe og dieseldrevne kraftværker. 

Beregning, dimensionering af lyddæmpning og vi-

brationsdæmpning, konstruktion, fabrikation, imple-
mentering og opfølgning. 

Lyddæmper leveret til Odense Stålskibsværft.  
Diameter på 3,7 meter og længde på 8 meter 

Tankunit. Klar til montage i det øvrige rørsystem på 
et kraftværk på  øen Curaca nord for Venezuela 
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���� Mette Winge 

Ved: Grete Tange 

Den 4. februar 
havde Videbæk 

Bibliotek besøg af 
forfatteren Mette 

Winge. 

Da vi i Grønbjerg 

læseklub havde 

læst en bog af 
hende, besluttede 

vi at tage ned og 
høre hende. Det er altid spændende at hø-

re forfatteren fortælle om baggrund og 

formål med de bøger, som vedkommende 
har skrevet. 

Baggrund 

Det blev en rigtig god aften, hvor Mette 

Winge først fortalte lidt om sin baggrund: 
Hendes far var kommet hertil fra Rusland 

i forbindelse med Oktoberrevolusionen i 

1920, hvor han havde boet i Sct. Peders-
borg. Han blev tandtekniker i Danmark, 

men var hele sit liv optaget af russisk lit-
teratur. Han læste meget, og det gav Met-

te lyst til også at få nogle oplevelser igen-

nem litteraturen. 

Som barn og ung kom hun meget på 
Gentofte bibliotek, hvor en meget dygtig 

bibliotekar Karen Banke forstod at bære 

ved til ”læsebålet” hos Mette Winge. 
Hun gik i gang med en uddannelse til 

bibliotekar, og efter at have gennemført 

denne læste hun ”sammenlignende litte-
ratur” på Københavns Universitet.  Hun 

skrev sin doktordisputats over dansk bør-
nelitteratur fra 1900 – 1945. 

Dette førte til et job som lærer på Biblio-
teksskolen, og mens hun var der, blev 

hun opfordret til at anmelde nye bøger i 
Kristeligt Dagblad; det førte videre til an-

melderjob ved Berlingske  Tidende. Som 
hun selv udtrykte det, forårsagede disse to 

jobs, at hun lærte sig disciplin og omhu 

(tingene skulle være færdig til en bestemt 
tid, og de skulle ikke kræve megen redige-

ring). 

 Senere kom hun ind i Danmarks Radio 

som leder af Teater- og  Litteraturafdelin-
gen. Hun fortalte, at den tid hun havde 

været der, havde været både spændende 

og skabende, men også dræbende, fordi 
der hele tiden var voldsomme kampe men-

nesker imellem p.gr.a.  politiske, økono-
miske og holdningsmæssige uoverens-

stemmelser. Hun sluttede med at være le-

der af Radioens program 1, men som hun 
selv udtrykte det: ”Det var en misforståel-

se!” så hun søgte ud fra institutionen igen. 

Hendes produktion: 

 Det var lidt tilfældigt, at hun i det hele ta-
get kom i gang med at skrive romaner. Det 

skete, fordi en af dem, som hun havde sid-

det ved siden af, mens hun udarbejdede 
sin doktordisputats, kom med en bog, 

hvori Danmarks første professionelle 
kvindelige forfatter fortalte om sit lev-

nedsforløb. Dette blev begyndelsen til 

hendes første roman, som kom til at hedde 
”Skriverjomfruen”, og hovedpersonen er 

Charlotte Dorothea Biel.  Den fik gode an-

meldelser, så det gav hende blod på tan-
den, hvorfor hun fortsatte med en krimi-

nalroman: Novemberlys. 

Om det fortalte hun, at det er meget nem-

mere at skrive en historisk roman end en 
nutidig, fordi man kan finde gamle maleri-

er, aviser og skifter, som  er vældig gode 

som baggrund for historien. Med hensyn 
til kriminalromangenren gjorde hun op-

mærksom på, at hun meget tidligt var ble-
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vet optaget af denne, men at det er svært 
at skrive et rigtig godt plot, fordi den skal 

være fremadskridende og med en logisk 
opklaring uden revner. 

