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Der var nationalsang og stemning da foreningernes projektor blev indviet 

ved EM kampen Bulgarien - Danmark som Danmark fortjent vandt 2-0. 
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���� Redaktionen 
 
 

Forsiden 

Der blev vist fodbold i Multisalen. 

Kampen Bulgarien - Danmark blev vist 
på storskærm, og der var ca. 150 der 

deltog i festlighederne, da Danmark 
vandt 2-0 over Bulgarien. Når dette læ-

ses er EM i bold overstået, og vi ved 

hvordan Danmark blev placeret. Men 
det gjorde ikke aftenen mindre hygge-

lig med alle de bemalede ansigter i rød/
hvide farver, klap- og høje hatte med 

nationale farver.  

Næsten alle foreningerne i Grønbjerg 
har skillinget sammen til en projektor 

og et lærred. Børnenes Hus har lovet at 

administrere projektoren. Så den skal 
bookes på skolen. Alle de sponserende 

foreninger har naturligvis krav på fri 
benyttelse af projektoren, og øvrige 

kan låne den mod et mindre beløb. 

 

Her omkring  

I sidste nummer skrev jeg at Videbæk 
Kommunes Vejafdeling ville ”tage sig 

af” Kirkestien, så den blev farbar for 

rollatorkørere. Vejafdelingen har så 
vidt jeg erfarer fået klippet Kirkestien i 

siderne, så den er til at komme frem på. 

Vi håber stadig at man vil efterkomme 
ønsket om at få stien planet og gjort en 

smule bredere så ovennævnte brugere 
kan benytte stien. 

Herefter kommer så turen til stykket fra 

kirken og ud i Sønderkjær som også 
trænger til en ”studsning” og en 

”jævning”. Den lange ventetid skyldes 
tilsyneladende stor travlhed i afdelin-

gen samt et stramt budget.  

 
Mens vi, mange måske spændt, venter 

på strukturreformen, kan man jo be-

gynde at filosofere lidt over hvordan en 

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  
 
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. 

sag som ovenstående skal klares såfremt 

Videbæk, Ringkøbing, Egvad, Skjern 
og Holmslands kommuner slås sammen 

til én stor fjordkommune. Kan vi regne 
med, at vi kan tage telefonen og spørge 

om man lige vil klare en lille sti - som 

dog har stor betydning for lokalsamfun-
det - herude i Grønbjerg. 

Eller kunne man forestille sig, at det var 
Sogneforeningen eller Grønbjerg - 2000 

der fik en pose penge og så må lokal-

samfundet selv finde ud af at ordne den 
slags - nogle vil kalde det småfornøden-

heder. Men interessant vil det blive at 

følge udviklingen. 
 

Men vi kan så glæde os over at vi nu 
nærmer os de 100 elever i Skolen i Bør-

nenes Hus. I projektet Grønbjerg-2000 

er et af målene fra 1996 at vi skal have 
100 børn i vor skole i 2006. så vi er 

godt på vej til at få opfyldt et mere af 

vore mål i projektet Grønbjerg-2000. 

Deadline for nr. 70 er  

lørdag d. 28. august 

 

Bladet udkommer  

onsdag d. 15. september 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Gravers Kjærgaard 

 

Deadline til Rune-
stenen nærmer sig 

med foruroligende 
hast, sommeren er 

over os med ferien 

lurende lige om 
hjørnet.  

Vi har netop afholdt sidste Byrådsmø-
de inden sommerferien, dog mangles et 
økonomiudvalgsmøde, også kaldet ØK’ 

budgetdag, hvor udvalget tager den før-
ste drøftelse af det administrative bud-

getoplæg for 2005. Fagudvalgene mang-

ler ligeledes de sidste udvalgsmøder i 
ugen op til Sct.Hans. 

 

Kommunestrukturen 
I sidste nr. af bladet stillede jeg i udsigt 

at der utvivlsomt ville være nyt om kom-
munalreformen til dette nr. Der gjorde 

jeg desværre regning uden vært, det er i 

hvert fald meget begrænset, hvor meget 
mere vi ved pt., nok om udspillet, men 

ikke om forhandlingsresultatet. Dog sy-
nes det sandsynlig, at vi får et bredt for-

lig i Folketinget, - alt andet ville også 

være uholdbart. Der forhandles på fuld 
tryk lige nu, og det vurderes at der vil fo-

relægge et resultat før ferien.  
I Videbæk Byråd er vi enige om at pege 

på en kommune bestående af Ringkø-

bing, Holmsland, Skjern, Egvad og Vi-
debæk, i daglig tale en fjordkommune + 

Videbæk. Det bliver i givet fald en kom-

mune på ca. 58.000 indbyggere. For stor 
vil nogle mene, men deles dette område i 

to, vil det blive meget små kommuner 
sammenlignet med de øvrige i amtet og 

ligeledes i forhold til de opgaver, der ef-

ter al sandsynlighed skal løses. En anden 
og måske endnu vigtigere pointe er, at vi 

herude vestpå får behov for at tale med 
én stemme der vægter. Mange jobs går 

mod øst og centraliseres i disse år, der er 
stor risiko for at amts og kommunalre-

formen forstærker denne tendens. Vi 

skulle gerne have udvikling og ikke af-
vikling i Vestjylland.  

