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RUNE

Sommerfesten 2003 

Et af sommerfestens morsommere indslag var vel nok vandkampen mel-

lem udvalgte hold fra Grønbjerg, men efterfølgende kunne alle forsøge sig 

med vandkamp hvor det dog stadig galt om at ramme skiven på snoren 

over hovederne på de kæmpende. 
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���� Redaktionen 

Forsiden 

To festlige dage med masser af aktivi-
tet og god stemning blev afsluttet med 

fest i teltet lørdag aften den 14. juni. 
Forinden var der gået et opvisningshold 

fra Kolding og ca. 17 m3 (17 tons vand 

- måske noget mindre) hen over stadi-
on. For første gang i mange år lykkedes

det for byen at slå landet i fodboldkam-
pen by - land, men måske skyldes det

en mindre ihærdig indsats fra Grøn-

bjergvejs al-kaida-hold - se forklaring
under gadefodbold side 24.

Her omkring 

Så var de her - permanente fartmålere - 
så er det jo spændende, om det så kan 

hjælpe på vores fart ind gennem byen.  

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 

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.

Vi må jo nok erkende, at for dem der ik-

ke før har været i Grønbjerg så virker 
hævefladerne i byen godt nok - ligeså 

for lastbiler m.v., men for os der bor her 
eller jævnligt kører igennem byen, så 

har hævefladerne ikke længere den sto-

re effekt - vi ved hvor hurtigt vi kan kø-
re over hævefladerne. 

Jeg kan være lidt mere tvivlende på, om 
måleren øst for byen vil have den store 

effekt. Efter fartmåleren kan man nå at 

komme op på en anseelig hastighed, in-
den man når ned til svinget ved den 

gamle brugs. 

Fartmålerne måler bilens hastighed ved 
byskiltet (”følere” er her rillet ned i as-

falten) og selvom man når længere ned i 
fart inden skiltet, er det den fart man har 

ved ”følerne” der kommer til at stå på 

fartmåleren. 

Deadline for nr. 64 er 

lørdag d. 30. august 

Bladet udkommer  

onsdag d. 17. september 
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���� Nyt fra Byrådet 

Ved: Gravers Kjærgaard 

Lige nu er somme-
ren over os, vi har 
holdt det sidste by-
rådsmøde og de sid-
ste udvalgsmøder 
inden sommerferien. 
Jeg tror såmænd, det 
er meget sundt for en tid, at lægge det 
politiske arbejde fra sig, og koncentrere 
sig lidt mere om sit erhverv og levebrød. 
Sommerferie med familien skulle der og-
så gerne blive tid til, og det gør der. Her i 
huset drager vi på en ½ times køretur 
mod sydvest, hvor klitterne og havet vil 
danne base for nogle dages samvær og 
afslapning. 

Budget 2004. 

Hvis jeg ser tilbage på de sidste 2 by-
rådsmøder, synes jeg ikke der er så me-
get, der har almen interesse. Men netop 
på denne tid af året, tages de første skridt 
til budget 2004. 
Udmeldingen i ”Budgetnyt” fra Kommu-
nernes Landsforening (KL) lyder: stram, 
men reel aftale, her hentydes til KL’ af-
tale med regeringen, om næste års øko-
nomi. Vi har i Økonomiudvalget gen-
nemgået det første udkast fra kommu-
nens økonomigruppe. At lægge et budget 
og lave de prioriteringer, der er nødven-
dige er aldrig let, men min vurdering er, 
at det bliver i hvert fald ikke værre, end 
det plejer at være. 

Kommunesammenlægning. 

Når jeg møder folk i den ene eller anden 
sammenhæng hører jeg ofte: nå, skal vi 
snart have kommunerne lagt sammen. Et 
ofte hørt argument er, vi må da kunne 
spare en del kommunekontorer og en 

masse administration. Det er da også lo-
gisk at tænke sådan, men helt så enkelt, 
tror jeg nu ikke det er. Vi politikere skal 
være meget opmærksomme på at have 
reelle analyser og argumenter, som for-
udsætning for den beslutning, der engang 
skal tages. For tiden er det som om, der 
på det ideologiske plan er en indre for-
ståelse af, at nu skal vi bare have større 
kommuner, det skal vi passe på ikke at 
lade os rive med af uden skelen til før-
omtalte realiteter. - Debatten vil absolut 
ikke tage skade af, at holde sommerferie 
sammen med os andre. 
Med disse få linjer vil jeg ønske Rune-
stenens læsere en GOD SOMMER. 

Indholdsfortegnelse. 

De uovervindelige 18 
Fællesbestyrelsen 6 
GIF-nyt 8 
Gudrun Nyborg 40 
GUF-Nyt 36 
Havekredsen 25 
Kirkeligt Samfund - hvad er det? 7 
Lokalhistorisk Arkiv 41 
Med på tur med menighedsrådet 15 
Menighedsrådet 21 
Mindeord 38 
Nyt fra byrådet 3 
Redaktionen 2 
Sankt Hanstalen 10 
Sommerens positive 37 
Sommerfesten 2003 22 
Sommerudstilling 20 
Sundhed 26 
Torbjörns jagthund  28 
Ude af skolen 32 
Udflugt med GUF 20 
Udflugt med Kirkeligt Samfund 19 
Vikingen er løs 43 
Årets gang derude 16 
Årets Grønbjergviking 27 
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Biblioteket: Torben 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: Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448 

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: Olav Therkildsen 97384213 

Udlejn Forsamlhus Jane Jensen 97384186 

Ungdomsklubben: Tommy Kjeldgaard 97384335 

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 

Fodpleje: 

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

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 

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 14 48 

Udenfor kontortiden 

henvises til Ringkøbing 
politi tlf. 97 32 14 48  

LLLL  Serv i cemedde le lser  7777 

Videbæk kommune: 96 94 94 94 
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 JULI Side   Side 

MA 14  Dagen er aftaget med 0t 54m 29  LØ 16   

TI 15   SØ 17 GUF udflugt Kirke 9 20 

ON 16   MA 18  34  

TO 17   TI 19   

FR 18   ON 20   

LØ 19   TO 21   

SØ 20  Kirke 10.30  FR 22 Deadline Aktivitetskalenderen  

MA 21  30  LØ 23   

TI 22   SØ 24  Kirke 10.30  

ON 23   MA 25  35  

TO 24   TI 26   

FR 25   ON 27   

LØ 26   TO 28   

SØ 27  Kirke ingen  FR 29   

MA 28  31  LØ 30 Deadline 64  

TI 29    SØ 31  Kirke 9  

ON 30    SEPTEMBER  

TO 31   MA 1  36  

 AUGUST  TI 2   

FR 1   ON 3   

LØ 2   TO 4   

SØ 3  Kirke 9  FR 5   

MA 4  32  LØ 6 Havekredsen 41 

TI 5   SØ 7  Kirke  

ON 6   MA 8  37  

TO 7 Kirkeligt Samfund 19 TI 9   

FR 8   ON 10   

LØ 9   TO 11   

SØ 10  Kirke ingen  FR 12   

MA 11  33  LØ 13   

TI 12   SØ 14  Kirke  

ON 13   MA 15  38  

TO 14   TI 16   

FR 15 Havekredsen 41 ON 17  Dagen er aftaget med 5t 30m  
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���� ”Bestyrelsen” 

Ved: Finn Krogh Jørgensen 

Som noget af det sidste før som-
merferien, har Børnenes Hus fået 

ansat en ny lærer. John har søgt 
nye udfordringer og i hans sted er 

Knud Krogsgaard blevet ansat. 

Vi håber at alle vil tage godt imod 
Knud, så han vil føle sig hjemme 

fra starten. 

Og her i starten af skoleferien, 

nærmere betegnet den 28. juni, 
havde legepladsudvalget indkaldt 

til en Arbejds-hygge-lørdag i Bør-

nenes Hus. 
Der var mødt 18 forældre / besty-

relsesmedlemmer og en stor flok 
børn, der legede lystigt rundt imel-

lem det hele. 

Det var en af sommerens varme 

dage, så der blev svedt godt og 

grundigt over de forskellige pro-
jekter. 

Der blev lavet nye "natur" heste, sand-

kasser, ny overligger på gyngestativ, re-
parationer på legehuset, faldunderlag, fli-

ser til nye legehuse og meget mere. 
Og som det nok mest synlige er der kom-

met et flot indgangsparti mellem 

den nye parkeringsplads og sko-
legården. 

Her vil der senere komme lidt 

planter, så det bliver rigtigt ind-
bydende. 

Fra bestyrelsen skal der lyde et 

stort tak til dem der bidrog med 

materialer og ikke mindst ar-
bejdskraft.  � 

Det er de firbenede der er hestene! 
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���� Kirkeligt Samfund 

Ved: Bestyrelsen 

Apropos Kirkeligt Samfund 

• hvad er det for en forening?
• hvad sker der mon her ?
• det lyder sådan lidt ”helligt” og

højtideligt?

Det er spørgsmål, man kan komme ud 
for at især unge mennesker stiller! 
Det er forståeligt, for det er da rigtigt, at 
navnet godt kan lyde lidt ”klan”-agtigt 
og for nogle noget mystisk. ”Kirkeligt 
Samfund” - jo, det er dette med sam-
fund´et, det kan lyde, som er det en luk-
ket kreds af nogen særligt udvalgte men-
nesker - hvad det slet ikke er! 

Jeg vil forsøge at forklare!  
Jeg gik i Grønbjerg lokale Arkiv og lånte 
en ældre foreningsprotokol for at se, 
hvad der er foreningens formål. 
Den landsdækkende forening Kirkeligt 
Samfund blev startet i 1898, og den før-
ste paragraf i foreningens Grundbestem-
melser - revideret i 1919 lyder således: 
(For Ringkøbingegnen): 

”Formålet er at fremme kirkeligt Sam-
menhold og Samarbejde mellem de 
grundtvigske Kredse og Folk i Ringkø-
bing og Omegn, ligesom man også ved 
Tilslutning til Kirkeligt Samfund af 1898 
vil være med til at løse de muligt forelig-
gende kirkelige Fællesopgaver”. 