Af de øvrige bøger hun omtalte kan næv-
nes: ”Den femte vinter”, der foregår un-

der 2. verdenskrig. Den handler meget 

om hendes egen familie, og det skal man 
være forsigtig med, sagde hun, fordi det 

let kommer for tæt på. ”Grønt Mørke” er 
en historie om DR, hvor der foregår man-

ge magtkampe både på overfladen og un-

der. 

”Nogle dage i september” handler om 
”hele Europas svigerfar”, der samler hele 

familien i Fredensborg, og hvad der kom-

mer ud af det.  ”Når fisken fanger solen” 
om Thyge Brahes søster og endelig 

”Skår”, som er hendes nyeste roman, der 

foregår her og nu. Mette Winge fortalte 
også, at hun netop var færdig med en bog 

om Griffenfeldt og hans tid. 

Hun syntes selv, at det var spændende at 

skrive, men at det også kunne være be-
sværligt ind imellem, fordi tingene ikke 

altid ville forme sig, som hun ønskede. 

Hun synes ikke selv, hun er en ”sortseer”, 
men alligevel kom der altid til at gå en 

mørk strøm gennem hendes bøger. Hun 
skriver helst om kvindelige personer, da 

hun mente, at dem kunne hun bedst sætte 

sig ind i. 

Aftenen sluttede med, at der var lejlighed 
til at stille spørgsmål og få svar, og jeg sy-

nes, hun var meget åben i sin besvarel-

se.� 

DANSK ANGUS 

KØDKVÆG 

FORMENTLIG VERDENS BEDSTE OKSEKØD 

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

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 naturlige 
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 vinterhalvåret. 

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

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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���� Fællesbestyrelsen 
 
 
Ved: Finn Krogh Jørgensen 

 

Pædagogisk dag 
Vi er startet godt op i vores ”fælles be-

styrelse”, hvor vi sidder flg. Personer: 
Birgit Heise, Lone Rabjerg, Margit Laur-

disen, Jens Kirk, Erik Øster, Tina Risum, 

Finn Jørgensen, Ole Berthelsen, Birgit 
Højgaard, Henning Møller, Christian, Jo-

nas og undertegnede. (se billedet i nr. 60 

red.) Vi har fået fordelt arbejdsopgaverne 
overordnet og har fået sat navn på, hvem 

der står for hvad. Vi har afholdt Pædago-
gisk dag for lærere, pædagoger og foræl-

drevalgte – det var en god dag, hvor vi 

fik noget input fra bl.a. Rasmus Am-
strup, som til daglig er kaptajn og eska-

dronchef på Holstebro kaserne og fra 
Flemming Lauridsen fra Videbæk Kom-

mune. De kunne hver især give os nogle 

redskaber til at komme i gang med at la-
ve ting sammen, som har betydning for 

vores fællesnævner – Børnenes hus.  

 

De fysiske rammer 
Det vigtigste lige nu er at få de fysiske 
rammer på plads – dvs. finde et sted hvor 

lærere og pædagoger kan holde pauser 

sammen, kan finde deres post, læse be-
skeder m.m. så man føler, man er fælles 

om vort lille sted og at vi fremover arbej-
der ud fra, at vi er fælles om tingene. 

Det hårde... 
Vi skal til foråret i gang med at lave par-

keringspladsen og indgangspartiet fær-
digt. Desuden skal vi også i gang med 

”grunden”, hvor der skal laves spænden-

de tiltag – det vil I få mere at høre om se-
nere på året. Der skal også kigges på le-

gepladser, idet der er ting, der skal laves 

om med tiden – det vil der også blive ar-
bejdet på. Der er mange projekter i gang 

og ting tager tid.  
 

...og det bløde 
Nu skal vi i bestyrelsen finde hinanden 
og finde ud af at bruge hinandens stærke 

sider bedst muligt, så vi kan få et godt og 
konstruktivt samarbejde ud af det. Vi tror 

alle sammen på et godt samarbejde og 

det er det vigtigste. Den 22. februar var 
bestyrelsen på kursus i Aulum Fritids-

center. Temaet var ”Rummelighed i fol-

keskolen-urolige børn”, ”Tidens børn – 
værdier og vilkår i skolen” – store og 

tunge emner som kunne sætte tanker i 
gang i de forskellige ”kursister”. Hvilke 

muligheder har vi som forældre, besty-

relse og skolen for at stoppe den stærke 
politiske styring, som oftest går ud på at 

spare? Man er nødt til at se hinanden 
som samarbejdspartnere og medspillere i 

stedet for modstandere og syndebukke. 

Et meget interessant område som altid 
kan ”sætte sindene i kog”. � 

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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���� Grønbjerg Vandværk 
 
 
Ved: Formand Per Hessellund Lauritsen 

 

Tallene viser igen, at kvaliteten af vandet 
i Grønbjerg er overordentlig god. Det 

kan vi så alle glæde os over. 
 

Glæden er generelt behersket, når der 

dumper regninger ind af brevsprækken. 
Ikke desto mindre har Grønbjerg Vand-

værk tilladt sig at sende regninger ud i 

februar måned. Regningen har utvivl-
somt lydt på et større beløb end sædvan-

 
Seneste 

resultat 

Laveste 

resultat 

Højeste 

resultat 
Enhed 

Kvalitets- 

krav 
Sted 

Kemiske:       

Hårdhed 4,3 3,3 4,3 odH  V 

pH 8,82 7,51 8,82  7 – 8,5 F 

Nitrat <0,5 <0,5 <0,5 mg/l <50 V 

Jern 0,09 0,06 0,10 mg/l <0,2 F+V 

Mangan <0,005 <0,005 <0,005 mg/l <0,02 F+V 

Nikkel <0,06 0,06 0,06 mg/l <20 L 

Flourid <0,10 <0,10 <0,10 mg/l <1,5 V 

Mikrobiologiske:       

Coliforme bakterier <1 <1 <1 antal/100 ml <1 F+V 

Termotolerante coli <1 <1 <1 antal/100 ml <1 F+V 

Kimtal 21 °C 5 <1 14 antal/ml <200 F+V 

Kimtal 27 °C <1 <1 <1 antal/ml <20 F+V 

 

Prøverne er udtaget og analyseret af Miljøcen-

ter Vestjylland I/S 

< = mindre end 

V = undersøges på vandværksprøver 

F = undersøges på prøver udtaget ved forbru-

gers taphane 

L = undersøges på prøver udtaget fra led-

ningsnettet  

ligt. Som beskrevet i sidste nummer af 
Runestenen skyldes dette, at Grønbjerg 

Vandværk nu opkræver vandafled-
ningsafgiften sammen med vandvær-

kets opkrævning af betaling for vand. 

 
Det større beløb skyldes altså et aconto-

beløb for vandafledningsafgift for 

2003. Vær opmærksom på, at Videbæk 
kommune i april udsender årsopgørel-

sen for vandafledningsafgiften for 
2002. � 

Analyseværdierne offentliggøres 

også på: 

www.groenbjerg.dk 

Send en e-mail 
 

Vær med i Runestenens og dermed Grøn-

bjergs e-mailnetværk. 

Hver søndag modtager du informationer 

om den kommende uges arrangementer i 

Grønbjerg.  

Derudover er servicen også åben for for-

eninger m.v. der vil rundsende meddelel-

ser. 

Gør det nu!! 

runestenen@runestenen.dk 
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���� Sogneforeningen 

Ved: Formand Charlotte Hansen 

Årets gang.i 2002. 
Søndag den 24. februar var der faste-

lavnsfest før børn. Det var en hyggelig 
eftermiddag med mange flotte udklædte 

børn. 

Dilettant den 1. og 2. marts var igen en 
succes og der var ca. 50 fredag og ca. 90 

lørdag. 

Sommerfest sammen med Idrætsforenin-
gen og Familie & Samfund. 

Nogle strenge, men sjove dage. 
Sankt Hans fest med kondibingo og stort 

fremmøde på trods af vejret. 

Sølvvikingen blev i år givet til Hans å æ 
brugs. Båltale ved Peter S. 

Høstfest den 26. oktober med ca. 75 
fremmødte. 

En god aften, hvor bestyrelsen med Ruth 

som anfører, lavede maden. 
Julemarked i samarbejde med Familie & 

Samfund. Mens vi piger blev inde i var-

men frøs mændene, mens de satte juletræ 
og pynt op. 