I starten havde Kirkeligt Samfund en af-
deling i de fleste sogne, men med tiden 
er mange af disse blevet nedlagt eller 
”omdøbt” til foredragsforening, højsko-
leaftener eller lign. 
Det var førhen simpelthen en forening på 

linje med gymnastikforeningen og ung-
domsforeningen. Alle tre rundet af den 
grundtvigske højskoleide om at lade 
”Ånd og hånd gå hånd i hånd”. 
Oprindelig havde man her en ”Grønbjerg 
Foredragsforening”, startet i 1908. Det 
var den forening, man på grund af ”ringe 
tilslutning” nedlagde den 17. juli 1925 
og genoplivede som Kirkeligt Samfund 
af Nørre Omme d. 28. sept. 1927. Rigtig 
mange mennesker har i de forløbne år - i 
generationer - fået glæde og inspiration 
ved at komme i denne forening, - det var 
ikke ualmindeligt at der kom en 80-100 
stykker til arrangementerne i Grønbjerg 
Forsamlingshus, men det var jo også før 
fjernsynets tid! 
I dag forsøger vi stadig at holde liv i den 
gamle forening ved at afholde nogle op-
lysende og underholdende arrangementer 
i løbet af vinterhalvåret og en udflugt om 
sommeren. 
Men så mange som i ”gamle dage” er det 
svært at ”trække til”! � 

Kirkeligt Samfund modtog her i foråret 
en kærkommen gave, pålydende 7.500 
kroner. 
Vi er i bestyrelsen den glade giver meget 
taknemmelig for den smukke gave. 
Motivationen var: ”Megen glæde og 
mange gode oplevelser ved at komme i 
foreningen Kirkeligt Samfund”! 
Vi vil søge pengene anvendt til gavn og 
glæde for flest mulig. � 

Se flere billeder på 

www.runestenen.dk 
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���� Grønbjerg IF 

Ved: Formand Leif Kristensen 

Så er det første halve år af 
2003 gået, så her er lige 

status på det. 

Børnefodbold: 

Her er vi kommet godt i gang, der er 60 
børn der spiller fodbold. 

I denne sæson spiller vi under DGI og 

det har betydet at vi møder de små klub-
ber fra vores nærområde. 

Vi er så heldige at der er mange voksne 
og unge, som har lyst til at træne alle de 

børn. 

Alt fungerer godt træning, kampe, foræl-
drehjælp osv. 

Serie 2 Kvinder: 

Der blev lavet en aftale med Spjald IF 

om kvindefodbolden. 
Det har betydet at der nu spilles i serie 2 

under JBU. 

Holdet træner i Spjald og spiller hjem-
mekampene på Grønbjerg Stadion. 

Holdet klarer sig godt og aftalen har væ-
ret til gavn for begge klubber. 

Serie 6 Herrer: 
Her arbejder vi også sammen med Spjald 

IF om de to serie 6 hold. 

Grunden til dette samarbejde var hvis vi 
manglede spiller, så kunne vi låne fra 

hinanden. 
Men det får vi aldrig brug for, da vi har 

20 spiller der har lyst til at spille kamp 

for Grønbjerg IF serie 6 hold. 
Aftalen med Spjald fungerer heller ikke 

da de har trukket deres hold. 

Net-cafe: 

Der blev indkøbt to nye spille pc'er i for-
året, så nu er vi oppe på 10 maskiner. 

Der er åben hver fredag fra kl. 18.30 - 

21.30 hvor der stadigvæk er stor opbak-
ning. 

Så der er nok behov for indkøb af nye 
maskiner efter sommerferien. 

I uge 26 afholdte vi ”aktiv sommer” i 4 

dage, hvor der kom børn fra hele Vide-
bæk Kommune for at spille. Der var stor 

opbakning. 

Vedligeholdelse: 

Der er blevet brugt mange timer på at 
vedligeholde vores område, men det be-

tyder ikke så meget, når man ser resulta-

tet af arbejdet. 
Det næste vi skal i gang med, er at lave 

kanten op mod Præsten, hvor mange fli-
ser er gået til. 

Udover at holde området arbejder vi med 

planer om at udvide Klubhuset med 70 
m2, da vi har fået mange nye brugere.  � 

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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Grønbjerg IF har bygget kiosken om, 

så der er blevet plads til et kæmpe ud-
valg af snolder. 

I den forbindelse blev der lavet en kon-

kurrence. 
Konkurrencen blev husstands omdelt 

sammen med Gifs kampprogram for 

2003. 
Konkurrencen gik på at finde det bedste 

navn til kiosken. 
Der kom ikke mindre end 40 gode og 

sjove forslag, lige fra Snoldehytten og 

til Cafe Frydendal, så det var svært da 
bestyrelsen skulle finde vinderen af 1. 

præmien og de 250 kr. 

Vinderen blev 

Lis Helles Olesen 
Vinkelvej 4 Grønbjerg 

Giffen 

Har åben hver fredag fra 
kl.18.30 - 21.30 

Sammen med vores Net-cafe 

Her kan der købes Sodavand, Is 
og 

alt det snolder man kan tænke sig 

Vinder forslaget 

”Giffen” 

Vinderen har fået besked og de 250 kr. 

www.groenbjerg.dk 

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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���� Sct. Hanstalen 2003 

Ved: Mogens Ballegaard 

Vi elsker vort land, 
og med sværdet i hånd 
skal hver udenvælts fjende beredte os kende, 
men mod ufredens ånd 
under mark over strand, 
vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde 
hver by har sin heks, 
og hver sogn sine trolde. 
Dem vil vi fra livet med glædesblus holde 
vi vil fred her til lands 
Sankte Hans, Sankte Hans! 
Den kan vindes, hvor hjerterne 
aldrig bli'r tvivlende kolde. 

 ”Hvad skal du?”, spurgte min kone, 
Helle mig om forleden. 
”Jeg skal op og skrive Sankt Hanstalen”, 
svarede jeg. 
”Åh..”, sagde hun, ”så må du endelig 
skrive en morsom tale”. 
”Nej!”, sagde jeg, ”det tror jeg ikke, at 
jeg kan”. 
”Så skal du sørge for at den bliver kort”, 
svarede hun igen. 
Og det vil jeg så forsøge. 

Jeg husker at Peter S, var det sidste eller 
forrige år, sluttede sin Sankt Hanstale af 
med, at reflektere over livet og ”den 
tredje alder” nu da han var ved at nærme 
sig de 60 år. 
Og det vil jeg medgive ham, det er nok 
noget der trænger sig på, når man når en 
moden alder.  
Dermed er ikke sagt, at man ikke kan ha-
ve det sjovt og lave mange løjer. 
Denne funderen over livet og dets alvor 
vil derfor også være udgangspunkt for 
denne Sankthans tale. 

I dag er det Johannes´ fødselsdag, han 
kunne ha været omkring et par tusind år 

gammel, hvis han havde levet. 
Men det er jo ikke det, vi i almindelighed 
forbinder med Sct. Hans selvom Sankt 
Hans er navnet på den hellige (sanctus) 
Johannes. - Johannes Døberen. 
Nu om stunder tænker vi nok mere i ret-
ning af noget med bål og hekse og Mid-
sommervisen ”Vi elsker vort land”, om 
det så er i Drachmanns version med: ”da 
går ungdom til dans på dit bud Sankte 
Hans”…. eller Shu-Bi-Duas version 
med: ”vil vi bålet på fædrenes gravhunde 
tænde”. 

Selvom Drachmann i sin version lader 
ungdommen gå til dans, og priser vort 
land i høje toner, ved midsommer dog 
mest, så har han dog også alvorsord med 
i sin sang. 

 ”Vi elsker vort land - og med sværdet i 
hånd skal hver udenvælts fjende beredte 
os kende. 

Er du vaks 
så kom straks 

jeg er klar 
med kam og 

97 38 42 85 
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”med sværdet i hånd skal hver udenvælts 
fjende beredte os kende” -  

Denne linie vil jeg tage udgangspunkt i.  
Vi skal vise vore fjender at vi er parate 

til at kæmpe med sværdet i hånd. Her i 

”vort land” kan det faktisk ikke betale 
sig at forsøge at trænge sig ind. 

Men hvem er fjenden i dag?, er det fun-

damentalisterne - religiøse eller politi-
ske?, er det Al Kaida?, er det SARS?, er 

det de nyreligiøse?, er det uvidenhed?, er 
det selvtilstrækkelighed? er det mangel 

på ”noget at holde sig til”?, er det usik-

kerhed?, eller hvad, eller hvem er fjen-
den? - Det kan enhver jo finde ud af med 

sig selv og gøre op med sig selv, hvad el-
ler hvem fjenden er. 

 

Lige siden Arilds tid har der i forskellige 
kulturer været personer, som man kunne 

spørge til råds hvis ”det brændte på”, el-

ler man skulle have klaring på livets sto-
re spørgsmål.  

Det er kun i de kulturer og religioner 
hvor alt er nedfældet for, hvordan man 

skal forholde sig i alle situationer og in-

tet tilfældigt kan forekomme, at man kan 
føle sig ”sikker”, og på det nærmeste læ-

ne sig tilbage og lade livet glide forbi 
uden at tage stilling. 

 

Der har i tidens løb været Oraklet i Delfi, 
medicinmænd, høvdinge, landsbyens 

ældste, præster og så videre og så videre, 
som man kunne spørge til råds, når man 

skulle have løst konflikter eller have kla-
ring på nogle af livets store spørgsmål.  

Disse ”alt-vidende” personer har vi ikke 

i dag. Med den større og større viden vi 
får, bliver det mere og mere klart, at vi i 

langt højere grad skal klare os selv og 

forsøge at finde løsningerne på næsten 
alle former for spørgsmål. Naturligvis 

kan vi konfrontere andre med vore pro-
blemer og vore genvordigheder og kon-

flikter, men i sidste ende er og bliver det 

os selv, der skal træffe afgørelsen. 
 

I dag kan vi end ikke få at vide om en 
præst skal tro på Gud. Selv dem der skul-

le have forstand på de dele kan ikke sva-

re på spørgsmålet - det bliver et både - 
og. Livet og ”sandhederne” bliver mere 

og mere komplekse. Vi kan få råd fra 

mange sider, men den endelige afgørelse 
ligger hos os selv. 

 
En fjortenårig dreng skulle engang kon-

firmeres. To dage inden han skulle kon-

firmeres, kom han grusomt i tvivl om, 
hvad han skulle mene og tro og tænke i 

den sag. Skulle han lade sig konfirmere, 
eller skulle han lade være. En præst, som 

familien havde kendskab til, blev tilkaldt 

og drengen og præsten fik sig en længere 
snak. Da præsten var ved at gå, havde 

 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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han, forældrene og drengen en kort snak 
og slutreplikken fra præsten var ”Ja, nu 

er det så op til dig selv, at finde ud af 
hvad du vil i overmorgen”. 

Det var en stor beslutning, som den stak-

kels dreng skulle tage stilling til i en al-
der af bare fjorten år.  

I dag er drengen selv præst. 

Tiden har ændret sig, også i den retning, 

- vi lægger mere og mere op til diskussi-
on, og forventer måske at vore unge kan

deltage i den diskussion på lige fod med

vi andre, vi forventer måske en mening
og en holdning fra selv meget unge men-

nesker, en mening og en holdning som vi
måske slet ikke kan forvente, at de har.

Det kan ende med at vi også lægger op

til en diskussion om hvad klokken er!!

Det bliver også op til vi voksne selv, at 

løse selv meget komplicerede problemer. 
Der er ingen nemme løsninger at hente 

nogen steder, hverken for os eller for vo-
re unge mennesker. Og er man ”svag i 

koderne” er det for nemt at falde til nem-

me løsninger på problemerne.  
Og de nemme løsninger kan være øl, spi-

ritus, stoffer, osv. osv., men de nemme 

løsninger kan også være at søge til de 
nyreligiøse grupper for at finde svar, el-

ler søge andre færdige pakkeløsninger 
hvor man kan læne sig tilbage og lade 

tingene ske uden at tage stilling. 

Med sværdet i hånd skal hver udenvælts 

fjende beredte os kende. 

Men hvordan skal vi så lade ”hver uden-

vælts fjende” se og ”kende vort sværd i 
hånd”? 

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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Det kan vi jo gøre ved at give, for det 
første vore børn en ballast der hviler på 

gode sunde demokratiske traditioner, på 
at de kender os og vor fortids arv, at vi 

vedkender os vort ståsted og lever op til 

at give vore børn den modstand de efter-
spørger, når de opponerer mod ”vore 

gammeldags” indstillinger.  

Det giver mening at give de unge et stå-
sted, et fundament som de kan holde sig 

og forholde sig til, hvis de skulle blive 
fristet til at finde på de lette løsningers 

model. 

Jean-Paul Sartre sagde det således: Ung-

dommen vil have at vi befaler, så den får 
mulighed for ikke at adlyde.  

Sokrates sagde for 2400 år siden bl.a.. 
Vore dages ungdom elsker luksus. Den 

har dårlige manerer, foragter autoritet, 

har ingen respekt for ældre mennesker, 
og snakker når den skulle arbejde. De 

unge rejser sig ikke længere op, når æl-
dre kommer ind i værelset. Den modsi-

ger sine forældre, praler i selskaber, slu-

ger desserten ved spisebordet, lægger be-
nene over kors og tyranniserer lærerne. 

Og hos os selv, vi voksne, skal vi søge 

udfordringerne i at fremkomme med vo-

re meninger, stå ved dem og lade dem 
stå over for andres meninger. Og dette 

lader sig kun gøre hvor demokratiet 

blomstre og hvor vi møder hinanden i 
sammenhænge (bl.a. foreninger), hvor 

ordet kan få frit løb.  
Kun således kan vi være i stand til at gi-

ve vore efterkommere et godt og sundt 

fundament til at vise ”fjenden” porten. 

Men mod ufredens ånd vil vi tænde bål 

på fædrenes gravhøje.  

Når den udenvælts fjende er åbenbar, og 

vi ser den snige eller trænge sig ind på 
os, og vil sprede ufred, må vi for alvor 

råbe vagt i gevær og stå imod med brask 
og bram. Vi må klæde os på og stå sam-

men, så vi ikke splittes, stå ved vore 

holdninger og ikke lade os rive med af 
alskens dårligdom. Vi må tænde bål så 

det kan ses at vi er her, og vi mener at 

vores fundament er stærkt nok til at stå 
”dårligdommen” i møde og møde udfor-

dringer af enhver slags. Ligeledes må vi 
være stærke nok, til at give vore børn og 

efterkommere det samme mod til at stå 

ufreden igennem og komme helskindet 
ud på den anden side.  

Hver by har sin heks og hvert sogn sine 

trolde 

og dem vil vi holde fra livet med glædes-
blus. 

Hekse og trolde kan ikke trives hvor der 
hersker glæde og fred, og med fred tæn-

ker jeg på fordragelighed og intern ro. 
Dermed ikke sagt, at vi ikke kan og skal 

holde vore meninger op mod hinanden - 

nej de skal i den grad prøves og gøres til 
genstand for prøvelse, men når det så er 

overstået skal der herske fred. Og at der 
hersker glæde og fred, det kan man vise 

ved at holde glædesblus eller på anden 

måde vise at her er der glæde og ikke 
tristhed, intriger, selvtilstrækkelighed, 

smålighed og anden dårligdom og forfald 

hvor trolde og hekse kan få lov til at ud-
øve sine ondskabsfulde og kedelige ger-

ninger - så splid og alskens dårligdom. 

Vi vil nemlig fred her til lands og freden 

kan vindes hvor hjerterne aldrig bliver 
tvivlende kolde. � 
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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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���� Med på tur 

Ved: Ingrid Kirk 

Den 10. juni – i fint udflugtsvejr klokken 
12.00 præcis kørte vi fra parkeringsplad-

sen med kurs mod Viborg. 46 forvent-
ningsfulde grønbjergboere havde fundet 

sommerjakken frem, og så nu frem til en 

oplevelsesrig dag. 
Første mål var Viborg Domkirke, hvor 

en kyndig guide satte os grundigt ind i 

tydningen af Joachim Skovgaards kalk-
malerier. Næste stop gjaldt Kvægfor-

søgscenter Foulum. Nu gjorde det godt 
med den kop eftermiddagskaffe, som 

man stod klar med her - endda med den 

traditionelle flødeskumslagkage, som hø-
rer sig til, når ”menigheden” er på ud-

flugt. Herefter måtte vi i de hvide over-
træksdragter og rundt og se hvad det er, 

man går og finder ud af på sådan et cen-

ter. Dette blev forklaret af endnu en kyn-
dig guide. 

Det blev ikke forsømt at komme med 
bussen om ad meget naturskønne områ-

der på turen herfra mod Bording Hotel, 

hvor stedets unge værtspar stod parat og 
bød os velkommen til at spise en endog 

meget lækker middag. 

Turen sluttede med et besøg i Ikast´s nye 
kirke, Fonnesbæk Kirke, hvor den velop-

lagte sognepræst fortalte om kirke- og 
menighedsaktivitet i denne nye del af 

Ikast Sogn. Efter aftensang i det spæn-

dende kirkerum rullede Henry Jensen 
hjemover med os, så nu var næste stop 

parkeringspladsen i Grønbjerg! 
Nu var klokken da også gået hen og ble-

vet 23.00. Alle var glade og tilfredse - og 

måske også lidt trætte. 
TAK til Helle og Else for en godt tilret-

telagt tur - bare én af de mange gode op-

levelser, som sommeren byder på !  � 

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. 49 kr/kgca. 49 kr/kgca. 49 kr/kgca. 49 kr/kg    
Fars   Fars   Fars   Fars   8 - 10 % fedt     45 kr/kg45 kr/kg45 kr/kg45 kr/kg    

¼ bagfjerding ca. 40 kg ¼ bagfjerding ca. 40 kg ¼ bagfjerding ca. 40 kg ¼ bagfjerding ca. 40 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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���� Årets gang - derude 
 
 
Ved: Lars Holm Hansen 

 
Så skulle sommeren være over os, i hvert 
fald ifølge kalenderen, men som så ofte 
før har vejret været noget ustabilt, med 
en hel del vand ind imellem og selvom 
temperaturen for juni har været over gen-
nemsnittet, føles det ikke helt sådan, når 
man synes at sommervejret burde være 
her, men mon ikke det kommer. Jeg sy-
nes, de senere år har lignet hinanden en 
del, med en form for regntid i juni-juli og 
så er vejret pludselig vendt til det bedre, 
men vi får se.  
I naturen går det sin vante gang og yngle-
sæsonen er allerede ved at være ovre for 
nogle arters vedkommende, mens andre 
tager endnu et kuld. I vores have fløj stæ-
reungerne ud, som sædvanligt, ultimo 
maj og i år har der været 12 par. I carpor-
ten rugede et Solsorte par og fik 5 livs-
kraftige unger ud af anstrengelserne. Re-
depladsen i carporten er en slags hylde, 
som jeg fremstillede for nogle år siden og 
satte op i et hjørne. Den virker, for jeg 
tror det er 2. eller 3. gang, den bliver 
brugt af Solsortene og også Skovspurve-
ne, har brugt den en enkelt gang. Rede-
hylden er tilpasset hjørnet hvor den sid-
der, men i stedet for et rundt hul, som i 
redekasser er forstykket helt åbent, bort-
set fra et lavt bræt nederst. Jeg kunne 

godt forestille mig at andre arter, end de 
nævnte, ville kunne finde behag i denne 
model. Åbningen bør dog vende ud mod 
den side, hvor man færdes mindst, da en 
eventuelt rugende fugl, godt kan blive 
stresset, hvis der er aktivitet lige foran den 
hele tiden.  
I Tårnfalkekassen var der også unger i år, 
4 eller 5 i alt. I slutningen af juni fandt jeg 
en rede af Tornsanger med 5 æg, øverst i 
en Paradisæble. Det er faktisk første gang, 
jeg har fundet en Tornsanger rede med 
æg, skønt de yngler i haven hvert år. Dette 
skyldes at de små sangere, skjuler deres 
reder utroligt godt og først når bladene fal-
der af træerne, kan man se, hvor de har 
været. Æggene i reden, så ud til at være 
ens og fordi jeg skriver det, er at vi egent-
lig har set meget til Gøgen i år. Flere gan-

ge har den sid-
det i træerne, 
nok for at hol-
de udkik efter 
et værtspar, til 
at udruge dens 
æg og det kun-
ne i grunden 
have været 
sjovt på nær-

meste hold, at se hvordan Gøgeungen ud-
konkurrerer sine ”søskende” og derefter 
vokse til kæmpestørrelse i forhold til 
”plejeforældrene”.  
Først i juni tog jeg på en tur til Rømø. På 

Gøg som spion 



17 

vejen derned var 
jeg inde hos en 

landmand, som 
havde ringet til 

mig, fordi han 

havde en ugle bo-
ende i et hul i en 

ladegavl. Ganske

rigtigt, for da vi rejste stigen op ad muren 
fløj der en Slørugle ud af redehullet og 

inde i reden lå der 5 unger oven på isole-
ringen. Den største af ungerne var nok 

omkring 20 cm. høj og fuld af dun, men 

alligevel kunne det hjerteformede ansigt 
nemt anes. Den mindste unge, så ud til li-

ge at være kommet ud af ægget, men det-
te fænomen er ganske typisk for ugler, 

idet de begynder at ruge, når det første 

æg er lagt. Strategien herved er at er der 
føde nok vil alle unger overleve, men er 

der knaphed, satses på de første fødte og 

de efterfølgende kan sågar blive ædt af 
deres søskende.  