En hyggelig dag. 
Juletræ for børn den 15. december En 

god dag, men ikke med så mange børn, 

som vi plejer at have. 
Tradition tro havde vi igen i år julebal 3. 

juledag, og som altid var det en vellykket 

aften.  Der var ca. 70 deltagere. 

Bestyrelsen 
Der har i 2002 været en del omrokering i 

bestyrelsen, idet vi jo måtte sige farvel til 

vores formand, Lone, som jo er flyttet til 
England. 

Da der ikke ligefrem var kamp om po-

sten,  måtte vi omrokerer så Joan blev 
kasser og jeg blev formand. 

Jeg har dog afsluttet dette regnskabsår, 
så det bliver lidt nemmere for Joan. 

Forsamlingshuset. 
Den markante nedgang i udlejningen, vi 

har haft efter kroen er lukket er ikke for-
andret i år, men vi håber dog stadig, at 

det igen vender, så vi kan få lejet forsam-

lingshuset noget mere ud.  

Vi valgte sidste år, at selv overtage ud-

lejningen af forsamlingshuset, og vil der-
for takke Jørgen Demant for den tid han, 

har stået for forsamlingshuset. 
Der har sidste år været en del vedligehol-

delse og udskiftning af forskellige ting, 

så vi synes, at det blevet et bedre sted at 
leje ud. 

Bl.a. Lakeret gulve. Ny kaffemaskine. 
Ny bagdør. Restaureret vinduet i køkke-

net. Ny indgangsparti. Nye toiletter. 

Derudover er der ryddet godt og grundigt 
op i gamle borde og stole. 

Generalforsamling i Grønbjerg Billardklub 
fredag d 25. april 2003 kl.19.00 

I klubbens lokaler Svinget 2b 

Dagsorden udsendes senere 

p.b.v  Grønbjerg Billardklub

Adr: Svinget 2B, Grønbjerg 
Formand:  

Niels Jacobsen 97 38 44 68 
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Og alt skåret porcelæn er endt i containe-
ren. 

Det har selvfølgelig ikke været uden om-
kostninger, men det har været en nødven-

dighed. 

Torvet. 

Vi søgte igen i 2002 om tilskud til at lave 

torvet færdig, men vi blev desværre ikke 
tilgodeset. Vi ville dog have det plantet 

til, og det er faktisk blevet meget godt. 
De nye bænke lader vente på sig, men 

der skal jo også være tid til det hele. 

Byen 

Vi vil gerne takke Lyngdal mange gange 
for de flotte blomsterkasser, de har lavet 

til byen. Det pyntede virkelig. 

Medlemmer. 

Vi besøgte igen sidste år samtlige hus-

stande i byen, men dog kun en gang. Der 

hvor der ikke var nogen hjemme lagde vi 
indmeldelserne. Det har givet lidt mindre 

end forrige år, så vi besøger alle igen i år. 
Jeg vil gerne opfordre til at støtte op om 

sogneforeningen og blive medlem. Vi har 

i de seneste år ikke ændret på kontingen-
tet, og det vil vi heller ikke gøre i år. Vi er 

dog glade over, at vi alle steder er blevet 

godt modtaget, når vi har været på besøg. 

Der skal lyde en stor tak til alle der på en-
ten den ene eller anden måde har været 

med til at hjælpe og støtte sogneforenin-

gen i år 2002. 

Jeg vil også takke bestyrelseskollegaer for 
et godt samarbejde i det forløbne år. 

Sogneforeningen vil i løbet af april kom-
me ud og opkræve medlemskontigent. 

Vi håber selvfølgelig at der i den forbin-

delse at så mange som muligt vil støtte op 
om vores forening. � 

Din lokale el-installatør… 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 

Tlf. 97 38 60 93 
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ge gårde.- Senere har han været meget 
alsidig med hensyn til jobvalg. Som for-

skelligt entreprenørarbejde og arbejde 
som gravemaskinepilot i brunkulslejer. 

1944 blev han gift med Anna Mosgaard 

Jensen her fra Grønbjerg, og det blev så 
også her, de byggede hus og slog sig 

ned. 