Ja, jeg var på vej til Rømø, men en god 
oplevelse var det med Sløruglerne, som 

er i fremgang, både på landsplan og her i 

amtet. På vejen sydover besøgte jeg Sne-
um sluse ved St. Darum syd for Esbjerg, 

her blev der for nogle år siden gravet 
nogle søer eller klæggrave i forbindelse 

med dæmningsbyggeri. I disse ret store 

søer er der en kæmpe stor Hættemåge ko-
loni på flere tusinde par. Området er selv-

følgelig fuglemæssigt interessant, da der 

er mange ænder, gæs og andre vandfugle, 
men at Vadehavet ligger umiddelbart på 

den anden side af diget, gør at der også er 
en del vadefugle, som jo fouragerer efter 

føde her, når havbunden blotlægges ved 

ebbe.  
Rømø er den største vadehavs ø i den 

danske del af Vadehavet og med 130 

kvadratkilometer er den faktisk vor 10. 
største ø. Rømø er nok mest kendt for 

dæmningen og den kæmpestore bade-

strand på øens vestside. Stranden er fra 1 
til 4 km. bred og den er ganske impone-

rende, ikke mindst i den sydvestlige del, 
hvor man ved ebbe, synes at kunne køre 

helt til øen ”Sild” i den tyske del. Herude 

kan man også, sågar i solskinsvejr opleve 
”fatamorgana” eller luftspejling, som det 

hedder med et dansk ord.  

Både naturmæssigt og turistmæssigt er 
Rømø god, idet øen indeholder mange fi-

ne områder, såsom de specielle klitheder, 
der dækker den midterste del, afbrudt af 

nogle plantager og ikke at forglemme det 

allervigtigste stranden og Vadehavet, 
som omkranser øen og hele tiden gør at 

området ændrer karakter, her tænker jeg 
på vandet, som hele tiden enten er på vej 

(flod) eller på vej væk (ebbe). Jeg brugte 

en hel dag på øen og fik flere gode ople-
velser bl.a. så jeg en af de sjældne vade-

fugle arter, som i Danmark, nu kun yng-

ler i vadehavsregionen, nemlig den 
Hvidbrystede præstekrave. Denne art vil 

gerne yngle ved sandstrande og der har 
den unægtelig en konkurrent i os og det 

har gjort, at den 

er gået en del til-
bage, i forhold 

til tidligere. Vi 
så også Stor 

regnspove og 

Dobbeltbekkasin 
på yngleplads. 

Dværgterne, 2 

Rørdrummer flyvende ved Lakolk sø, 
samt 350 Edderfugle og 250 Strandska-

der ved Juvre diget er da også værd at 
bemærke. Jeg havde en god tur og Rømø 

må siges at være et besøg værd, men der 

kan være rigtig mange mennesker derov-
re, ikke mindst tyskere. De nærmest 

strømmer til på en varm sommerdag og 

20.000 besøgende ved stranden er ikke 
ualmindeligt og alligevel er der stadig 

plads nok !!! � 

Stor regnspove 

Slørugle 
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Storsejr til Lilleputterne 

Dagens (9. maj) topkamp på det solbeskinnede Grønbjerg stadion mellem Spjald og de ligeledes ube-

sejrede lilleputter fra Vildbjerg endte - 13-0 til Spjald! I storsejren deltog fra Grønbjerg Sune Nilau-

sen og Uffe Kjærgaard, som scorede sit første mål for Spjald. Endvidere lavede Christian Andersen 5 

mål, og han er topscorer for holdet. Spjald fører suverænt sin pulje. Her ses med ryggen til Sune og til 

højre for ham Uffe og man kan helt til venstre se Christians ben. 

Vi har gjort det grove 
...du skal gør det sjove 

Briketter sælges fra egen fabrikation i Estland 

Briketterne har: 
• høj brandværdi
• lavt vandindhold
• lav aske %
• og så er de billige

Ring til Grønbjerg Møbelindustri 
tlf.: 97 38 42 44 og hør nærmere 
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UDFLUGT                UDFLUGT               UDFLUGT 
 

UD   PÅ  TUR   MED   JOHANNES 
 
LEJER I en bus, så er chaufføren gratis ! ! ! 
 

Det var det tilbud Johannes Mikkelsen gav foreningen Kirkeligt Samfund her i for-
året.- 

Det var da et flot oplæg, som vi skyndte os at sige JA TAK til! 

Så gik planlægningen i gang. Nogen havde ideer til go´e steder: 

 
Turen går til  SKIVE / SALLING - SPØTTRUP 

torsdag den 7. august 2003 
 

Afgang  kl.  12.00  fra  parkeringspladsen  ved  Svinget! 
 
Johannes har lagt en rute gennem naturskønne egne, hvor første stop vil blive  
Dalsgard Antik i Dommerby ved Skive.  
En gammel gård- smukt beliggende nær Skive Fjord.  Alle bygninger er fyldt op med 

et kæmpeudvalg i gamle møbler, porcelæn og 1000 andre ting. 
Her står kaffen med kringle og lagkage klar ca. kl. 14.30. 

Haven må vi også kikke i! 

Efter et par timers ophold her går turen videre til  
 

Spøttrup Slot- Danmarks Borgmuseum. 
Mere end noget andet sted i Danmark oplever man her den ægte stemning af Middel-

alder. Borgen har sommeren igennem mange spændende aktiviteter. En stor rosen- 

og krydderurtehave er også en mulighed her. 
Her drejer man nøglen rundt kl. 18.00, og vi sætter- atter ad naturskønne veje- kursen 

mod Grønbjerg. Hjemme igen ved 19 - 20 tiden -afhængig af om vi tøer på hjemve-
jen med is- eller pølsekøb! 

 

Turen koster 100 kroner pr. person, som betales i bussen 
Inkluderet BUS- KAFFE- ENTRE. 
 

Alle er meget velkommen til at deltage! 
Tilmelding senest den 4. august. hos  

Thyra Larsen 97 38 40 60  
Iris Kamp 97 38 40 32 

Ingrid Kirk 97 38 40 20 

 
Kirkeligt Samfund. 
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���� Sommerudstilling 

Jane Carstens, Galleriet Frydendalsvej 
har i år fået optaget billeder ved den årli-

ge censurerede udstilling i Tistrup, 
Kunstnernes Sommerudstilling. Alle bil-

leder kan ses i Janusbygningen, Lærke-

vej 25, 6862 Tistrup indtil d. 28 juli  

Uddrag af Cand. Psych. og kunstinteres-

seret Svend Andersens anmeldelse af Ja-
ne Bjørnebo Carstens malerier: 

Man bliver lidt chokeret eller provokeret. 
Det er som om malerierne presser sig 

frækt, provokerende på. Man kan ikke 

bare stå af. Der er et eller andet der hol-
der en fast. Men det er ikke helt enkelt at 

sige hvad det er. En analyse af delele-
menterne af denne "nye" stil vil hjælpe 

noget. Der er malet på plexiglas i stedet 

for alm. lærred. Denne glasflade giver et 
meget skinnende overflade. Der er brugt 

akrylmaling, hvilket giver nogle meget 

klare farver, som forstærkes op af plexi-
glasfladen der er malet på.  

Farvevalget er nogle steder provokeren-
de stærke og "skæve" og er med dette 

med til at fremhæve indholdet. Der er ik-

ke tale om realisme, ej heller surrealis-
me, snarere er her tale om symbolma-

ling, at malerierne skal forstås symbolsk. 

Det er en spændende sammensætning 
maleriet som helhed giver. Vi lever i en 

tid hvor det er klart at det enkelte menne-
ske selv må skabe sig en mening med sit 

liv. Samtidig lever vi i en kulturverden,

en skabt verden af plastic, plexiglas, glit-
ter og kunstige farver.

Egentlig kan man sige at det er alt det Ja-
ne Bjørnrbo Carstens prøver at udtrykke.

Det bliver spændende at se Jane Bjørne-

bo Carstens videre udvikling.   �

Da Janes acrylmalerier ikke kan ydes 
fuld retfærdighed i sort-hvid som 

anvendes på disse sider, kan et eksempel 
ses på www.runestenen.dk 

UDFLUGT 

søndag d. 17. august 2003. 

kl. 16.00: Arrangementet begynder  
kl. 18.00: Grillen er tændt til den medbragte mad 

Sted: Præstbjerg Naturcenter, Klejnstrupvej 2, Sørvad 
Mødested: P - pladsen nord for bygningen 

Pak en madkurv og tag med på familieudflugt 
Naturvejleder Alan Larsen vil fortælle og vise rundt i området 

Alle er meget velkomne! 
Hilsen Grønbjerg GUF. 
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���� Menighedsrådet

Ved: Formand Helle Engestoft 

Præstestop - hvad så  ??? 
Den 18. juni indførte Kirkeministeriet ved kirkemini-

ster Tove Fergo ansættelsesstop for præster.  
De fleste af os her i Grønbjerg går nok og spekulerer 

over hvad præstestoppet betyder for os når Pastor 

Ernst Mølgaard Ottosen fratræder sin stilling til okto-
ber 2003. 

Det er svært at svare helt konkret på. Der kommer he-

le tiden nye meldinger. Det vi hører den ene dag, kan 
være forældet to timer efter.  

Planen i øjeblikket er, at Anne Hillgaard, Brejning fra 
oktober passer vores sogn med alt hvad det indebæ-

rer.  

Ansættelsesstoppet giver mulighed for dispensation. 
Vi har, sammen med Ørnhøj som vi jo deler præst 

med, indsendt en dispensationsansøgning, så vi håber 
at vi er blandt de heldige, der sidst i august får at vide 

at vi kan gå videre med at søge en præst, men ellers 

må vi vente ligesom mange andre.   � 

Runestenens udgivelsesdatoer i 2003 - 2004: 

Nr. Deadline: Udkommer 

64 lørdag d. 30. august 17. september

65 lørdag d. 25. oktober 12. november

66 lørdag d. 27. december 14. januar

67 lørdag d. 28. februar 17. marts

68 lørdag d. 1. maj 19. maj

69 lørdag d. 12. juni 14. juli

70 lørdag d. 28. august 15. september

71 lørdag d. 30. oktober 17. november

Aktivitetskalender 

Med næste Runestenen kommer også Aktivitetskalenderen 

• Undgå sammenfald i arrangementerne

• Planlæg i god tid

• Tal med andre foreninger inden planlægningen

Vi er ca. 700 sjæle i Grønbjerg (Nr. Omme Sogn) der skal gå til 

de arrangementer foreningerne udbyder. Herunder skal bl.a. 

medregnes Gymnastik, Badminton, Svømning og Fodbold. 