Som fritidsinteresse havde han jagt og fi-
skeri, men også sin have var han meget 

optaget af. Interessen for at have med 
jord og planter at gøre førte til, at hani 

1968 søgte jobbet som graver ved Nr. 

Omme Kirke. T.H. blev desværre plaget 
en hel del af sygdom ved pensionsalde-

ren, og i hans sidste år gik det ud over 
hukommelsen og åndsevnerne.Hans sid-

ste mange år blev tilbragt på Spjald Ple-

jehjem.  Her i sognet vil han blive min-
det som den omhyggelige og pligtopfyl-

dende graver ved kirken. En opgave han 

havde i 5 ½ år. 
T.H.Jensen efterlader sig sin hustru An-

na, som stadig bor i huset på Ørnhøjvej. 
Af deres 6 børn bor også de 3 her i byen, 

mens 3 bor andetsteds. Desuden efterla-

des 13 børnebørn og 7 oldebørn. 
Æret være Christian Theobald Jensen´s 

minde! 

Johanne Mortensen, Spjald Plejehjem. 

89 år. Død d. 14. 2. 2003. 
Hanne in memoriam! 

For niogfirs år siden blev der i et hus her 

i Grønbjerg, som ikke mere eksisterer, 
født en lille pige. 

Hun blev kaldt Hanne,- ja egentlig blev 
hun da døbt Johanne. Men det kortere 

Hanne passede nu så godt til den kønne 

og glade pige! Som hun jo var! Hanne 
voksede op i et hjem med en stor flok 

børn. I et hjem, hvor der var en glad 

stemning til daglig. Hanne´s far havde 
øldepot for Carlsberg, men han var også 

spillemand—spillemand om en hals, og 

���� Mindeord 

Ved: Ingrid Kirk 

I denne 2-måneders periode har der væ-
ret fire begravelser fra Nørre Omme Kir-

ke. To kvinder og to mænd har vi taget 
afsked med! 

Ernst Bredtoft, Spjald Plejehjem. tidl. 
Ørnhøjvej 32.  81 år. Død d. 7. 1. 2003. 

Ernst Bredtoft blev født på gården, som 

han overtog i 1962 efter sine forældre. 
Han var en dygtig landmand, som drev 

sin ejendom på mønsterværdig vis. 
Som ung var han en ivrig håndboldspil-

ler, og kunne også godt lide at komme 

ud og se sig omkring, og ud at se til sin 
store familie. Han var ugift, og havde så-

ledes ikke selv nogen børn, men havde 
megen glæde af sine søskendebørn. Ernst 

havde en god hukommelse- næsten en 

slags omvandrende leksikon. Det sidste 
år af sin levetid tilbragte han på pleje-

hjemmet, hvor han-trods plaget af syg-

dom var glad for at bo. Han havde altid 
venlige smil at dele ud af, når man mød-

te ham der! 
Æret være Ernst Bredtoft´s minde! 

Frida Ulrikke Jensen, Skråstrupvej 6, 
Ørnhøj. 71 år. Død d. 27. 1. 2003. 

Hun blev født her i Grønbjerg, men de 
sidste mange år har hun boet sammen 

med Villy Hansen i Skråstrup. 

Æret være Frida Jensen´s minde! 

Christian Theobald Jensen, Spjald Ple-

jehjem, tidl. Ørnhøjvej 13. 88 år. Død d. 
27. 1. 2003.

Efter mange års tiltagende svaghed er T
H, som han altid blev kaldt her i Grøn-

bjerg, afgået ved døden på plejehjemmet

i Spjald.  T.H. voksede op i Gjellurup
Sogn, og som ung tjente han på forskelli-
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ophavsmand til en række gode folkedan-
semelodier. Desuden drev familien en ki-

osk med bladudsalg. Hanne fik lært at 
spille klaver, ja blev rigtig dygtig dertil. 

Og da hun tilligemed kunne li´ at komme 

ud mellem folk og havde en god sang-
stemme, ja, så var det oplagt at datteren 

måtte med farmand ud at spille til baller 

og fester rundt om i sognene. Hvem har 
ikke hørt om Mortensens musik? 