Ud af de 700 er der 180 børn under 18 



22 

Sommer fes t  i

Næsten samtlige foreninger i 
Grønbjerg stod bag sommer-

festen 2003 der blev afviklet 
i dagene den 13. og 14. juni. 

Sommerfesten bød på de ob-

ligatoriske gadefodbold, 
Land- og by fodbold, og 

spisning i teltet, men som-

merfesten 2003 var krydret 
med opvisning af Koldings 

talenthold samt en overra-
skelse i form af vandkamp 

arrangeret af Brandvæsnet i 

Videbæk. 

De arrangerende foreninger 

var Gymnastikforening, Fami-

lie & samfund, Ungdomsklub-

ben, Billardklubben, Idrætsfor-

ening og Sogneforening  

Byen vandt over landet i land/bykampen ved sommerfesten  

Endelig blev det byens tur til at vinde over landet ved årets store fodboldopgør i Grøn-

bjerg. 4 - 2 blev den eftertrykkelige sejr. 

Børnecykelsponsorløb lørdag formiddag  

Der blev arbejdet hårdt for at cykle så mange sponsorerede 

kroner hjem til sommerfesten som muligt 

Her er det Thomas  skarpt forfulgt af Michela.  
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Vild, våd og vandvittig vand-

kamp  

Med hjælp fra Videbæk Brand-

væsen var det lykkedes holdet 

bag sommerfesten at få etable-

ret en alle tiders vandkamp til 

to mål på stadion i Grønbjerg. 

Smedene i Grønbjerg vandt 

den vandvittige vanddyst. 

Grønb je r g  2003

Showhold fra Kolding  

Der kom rigtig mange for at 

se opvisningen med Koldings 

Talenthold lørdag eftermiddag 

Begge aftner var 

der hygge i teltet og 

på forskellig vis 

blev der lagt op til 

at sikre slægtens be-

ståen. 



24 

Hvem kunne dæmme 

op for Grønbjergvejs 

al-kaida fodboldhold-

hold, der vandt 

(næsten som vanlig) 

årets gadefodbold fre-

dag aften på Grønbjerg 

stadion. 

Næste år bør der ind-

føres maskeforbud så 

man kan genkende de 

kampklædte krigere. 

Fra venstre: Ukendt, 

(måske Per) Johannes, 

Sune, Pia, ukendt 

(men det er nok Søren 

N) Jens, Ole, Andreas

og Claus

Herover: 

Næsten ligeså vanlig som Grønbjergvej tager vin-

derpokalen tager Kims piger og drenge pokalen for 

bedst udklædte. 

Kims piger og drenge kommer fra Kjærgårdsvej og 

deromkring. 

Fra venstre: Josefine, Emilie, Kim, Morten, Rikke, 

Uffe og Frederikke 

Herunder står resterne af Sønderkjærsvejs 

hold der modtog fairplay pokalen. 

De to resterende er Anne Marie og Jonas. 
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Havekredsen havde lørdag den 17. maj åbne haver i Grønbjerg. 

De åbne haver var hos Eva Broni og Ole Berthelsen, Holstebrovej, Margit og Hans Jensen, Sand-

bækvej - to store landbohaver. To byhaver ved Kristian Kristiansen, Ommegårdvej, og hos Lis 

Helles Olesen og Palle Eriksen, Vinkelvej  Billedet herover er fra sidstnævntes have. 

Se billeder fra de andre haver på www.runestenen.dk. 

Torsted Auto- og Traktorværksted 
Gammelbyvej 9 • Torsted • 6971 Spjald 

v/Jørgen Falk Nielsen 

Jeg tilbyder:  
Alt i service/reparation af biler, traktorer og plæneklippere 
Tilbudspris på bil til syn 

Åbningstider: Mandag - fredag 1300 - 1700 

Tlf: værksted  40 10 48 92 
privat 97 38 40 84 

Nystartet, men med 18 års erfaring 
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���� Sundhed 

Ved: Læge Henrik Thomsen 

Om at køre bil. 

Vi ved alle, at det er risikabelt at køre, 
når man er påvirket af alkohol, medicin 

eller stoffer; men det er faktisk lige så far 

ligt at køre, når man er søvnig. Menne-
sket er ikke lavet til at være aktivt om 

natten, men man kan selvfølgeligt være 

nødt til det. Det farligste tidspunkt er fra 
fire til seks om morgenen. Med mindre 

man har sovet forinden og faktisk står op 
på det tidspunkt, bør man undgå at køre 

bil, især alene. Mange får lidt mindre 

søvn, end de har behov for, og det gør de 
små timer ekstra farlige, og efter ulyk-

kesstatistikken ser det ud til, at det især 
er farligt for yngre mennesker, der kø-

rer alene i bilen. Man har ikke nogen 
måleskala for træthed og søvnighed, så 

politiet kan ikke tage en "søvnig-

hedsprøve"; men på Storebæltsbroen, 
som er overvåget i døgndrift, er man 

holdt op med at lave vejarbejder om 

natten, hvor der ellers er dejlig lidt tra-
fik. Ulykkestallet er 8 gange større om 

natten end om dagen. Det er simpelthen 
for farligt for vejarbejderne. Det er 

klogt, at være rimeligt udhvilet, inden 

man skal køre langt, og holde rimelige 
pauser undervejs. Man skal selv være 

opmærksom på de træthedssignaler 
kroppen udsender. Det er det sikreste. 
�

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 

www.groenbjerg.dk 
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���� Grønbjergvikingen 

Ved: Sogneforeningen 

Årets modtager af Grønbjergvikingen 
blev: 
Eva Broni og Ole Berthelsen, Holstebro-
vej 28. 

Indstillerne og Sogneforeningens be-
grundelse var følgende: 

Eva og Ole har gennem de år, de har bo-
et i Grønbjerg været særdeles aktive i lo-
kalsamfundet. 
Eva var medinitiativtager til oprettelse af 
Børnehuset, vel et af de initiativer der 
har haft allerstørst betydning for Grøn-
bjerg. Af bestyrelser har Eva ligeledes 
været med i bestyrelserne for Havefor-
eningen og Familie og Samfund. Eva og 
Ole har netop for nylig haft ”åben have”. 
Ole har i årene væ-
ret aktiv på det fag-
lige plan i Landbo-
foreningens besty-
relse og 4H. 
Her i Grønbjerg har 
Skolen nydt godt, 
og nyder stadig 
godt af Oles ar-
bejdsindsats og ev-
ne til at få tingene 
til at fungere på en 
stilfærdig facon. I 
efterhånden en år-
række har Ole været 
medlem af Skolebe-
styrelsen, de senere 
år som formand. På 
det seneste er det 
opgaven omkring 
Børnenes Hus, der 
har haft høj priori-
tet. 

De samme evner har Ole brugt i Gymna-
stikforeningen, både som gymnastikleder 
og bestyrelsesmedlem. Her kan specielt 
fremhæves etablering, indkøring og drift 
af Multisalen.  
Klasseforældreråd og andre frivillige til-
tag i forbindelse med Skolen har Eva og 
Ole ligeledes sat sit præg på.  
Denne beundringsværdige indsats har fo-
regået i en periode, hvor parret til tider 
har haft helbredsmæssig modgang. 

Grønbjergvikingen er en hædersbevis-
ning der udeles hvert år til Sankt Hans på 
foranledning af Grønbjerg Sognefor-
ening. Hædersbevisningen der en mini-
kopi i sølv af Grønbjerg Vikingen, er 
indstiftet i 1994 og skænket- og fremstil-
let af guldsmed Helle Engestoft, Grøn-
bjerg og uddeles til en person, gruppe el-
ler forening i Grønbjerg, der har gjort sig 
bemærket på en positiv måde enten i det 
store eller det små. � 

Her modtager Eva og Ole hædersbevisningen sammen med sønnen Søren 
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���� blyw - plads og sit 
 
 
Ved: Torbjörn Lune-Nielsen 

 

Skolegang med lektier 
Vi købte en sort labrador sidste år. Jeg 

har tidligere i RUNESTEN nævnt hun-
den, men hvordan er det egentlig gået? 

Faust, som han hedder, og jeg har været 

på skolegræsset. Vi har i perioder delta-
get i ugentlig klasseundervisning, hvor vi 

får lektier for og så træner vi flittigt 

hjemme. Vi træner en del sammen med 
makkerparret Muggi og Alan. Vi har sta-

dig meget at lære, men de grundlæggen-
de ting er ved at være nogenlunde på 

plads. Faust kan (tit) gå pænt på min 

venstre side, både med og uden snor. 
Stopper jeg, stopper han – og sætter sig. 

Får han at vide at han skal blive sidden-
de, så bliver han siddende – langt de fle-

ste gange. Hvis jeg så kalder ham hjem, 

eller hvis han blot løber rundt og søger, 
og jeg fløjter et bestemt signal, så stop-

per han og sætter sig. Det er han heldig-

vis ret skrap til. Det mest spændende, 
udover at få ”mums” = mad, er at hente 

noget. Det er det, man kalder at apporte-
re. 

”Apport!” - så er han i sit es og især hvis 

det foregår i vand. Lige nu arbejder vi 
med dirigering, dvs. han er blevet en 

slags fjernstyret jagthund, som jeg kan 

styre frem og tilbage og fra side til side. 
Hvad skal det så bruges til? Jo, hvis jeg, 

ude ved vandhullet, skyder en and, så ser 
han sandsynligvis, hvor anden falder og 

markerer sig stedet. Så siger jeg apport, 

og han løber/svømmer ud og henter an-
den. Hvis jeg nu er kommet lidt for sent, 

og min kammerat skød en and, lige inden 

jeg kom med Faust, så hjælpes vi ad med 
at finde anden. Jeg får måske at vide, at 

anden ligger ”fem meter til højre for den 
enlige birk, ovre på den anden side af sø-

en.” Så kan jeg nu dirigere Faust over i 

området og få ham til at søge, indtil han 
forhåbentlig finder anden, som han så 

bringer til mig. Men hvad siger man så 
til hunden? Når han skal væk fra mig, er 

et meget brugt vestjysk udtryk ”Uj-a”. I 

labradorkredse er man meget engelsk in-
spireret. De går i tweed og med sixpence 

og bruger engelske ord, så jeg har lært at 

sige ”back”. ”Sit” er ret international, så 
den har jeg også købt, men ”stay” og 

”heel” i stedet for ”blyw” og 
”plads”….så langt er jeg ikke kommet, 

så her holder jeg mig til jysk. Jeg har det, 

indtil videre, også fint i mine slidte Fjäll-
räven-bukser og min kasket, hvorpå der 

står: 10-4. 
 

Der er skrevet bøger og lange artikler 

om, hvordan man træner hunde. Der er 
ligeså mange meninger, som der er hun-

 

Mejetærskning udføres 
 

20 fods - MF38 -  
med autolevel skærebord og maskine. 

 

Derfor særdeles velegnet til kuperet terræn. 
 

Kresten Vestergaard 

97 38 42 00 eller 40 19 65 62 
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deracer, og den ene er klogere end den 
anden. Heldigvis har man efterhånden 

anerkendt, at de forskellige racer også 
skal trænes forskelligt. I al fald er det 

spændende at arbejde med. Nogle dage 

er det, som om vi taler samme sprog, 
mens det andre dage er totalt håbløst, 

uanset hvad vi laver. Dirigerer jeg ham 

til højre løber han til venstre og helt ba-
sale øvelser, som sit og at gå pænt, er 

helt uoverskuelige. Heldigvis er vores, 
skal vi kalde det færdighedsniveau, op-

adgående. Som afslutning på forårets 

træning, lavede vores lærer en prøve-
prøve. Det gik rigtig godt.  

Vores første prøve, hvor det var lidt al-

vorligt, var til den årlige Regionskonkur-

rence. Jagtforeningerne i Ringkøbing 
Amt, konkurrerer i 5 discipliner, hvoraf 

den ene er hundearbejde. Alan of Muggi, 

Iver von Effi og undertegnede var Grøn-

bjerg Jagtforenings repræsentanter. Jeg 
vil (mest af pladshensyn) undlade at be-

skrive og kommentere andet end min og 
Faust’s præstation. 

Duerne 

1. prøve var apportering af to duer. En

”kaster” ude i et område med højt græs

og småbuske, kaster en due til venstre.
Derefter kastes en due til højre, samtidig

med, at dommeren skyder et skud. Imens
skal Faust sidde ved min venstre side,

markere sig hvor duerne falder og ellers

forholde sig i ro. Efter ca. et halvt minut,
når kasteren er gået væk, nikker domme-

ren, som signal til mig, at jeg må sende
hunden. Havde den nu markeret duerne?

”Apport!” Direkte ud til den due der blev

skudt til, fat i duen og tilbage uden svin-
keærinder og sætte sig ved siden af mig.

Holde duen indtil dommeren nikker, for

at han er sikker på Faust ikke bare spyt-
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ter duen ud, når den har lyst. ”Taaak” og 
han åbner forsigtigt munden og lader 

nærmest den døde due falde ud i min 
hånd. Pyha, men det gik jo fint. Næste 

due skal hentes, men kan han nu huske 

hvor den ligger? Med min hånd peger 
jeg retningen ud for ham. ”Back!” og 

han er af sted, men for langt mod højre. 

Med et langt fløjt stopper jeg ham. Han 
stopper, sætter sig og kigger på mig. 

”Hva´ ska´ han nu til at kloge i?” ser han 
ud til at tænke. Jeg strækker armen ud 

mod venstre, og han løber heldigvis i den 

rigtige retning. Jeg stopper ham igen og 
giver ham signal til at søge i området. 

Efter vores mange træningstimer sam-
men, kan jeg se på snuden og især halens 

begejstrede pisken fra side til side, at han 

har duens skønne duft i næsen. Sådan! 
Han har duen og ”same procedure as 

…..” Et anerkendende nik fra dommeren 

og han er tilfreds med præstationen. 
Max. point. 

Kaninen 

Næste forhindring er apportering af en 

kanin. Sidde pænt til venstre og vente. 
Dommeren som ser lidt militæragtig ud, 

virker nu meget flink og kan åbenbar se 
jeg er nervøs, så han kommer med et par 

gode råd. En kanin er gemt i et terræn på 

ca. 50 x 50 meter. Normalt vil jeg give 
kommandoen ”Søg”, men jeg vælger 

”Back” ud til venstre, fordi der er en 

frisk vind fra højre, så han burde få fært 
af kaninen, selv på større distancer. 10 

sekunder går der højest, før halen igen 
slår, så bagbenene næsten løfter sig fra 

jorden for hver omgang halen snurrer, og 
han har den store kanin i flaben. Perfekt 

og vi får igen maks. point. 

Anden 

Så gælder det apportering i vand. I ugens 
løb har jeg trænet med de andre to kon-

stellationer, og det var mildest talt, totalt 

ubrugeligt. Ikke at vi trænede sammen, 
men Faust. Han faldt på 2 minutter et år 

tilbage i færdigheder, og dirigering på 
vand virkede slet ikke. Faust virkede nu 

meget tændt efter de to første discipliner, 

men jeg var alligevel noget spændt. Da 
vi kommer derhen, har en hund store 

problemer, til stor frustration for føreren, 
som til sidst opgiver. Alligevel får hun-

den et kærligt klap, da den kommer tilba-

ge og sætter sig. Der er lidt kø, men en-
delig er vi klar mellem to markerings-

stolper. En and er gemt i nogle rør på 

modsatte side af en sø, som er godt fyldt 
med grøde, så det er hårdt for hunden at 

svømme i. Først skal vi hente en and, 
som kastes ud i søen, samtidig med at 

dommeren skyder. Den døde and gen-

nem luften og et brag – vi er klar. Faust 
er klar og dommeren nikker. ”Apport!”, 

og der er ingen dikkedarer. Kunsten her 
er, at hunden skal beholde anden i mun-

den, til vi får tilladelse til at aflevere. 

Hundene vil helst lægge anden og ryste 
sig, lige når de kommer op af vandet, 

samle anden op igen og aflevere. Det må 

den bare ikke. Og det gjorde Faust heller 
ikke, så det var OK. En hånd ned foran 

hunden og pege retningen ud og ”Back”. 
Han springer i vandet, og lige som jeg 

• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller

• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg 

• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden 

• Store brændekløvere sælges og udlejes 

Grønbjerg VVS 
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær 

Tlf. 97 38 43 87 / imk@privat.dk 
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synes han kommer for langt til venstre 
og vil korrigere, løfter han snuden, og 

selv om han går på land nogle meter til 
venstre, er situationen under kontrol. 

Ned i vandet igen efter anden og han er 

på vej tilbage over søen. Herligt! Rigtig 
aflevering og den udløser igen max. po-

int. 

Dressurbanen 

Sidste disciplin er en dressurbane. Det 
burde være en sag om helt grundlæggen-

de færdigheder, men selv drevne hunde 

ser man dumme sig. Maggi er først, og 
det går fint indtil hun sætter sig og – ja 

skider midt på banen. Enhver hund kan 
miste koncentrationen, når den kan lugte 

en høm-høm. 

Heldigvis får føreren besked om at fjerne 
”sagen” og så er vi klar. Fire stolper dan-

ner en firkant med ca. 20 meter sider. 

Hen til første stolpe og sit. Med snor på, 
frem mod 2. og ved den går vi en venstre 

omgang. Sit. Snoren af og mod 3. stolpe, 
hvor vi går en højre omgang. Sit. 

”Blyw!” og jeg går mod 4., hvor jeg ven-

der mig om. Han blev pænt siddende, og 
efter nogle sekunder kalder jeg ham 

hjem. ”Blyw!” en gang mere, mens jeg 
går tilbage til 1. stolpe. Her skal jeg igen 

kalde ham hjem, men midtvejs står et lil-

le træ, hvor jeg skal stoppe ham og der-
fra få ham hjem på plads. Li´så fint gik 

det, så jeg tænkte et højt, Sådan! – indtil 
dommeren sagde : ”A er godt nok lied 

ved et, men a er nøt te å træk en poing.” 
Hvad i alverden var der nu gået galt? Jeg 

syntes det var perfekt. ”Du ska´ ha´ mi 

tilladelse, te å kalde ham hjem.” Det var 
rigtig træls, selv om vi fik 59 points af 

60 mulige. Det viste sig dagen igennem, 

at ved mange fejl var det ikke hunden, 
men føreren som lavede fejlene. Så har 

vi lært det. 

En rigtig apporteringsprøve 

Lørdag den 21. juni, som er deadline for 
denne RUNESTEN, skal jeg til en rigtig 

apporteringsprøve 
i Holstebro. Hvordan det gik, kan du læ-

se på RUNESTENEN´s hjemmeside. 

Her kan du også læse et par autentiske 
historier fra dette års bukkejagt. Skyder 

man en buk kan man deltage i en kon-

kurrence i Ringkøbing Amts Dagblad, 
hvis man indsender sin historie og et bil-

lede af bukken. 
Jeg skød en flot seks-ender ved Ulfborg 

sidst i maj. Først i juni havde jeg jagten i 

det sydlige Kiddal. Her lykkedes det, ef-
ter en fantastisk spændende jagt, at ned-

lægge en rigtig stor og flot buk, som kom 
lige før ”lukketid” sammen med en rå. 

Begge historier og billeder er lagt ind på 

nettet. 
Ha´ en rigtig dejlig sommerferie.  � 

Alternativ behandler

Karl Gejl 

Bymarken 10B 

Konsultation efter aftale 

97 38 40 40    1800 - 1900 

karlgejl@vip.cybercity.dk 

GRØNBJERG  
MASKINFORRETNING 

din lokale maskinforretning 

97 38 40 35 
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���� Ude af skolen 
 
 
Ved: Mogens Ballegaard 

 

Så forlod vort femte og dermed sidste 
barn Grønbjerg Skole. 

Vi har hermed med mellemrum haft børn 
i 7. kl. på Grønbjerg skole siden 1987. 

I alt har vi haft børn i Grønbjerg Skole 

siden 1985. 
Og hvad vil jeg så sige med det. Tja… 

jeg blev af redaktionen bedt om at skrive 

lidt til Skolebladet i den anledning. 
Hvad løber der så gennem hovedet på en 

forælder, en grønbjergborger der synes at 
skolen er en af de vigtigste samlings-

punkter i et lokalsamfund? 