Hanne var glad og godt tilpas med det! 
Hun lyste op. Hun var en rigtig køn pige, 

med et flot hår, er der blevet fortalt! En 

pige, som man kun kunne blive glad for 
at være sammen med. 

Og så måtte det jo komme! Hanne blev 
forelsket,- det var gengældt, det var de 

strålende øjnes tid i Hanne´s liv.    

Men ak !  Alt har sin tid ! Kun få har vel 
siden set Hanne rigtig glad. Hun lukkede 

sig inde bag anonymiteten. 
I alle de år, hvor hun og søsteren Nora 

efterlevende forældrene boede i hjemmet 
for at passe kiosken, var det kun Nora, vi 

så. Hanne sang ikke mere- Hanne spille-

de ikke mere- Hanne lo og sang ikke me-
re. Hanne lukkede sig inde med sin store 

hjertesorg. 

Hanne har nu tilbragt mange år på pleje-
hjem, hvor hun også har levet meget til-

bagetrukket.  
Fredag den 14. februar fik Hanne fred, 

da sov hun stille ind på Spjald Pleje-

hjem! 
Æret være Johanne Mortensen´s minde!  

N.B. Huset, hvor Hanne blev født, vok-
sede op og levede det allermeste af sit 

liv, blev for mange år siden købt til 

Grønbjerg Bageri. Her blev bygget kon-
tor.  � 

���� GIF Pressemedd. 

Grønbjerg IF og Spjald IF udvider samar-
bejdet på fodboldfronten.  

DAMEFODBOLD. 

Grønbjerg har igennem mange år været 

lokomotivet i vestjysk damefodbold. 
Men gennem de senere år har flere og 

flere af de bærende spillere forladt områ-

det, og dermed også Grønbjergs dame-
hold. Det har været svært at stille hold, 

og det kulminerede sidste år, hvor det 
kun var muligt at stille holdet i dan-

marksserien, og det endda kun via telefo-

nen. Resultatet blev som bekendt nedryk-
ning, og det uden en sejr i hele sæsonen. 

Efter flere møder med de tilbageværende 
spillere, var udmeldingen klar. Der var 

ikke længere mulighed for at fortsætte, 

nu på jyllandserie-niveau. 

I stedet trækkes holdet ud, og sammen 
med Spjald IF indledes et samarbejde om 

et serie 2 hold, der bygges op om de reste-

rende spillere fra Grønbjerg, samt et nyt 
kuld spillere, der rykker op fra 

Spjald/Grønbjergs damejunior, samt årets 

juniorspillere. Der bliver foreløbig en 
gang fællestræning i Spjald. 

Hvorvidt der bliver en ekstra træning for 
seniorerne i Grønbjerg, ja det afhænger af 

hvor mange seniorer, der bakker det nye 

initiativ op.  
Fællestræningen skulle betyde at der er 

10-15 spillere til træning. Vi er af den me-
ning, at vore juniorer alle kan klare at træ-

ne sammen med seniorspillerne. 

Juniorholdet spiller fortsat sine hjemme-
kampe i Spjald, og serie 2 spiller i Grøn-

bjerg.  

Den første træning blev i øvrigt gennem-
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ført lørdag den 15.02. med 12 deltagere. 
Hvilket er tilfredsstillende, en lørdag i 

vinterferien. 
Der er ingen tvivl om, at damefodbolden 

i området nok skal komme op igen. Vi 

har i dag pigehold i alle rækker. Så 
grundlaget er i dag inden for egne ræk-

ker, hvor den tidligere bestod af spillere, 

der kom, ofte langt fra Grønbjerg, for at 
spille fodbold på højt niveau. Det er klart 

at en nedrykning eller to ikke gør det 
nemmere at motivere og holde på disse 

spillere.  

HERREFODBOLD. 

Også på herresiden sker der noget nyt. 
Gennem et par år har der været en flok 

spillere i Grønbjerg, samt fra døgninsti-

tutionen Lyngdal, der har spillet for sjov 
en gang om ugen. For at give disse spil-

lere lidt mere, har Grønbjerg luftet ideen 

om et ekstra serie 6 hold. Da vi, i Spjald 
IF, tror på ideen, har vi tilmeldt et ekstra 

serie 6 hold til dette års turnering. Begge 
hold hedder Spjald IF. Men hvor serie 

6.1 spiller og træner i Spjald, ja så spiller 

og træner serie 6.2 i Grønbjerg.  
Begge hold er forholdsvis lukkede, men 

kan dog sagtens supplere hinanden, hvis 

det bliver nødvendigt. Og er der nu spil-
lere, der godt kunne tænke sig lidt mere 

udfordring, ja så træner Spjalds hold i se-
rie 3 og 5 to gange om ugen i Spjald.  