Når alt kommer til alt er jeg nu nok ikke 
den bedste at spørge om: ”Hvad så”!! 

Jeg er privilegeret. Jeg er redaktør af Ru-
nestenen og i den funktion vil jeg trofast 

komme til skolens arrangementer, så jeg 

slipper ikke helt skolen, ligesom jeg ikke 
helt har sluppet ”børnehuset” selvom det 

er længe siden at den sidste af vore børn 

forlod dette samlingspunkt. 
Så på den led har jeg ikke ”vænnet” mig 

til at jeg ikke skal komme i skolen mere 
og på den måde mister et forbindelsesled 

til lokalsamfundet og dermed til de men-

nesker der har børn i skolen - de unge 
mennesker. 

 

Siden 1987 

Men hvad er der sket i de 16 år eller ret-

tere i de 18 år vi har haft børn i Grøn-
bjerg Skole. Jeg har ikke fulgt de lov- og 

strukturændringer der er sket i skolen 

gennem de 18 år så nøje at jeg kan kende 
forskel på forholdene i 1987 og i dag. 

Jeg har heller ikke fulgt så godt med at 

jeg kan huske ”at dengang havde de det 
og det, og nu har de noget mere og må-

ske noget helt andet”. Det eneste jeg så 
nogenlunde kan følge med i er nok det, 

at for 18 år siden havde man flere enkelt-

fag, hvor tendensen op til i dag er, at 
man har slået flere fag sammen og kalder 

det noget andet, men med nogenlunde 
samme indhold. I dag er der noget der 

hedder Natur og teknik, og orientering 

(måske), og andre kan sikkert tilføje fle-
re. Denne tendens tolker jeg i retning af 

at man er begyndt at se lidt mere hel-

hedsorienteret på naturen, teknikken, 
geografien, biologien og alt hvad vi men-

nesker gør ved den. Det er en pædago-
gisk drejning der er foregået over de sid-

ste år. Fra at stykke elementerne sammen 

fra forskellige fag, tager man nu ud-
gangspunkt i helheden og ser hvad det 

indeholder af f.eks. dansk, matematik, 
fysik, kemi osv. osv. 

Det er så et holdningsspørgsmål og der-

med en pædagogisk betragtning om man 
synes om det ene eller om det andet. 

GRØNBJERG 

AUTO 
 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 87 
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Lommeregnere og PCer 
For 18 år siden var der ingen lommereg-

nere og slet ikke noget der hed PC, og 
Internettet var der ikke tænkt på - i hvert 

tilfælde ikke til skolebrug og slet ikke 

som vi kender det i dag, hvor eleverne i 
næsten alle fag søger oplysninger af en-

hver karakter til at udarbejde rapporter til 

de projekter som man nu bliver involve-
ret i. For i dag er undervisningen i langt 

højere grad præget af at man arbejder i 
grupper og projekter, helhedsorienteret 

undervisning og problemløsning, i for-

hold til fra år tilbage hvor det var fra en-
keltfag og enkeltpræstationer det hele 

drejede sig om. 
 

Den nyere pædagogik 

I løbet af de sidste 10 -15 år er de ”unge 
mennesker” (børnene) blevet (pålagt) 

meget mere målrettet i deres søgen efter 

fremtiden og hvad den bringer. Hvad 
skal man være, hvad vil man lave om 3 - 

5 eller 10 år. Spørgsmål som børn nu om 
stunder skal tage stilling til!!  De, børne-

ne, skal være voksne inden de næsten er 
konfirmeret - hastværk - og til hvad nytte 

- lad dog de stakkels unger være børn så 
længe som muligt. Voksne kan de tids 

nok blive. Og er de i det hele taget klar 

til at bære de byrder og overskue de for-
hold der bliver lagt over på dem, tage 

stilling til alverdens ting, hvad de vil 

med verden og hvad samfundet forventer 
sig af dem. 

Den demokratiseringsproces og de di-
skussionspraksisser den nyere pædago-

gik lægger op til har så til gengæld gjort 

at børnene er blevet væsentlig mere selv-
sikre/usikre, kritiske, modne og selvbe-

vidste. Alle emner er ”forhandlings-
grundlag” der er ikke faste regler mere - 

lettere anarki hersker. Og det smitter af 

både i hjemmet, (det kan tage en hel di-
skussion at få vasket op og støvsuget) og 

når man møder mere håndfaste forhold i 

tilværelsen. 
 

Så er det jo et balancepunkt som hver en-
kelt skole/lærer må tage op, og i demo-

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:    
    

Jane Jensen, Algade 65Jane Jensen, Algade 65Jane Jensen, Algade 65Jane Jensen, Algade 65    
    

Tlf.: 97 38 41 86Tlf.: 97 38 41 86Tlf.: 97 38 41 86Tlf.: 97 38 41 86    
    

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:     
Sal (alene)Sal (alene)Sal (alene)Sal (alene)    kr. 700,kr. 700,kr. 700,kr. 700,----    
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 12,- kr. pr. stk.  
Stole 5,- kr. pr. stk. 
Service 10,- kr. pr kuvert 

Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn  
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kratiets navn drøfte med bestyrelsen og 
igen ved forældremøder. - Hvad vil vi 

med skolen og vore børn - skal de være 
voksne og diskussionslystne - eller skal 

de have lov til at være børn lidt længere 

og knap så diskussionslystne - hvis man 
kan stille det så enkelt op? 

 

Det nye og det gamle og det der er i 

skolen 

Andre forhold som man må bemærke er 
sprogundervisningen som bliver tidligere 

og tidligere og der er tilsyneladende me-

re og mere sammenlæsning i klasserne. 
Det sidste kan/skyldes økonomien hvor 

der bliver stillet store krav til lærerstaben 
med hensyn til find-på-som-hed for at få 

undervisningen og økonomien til at hæn-

ge sammen. 
 

Men vi har dog stadig vores årlige kamp 

mellem Troldhede og Grønbjerg som 

man havde det for 18 år siden. 
 

Vi lægger mere eller mindre under for 
lovgivning og nye trender inden for un-

dervisningen, men i sidste instans er det 

lærerne, forældrene, skolebestyrelsen 
(som også er forældre) og børnene der 

danner og præger skolen og hvad der er i 

den. 
Så uanset hvornår vore børn har gået i 

Grønbjerg skole, er de blevet præget af 
de lærer de til enhver tid har haft, og det 

er de indtryk vore børn har båret med 

hjem og det er de holdninger som vi bli-
ver konfronteret med, når vi taler om 

skolen og når vi hjælper dem med lekti-
er. Så ligeså godt som lærerne kender 

børnene og det de bringer med i skolen, 

ligeså godt kender vi lærerne og deres 
holdninger til undervisningen - og der-

med meget andet. � 

 

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

IDÉ  • HUSENE  

IVAN V MORTENSEN A/S 

Bygge & indretningsfirma 
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Anneberg Transport A/S 
Annebergvej 2 

Grønbjerg 
6971 Spjald 

 
96 92 22 22  

 
www.anneberg.net 

anneberg@anneberg.net 
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���� Grønbjerg GUF 
 
 
Samlet af: Lisbeth Sand 

 

Så er årets Tour de Pedal 
aftener veloverstået. I år 

havde vi lidt omskifteligt 
vejr til vores cykelture, 

men alligevel nåede vi 

op på et deltagerantal de 
forskellige aftener på: 35, 46, 22 og 35 

pers. Dette er lidt færre deltagere end de 

andre år. 
Igen i år havde velvillige sponsorer gjort 

det muligt at udlodde præmier hver aften 
til mange af deltagerne.  

Der skal hermed lyde en stor TAK til: 

Pipecon A/S, Hanne Gamborg, Lokal 
Brugsen, Ringkøbing Landbobank, 10 - 

4 Byggemarked, Spjald, Grønbjerg Klip 

& Krøl, Grønbjerg Maskinforretning, 
Ide Huse, Spjald Bo, og Vestjydsk An-

del. 
 

Hovedpræmierne i år blev vundet af: 

Maria Pedersen - en cykel; Susanne 
Andersen - en cykelhjelm; Emilie Ri-

som Christensen - cykellygter. Tillyk-

ke til alle vinderne. 
Næste års Tour de Pedal vil måske bli-

ve lidt anderledes. Vi vil forsøge at for-
ny ruterne lidt, hvilket nok vil indebære 

lidt mere grusvej. Det vil I høre mere 

om til den tid. 
Vi ønsker alle en god sommer, og husk 

lige vores arrangement d.17. august på 
Præstbjerg Naturcenter, hvor vi håber 

på en hyggelig eftermiddag/aften sam-

men med en masse borgere fra Grøn-
bjerg. (se annoncen side 20 )  � 

 

 

Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 
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���� Sommerens positive 
 
 
Ved: Else Pedersen 

 

 
En tidligere kirkegænger og aktiv møde-

deltager i Kirkelig Samfunds arrange-
menter har ønsket at glæde med en gave. 

Menighedsrådet og Kirkelig Samfund har 

begge modtaget et beløb, som ikke er 
øremærket til helt bestemte formål. Pen-

gegaven giver muligheder, som ellers ik-

ke var til stede og såvel det, som tanken 
der ligger bag, glæder os meget. 

 
Menighedsrådet. � 

Bredgade 64  6900 Skjern 
97 35 12 1 1 

 

Adr.:  Svinget 2B Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 

Få dig en lokal e-mail 
 

”dit eget navn”@groenbjerg.dk 
 

pris: 100,- kr. årlig  
henv.: postmaster@groenbjerg.dk 

 

vi sørger for henvisning til din faste e-mail 

Arrangementer til Runestenen  

bedes indeholde følgende  
 

Hvad, hvor, hvornår og evt. pris.  

Både dag og tid på dagen. 
Evt. kørsel til og fra Grønbjerg.  

For børnearrangementer er det en god 

ide at fastsætte sluttidspunktet og hvor-
dan børnene kommer hjem. 
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i Modstandsbevægelsen. Dette kunne nær 
have kostet ham livet i en alvorlig episo-
de, hvorved nogle af hans kammerater ik-
ke overlevede. En oplevelse, som tynge-
de ham resten af livet. - Efter krigen var 
han hjemmeværnsmand i mange år. 
Svend Kjær overtog sit fødehjem efter 
forældrene i 1952, som han drev indtil 
for en halv snes år siden, da han købte 
huset i Grønbjerg. 
Svend var et stille, beskedent og pertent-
ligt menneske, som holdt meget af at be-
tragte årstidernes vekslen i naturen. Han 
holdt meget af planter og af sin have, 
som han har gjort meget ud af at gøre 
smuk og frodig. 
Han var ordensmenneske til fingerspid-
serne. Selv hans egen død og begravelse 
var ”lagt til rette”,--testamentet var i or-
den, og SOS-børnebyerne tilgodeset! 
Hvor smukt tænkt Svend !!! 
Det var en svær hjerneblødning, der satte 
en stopper for hans liv. Han sov stille ind. 
Svend var ugift. Han efterlader sig de fle-
ste af sine søskende. 
Æret være Svend Kjær´s minde! 
 
Gudrun Nyborg Christensen, Grøn-
bjergvej 45,-- 73 år. 
Gudrun Nyborg døde den 26. maj 2003 
og blev begravet den 30. maj. 
(Nekrolog v./mangeårig kollega ved 
Grønbjerg Skole Grete Tange). 
 

���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 
Siden Runestenen sidst udkom, har der 
været fire begravelser fra Nørre Omme 
Kirke. De afdøde har alle haft tilknytning 
til sognet, skønt de ikke på det sidste har 
boet her. 
Vi nævner alle fire: 
 
Christen Christensen Vej, Vildbjerg 
Plejehjem,-- 90 år. 
Christen Vej blev begravet lørdag den 
26. april 2003. 
I sine velmagtsdage boede Christen Vej 
og hans kone, Jenny, som døde for 29 år 
siden, på Grønbjergvej i Abildå,- på den 
ejendom, hvor nu Ester og Peter Mo-
sekjær bor. Sin sidste tid tilbragte Vej på 
plejehjemmet Ågården i Vildbjerg. Han 
efterlader sig datteren Birthe samt børne-
børn og oldebørn. 
Æret være Christen Vej´s minde ! 
 
Svend Kjær, Algade 53,-- 83 år. 
Svend Kjær døde den 13. maj 2003 og 
blev begravet den 17. maj. 
Han blev født den 14. august 1919 i Abil-
då, som den ældste af 10 søskende. 
Efter konfirmationen havde Svend for-
skellige pladser som landbrugsmedhjæl-
per her i Vestjylland, men også på Als. 
Hvor han under 2. Verdenskrig kom med 

 

Ørnhøjvej 18  Grønbjerg 
 

6971 Spjald 
 

Tlf. 97 38 45 00 
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Johannes Damgaard, Spjald Plejehjem,  
88 år. 

Johannes Damgaard døde den 16. juni 

2003 og blev begravet den 20. juni. 
Han blev født i Brejning Sogn.- Som så 

mange andre unge mænd startede han ef-

ter konfirmationen ud med at være land-
brugsmedhjælper. Senere kom han i lære 

som slagter og fik sin uddannelse inden-

for dette fag. 
Forinden havde han dog lært Hanne Mos-

gaard her fra Nr. Omme at kende. De 

blev gift i 1940 - og kom således til at 
fejre deres diamantbryllup sammen for 3 

år siden. 

Hanne og Johannes Damgaard købte hus 
i Algade og åbnede her en slagterforret-

ning, som det dog mest blev Hanne der 

kom til at stå for, da husherren foruden at 
være forretningsindehaver var startet op 

som slagtedyrsopkøber. Mange land-
mænd vil nok mindes slagter Damgaard 

som en slagfærdig handelsmand. 
Efter at have drevet butikken i Algade i 

42 år, lagde de op. Der var kommet så 

meget papirarbejde og restriktioner, at 
det blev for besværligt for det efterhån-

den lidt ældre par. Huset blev solgt og de 

flyttede i en beskyttet bolig i Spjald. Se-
nere er de flyttet helt ind på plejehjem-

met, da Hanne blev syg af en hjerneblød-

ning, hvorved hun mistede meget af før-
ligheden.. 

Også her blev de glade for at bo. De hav-

de begge bevaret åndsevnerne. Hanne i 
kørestol, og Johannes altid parat til at 

hjælpe hende. På det sidste ebbede Jo-

hannes´s kræfter dog ud, og han sov stille 
ind. Han efterlader sig sin kone, Hanne, 

og børnene, Bodil, Jens og Kaj, samt svi-

gerbørn, børnebørn og oldebørn. 
Æret være Johannes Damgaard´s min-

de!� 

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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���� Gudrun Nyborg 
 
 
Ved: Grete Tange 

 

Ved Gudrun Nyborgs begravelse 
Gudrun Nyborg er død. – Vi kan vel ikke 

sige, at døden kom som en overraskelse, 
men alligevel sætter det tanker i sving og 

maner til eftertanke, fordi hun var den, 

hun var. 
 

Og hvordan var hun så, fru Nyborg, som 

de fleste af os blev ved med at kalde hen-
de, fordi det var det navn, vi lærte hende 

at kende under. Hun var pligtopfyldende, 
engageret, parat til at tage livets udfor-

dringer op, nuanceret og omgængelig. 

 
Hvert af disse p-ord kunne der fortælles 

meget om, når det gælder hende, men jeg 
vil nøjes med et par af dem: pligtopfyl-

dende og parat til at tage livets udfordrin-

ger op. Det er faktisk to ting, som ligger i 
forlængelse af hinanden, og som viste sig 

mange gange igennem livet for hende. 

 
Udfordringerne tog hun op i skolen, når 

der kom nye undervisningsmetoder, nye 
læseplaner, nye samværsformer og kolle-

ger samt nye psykologiske retninger. Hun 

tog dem op i foreningslivet, da hun gik 
ind som aktiv gymnastikleder og som 

meget aktiv formand for gymnastikfor-

eningen gennem flere år. 
 

Hun tog dem også op, da hun lod sig op-
stille til byrådet og gjorde en kæmpe ind-

sats i arbejdet som en god repræsentant for 

Grønbjerg. Alle steder med et engagement 
og en pligtfølelse, som var bemærkelses-

værdig. Hun fyldte sin plads helt ud. – 

Men også da hun begav sig af sted ud i 
den store verden for at besøge Else, Per og 

Mads. Ture som berigede hende, og hvis 
oplevelser hun gerne delte med andre. 

 

Dele med andre – det er et andet kende-
tegn, som jeg vil huske hende for. Hun var 

i standpunkt og diskussion den, der tog 
den svages part. Så altid situationerne fra 

andre vinkler end den fremherskende og 

kunne derved nuancere en samtale, en 
klasse og et menneske – meget. Hun tog 

ikke altid det letteste parti, men bidrog po-

sitivt og frugtbart i meningsudvekslinger, 
som hun satte stor pris på. 

 
Hun bevarede en vis nysgerrighed overfor 

nye inputs, og lænede sig ikke tilbage med 

bemærkningen: ”Det har vi prøvet!” . Hun 
var aldrig ligegyldig overfor sine med-

mennesker, selvom jeg nok i den seneste 
tid har kunnet mærke en vis træthed, som 

jo skyldtes den fremadskridende sygdom. 

 
Jeg vil altid mindes hende med glæde!� 

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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Ved lokalarkivets generalforsamling mandag d. 26. maj var der genvalg over hele linien. Det er fra 

venstre: Erna Madsen, Niels Peder Svendsen, Ingrid Engestoft, Klaus Jensen og Johannes Kirk 

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds 
 

Fredag den 15. august kl. 19. Mad på bål. 
Vi laver mad på bål og hygger os i et af bestyrelsesmedlemmernes ha-

ve. Medbring mad og drikkevarer – nærmere orientering ved tilmeldin-

gen. Arrangementet er kun for medlemmer, ægtefæller, børn og børne-

børn. Mindre beløb opkræves.  

Tilmelding senest 8. august til Lis. 

 

Lørdag den 6. september. Tur til Lønbæk planteskole Morrevej 10 i Tvis  
Anne Marie-Lund Pedersen har udover planteskolen en 2 ha stor gammel landbohave 

med eng og skov og en fin samling af sjældne træer og buske. Først for nylig er der åb-

net for salg til private. 

Kørsel i privatbiler. Afgang fra P-pladsen i Grønbjerg kl. 10.00  

Deltagerpris: medlemmer 20 kr., ikke-medlemmer 30 kr.  
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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 

• Kager/brød fra Spjald Bageri 

• Indsamling til fester og begravelse 

• Fast lavpris på "Friends" børnebleer 

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

• Buketter og dekorationer fra "GK Design" 

• Gratis vareudbringning hver fredag formiddag 

• Hver tirsdag og fredag lun leverpostej fra kl. 11.00 

 

 Husk at vise dit medlemskort og spar 4 %! 
 

                       Dejlig lokalt til daglig ! 
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VIKINGEN ER LØS 

Doktoren var ved at ordne køkkenhaven, men manglede noget gødning til sine 
jordbær. Han fik en aftale med en landmand vest for byen om at få lidt møg til 
jordbærrene. 
Doktoren tog derfor sin trillebør og gik den lange vej gennem byen, fik sit læs 
møg og gik tilbage igen. 
På vejen tilbage stod to beboere uden for anstalten midt i byen, da han gik forbi. 
"Hvad skal du med det møg", spurgte den ene da han kørte forbi. 
"Det er til mine jordbær", svarede doktoren. 
Han gik videre og ti sekunder efter da han var kommet forbi anstalten, råbte den 
anden: "Ja her hos os bruger vi sukker og fløde, men vi er jo også tossede!" 
 
 
 
En fyr følte sig ensom og bestemte sig for, at han ville anskaffe sig et kæledyr - 
helst et, der var lidt usædvanligt. 
 
Han gik ned i den lokale dyrehandel, og efter nogen overvejelse bestemte han sig 
for at anskaffe et tusindben, som han fik med i en lille, hvid æske. 
 
Han bar æsken hjem, fandt et godt sted til den og tænkte, at han ville tage sit nye 
kæledyr med på det lokale værtshus for lissom at lære det at kende. Han stak ho-
vedet ned til æsken og spurgte: "Vil du med ned på den lokale og have en øl sam-
men med mig? 
 
Der kom intet svar fra æsken. Det irriterede ham lidt, men efter et par minutter 
spurgte han igen: Vil du med ned på den lokale og have en øl sammen med mig? 
Stadig intet svar fra æsken. 
 
Nu var fyren selvfølgelig i tvivl om hvor godt tusindben faktisk hører, så han stak 
hovedet helt ned til æsken og råbte: HEJ! VIL DU MED NED PÅ DEN LOKA-
LE OG HAVE EN ØL SAMMEN MED MIG?  !!!!!!! 
 
Da lød en lille stemme inde fra æsken: Jeg HAR hørt dig! Jeg er for helvede ved 
at tage sko på! 



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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