Grønbjergs hold får Bill Pedersen som 

holdleder, og der trænes hver onsdag, 
sammen med "Fodbold for sjov".  

I Spjald starter serie 6 lørdag den 01. 

marts kl. 14.00, hvor der efterfølgende er 
en gang klar suppe og en orientering om 

den forestående sæson.  
Vi tror disse initiativer vil være med til at 

fastholde spillere, som ellers ville droppe 

ud. Nu kan de stadig være med og måske 
endda få lysten til noget mere.  

I begge bestyrelser er vi af den opfattel-
se, at tiltagene kun kan styrke fodbolden 

i området. Vi tror at samarbejde er vejen 

frem. Det er da også to enige bestyrelser, 
der støtter begge tiltag. Og vi vil ikke af-

vise, at samarbejdet kan udbygges yderli-

gere. Vi har aftalt at mødes igen til efter-
året, dels for at evaluere året, men også 

for at se fremad.  
Med venlig hilsen 

Mogens Christensen Formand Spjald IF. 

Leif Kjærgaard Formand Grønbjerg IF. 
�

���� Skomagerpokalen 

Ved: Nils Erik Jakobsen 

Skomager pokalturnering 

Lørdag den 8. februar 2003 afholdte vi i 
billardklubben den årlige skomager po-

kalturnering.  

De sidste 2 år var Peter S. Christensen 
løbet med pokalen, og skulle i år forsøge 

at vinde den for tredje gang. Men da den 

sidste kegle var væltet, måtte han afle-
vere pokalen.  

Dette års vinder blev Bill Pedersen, han 
slog i finalen Bo Jensen der blev nr. 2, 

Per Johansen der blev nr. 3 og på fjerde 

pladsen kom Wilfred Pedersen.  

STORT TILYKKE!!!!!!   � 
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VIKINGEN ER LØS

I denne mobile tid!!!! 

Der befinder sig en gruppe mænd i omklædningsrummet i en mondæn golfklub, 
da en mobil telefon på bænken pludselig ringer. En af mændene sætter telefonen 
på medhør og begynder at tale.  
Manden: "Ja, Hallo!" Kvinden: "Hej skat, det er mig. Er du i klubben?"  
Manden: "Ja!"  
Kvinden: "Jeg står inde i Magasin nu og har fundet den mest vidunderlige læder-
jakke! Den koster kun 8.000 kr. Er det OK at jeg køber den?"  
Manden: "Selvfølgelig,..køb du den blot, hvis du er så glad for den."  
Kvinden: "Jeg var i øvrigt inde forbi Mercedesforhandleren og så på de nye 2003 
modeller. Der var altså en af dem, som jeg virkelig er vild med."  
Manden: "Hvad koster den!"  
Kvinden: "750.000 kr.!"  
Manden: "OK, men til den pris, skal den også være med alt ekstraudstyr!"  
Kvinden: "Storartet! Åh, jo og lige en ting mere.....Sommerhuset vi gerne ville 
have sidste år står til salg igen. Nu skal de kun have 7,2 millioner for det!"  
Manden: "Nå, ja, men så klø på, og giv dem et tilbud, men du skal ikke byde me-
re end 6,8 millioner!"  
Kvinden: "OK, vi ses senere! Jeg elsker dig!"  
Manden: "Farvel, jeg elsker også dig!"  
Manden afbryder telefonen.  
De andre mænd i omklædningsværelset ser på ham med stor forbløffelse.  
Så spørger han: "Øh, er der nogen der ved, hvem der ejer denne her telefon?"  

Det forlyder fra sædvanligvis pålidelig kilde at Arriva nu har så store forsinkelser 
at flere af passasegerne medvirker i programmet ”Forsvundne danskere”. 



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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