 

Vejene og Grønbjerghjemmet 
På det sidste byrådsmøde havde vi en 

længere diskussion om kommunens veje 
og vedligehold af disse.  

fortsættes side 6... 

Indholdsfortegnelse. 
 
Anderledes jagtdag 22 
Brugsen 26 

Det sker – ved kirken 44 
Gavekalenderen 37 

Fællesbestyrelsen 34 

Familie & Samfund projekt 36 
Familie & Samfund 42 

Grønbjerghjemmet 27 

Grønbjerg IF 1950 - 2004 9 
Historie og vingesus 46 

Konfirmanderne 2004 38 
Menighedsrådet 39 

Mindeord 46 

Nyt fra byrådet 3 
Old-boys fodbold 28 

Præsteboligen 8 
Redaktionen 2 

Smuttur til Vind 45 

Sommerfest 25 
Stavgang i Grønbjerg 35 

Store-gå-dag 15 

Sundhed 41 
Tour de pedal 7 

Ungdomsklubben 24 
Velkommen til Grønbjerg 16 

Vikingen er løs 47 

Ældre i bevægelse 26 
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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/Inst: Lone R. Lauritsen 97384066 

Børnenes Hus/Sk: Alan Larsen 97384177 

Dagplejerep supp.: Malene C Thellufsen 97382627 

Familie & Samf: Susanne Andersen 97384098 

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 

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 

Læsekredsen Helle Engestoft 97384332 

Menighedsrådet: Helle Engestoft 97384332 

Musikforeningen: Jette Kragh 97384239 

Nr. Omme Graver kontor 97384696 

Nr. Omme Kimelaug Mogens Ballegaard 97384332 

Nr. Omme Whiskylaug Karl Gejl 97384040 

Posthuset: Brugsen 97384042 

Præsten: Ole Rasmussen 97384183 

Røde Kors:  Besøgstjeneste 97173354 

Sogneforening: Olav Therkildsen 97384213 

Udlejn Forsamlhus Marianne Nielsen 96940180 

Ungdomsklubben: Tommy Kjeldgaard 97384335 

Vandværket Jørgen Kristensen 97384259 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1750  Søn- og helligdage kl. 1750 
 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 

 

Genbrugspladsen: 

Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 - 1200

Klip og Krøl: 
Mandag: 900 - 1730 
Tirsdag: 900 - 1730 
Onsdag: Lukket 
Torsdag: 900 - 1730 
Fredag: 900 - 1730 
Lørdag: Lukket 
 
Tlf.: 97 38 42 85 

 
Vandværket: 

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

 

Brugsen: 
Åben alle dage  

800 - 1800 
Dog undtaget Juledag og Nytårsdag 
 

Postekspeditionen: 
Alle hverdage: 

800 - 1200 
Søndag lukket 

 
Post indleveret efter 
1200 bliver sendt efter-
følgende hverdag. 
 
Tlf.: 97 38 40 42 

 

 

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

 

 

Politiet i Videbæk: 

Mandag - onsdag  
12.00 - 13.30 
Torsdag15.00 - 17.00 
Fredag Lukket 
 

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 
www.videbaek.dk 
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 JULI Side   Side 

MA 12  Dagen er aftaget med 0t 54m 29  LØ 14 Sommerfest Kirke 11.30 25 

TI 13   SØ 15   

ON 14   MA 16  34  

TO 15   TI 17 Udflugt Kirkeligt Samfund 41 

FR 16   ON 18 Fodbold Oldboys 32 

LØ 17   TO 19   

SØ 18  Kirke 9.00  FR 20 Deadline Aktivitetskalenderen  

MA 19  30  LØ 21 Havekredsen 6 

TI 20   SØ 22  Kirke 9  

ON 21   MA 23  35  

TO 22   TI 24   

FR 23   ON 25   

LØ 24   TO 26   

SØ 25  Kirke ingen  FR 27   

MA 26  31  LØ 28 Runestenen Deadline 70  

TI 27    SØ 29  Kirke 10.30  

ON 28   MA 30  36  

TO 29   TI 31   

FR 30    SEPTEMBER  

LØ 31   ON 1 Fodbold Oldboys 32 

 AUGUST  TO 2   

SØ 1  Kirke 10.30  FR 3   

MA 2  32  LØ 4   

TI 3   SØ 5 Livet før og nu F&S Kirke 9 37 

ON 4   MA 6  37  

TO 5   TI 7 
Orienteringsmøde Menighedsråds-

valg 
43 

FR 6   ON 8   

LØ 7   TO 9   

SØ 8  Kirke 9  FR 10   

MA 9  33  LØ 11   

TI 10   SØ 12 Høst/Fam. gudstjeneste Kirke 10.30 44 

ON 11   MA 13  38  

TO 12   TI 14   

FR 13 Sommerfest 25 ON 15 Fodb. Oldboys Dagen er aftaget med 5t 30m 32 
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...fortsat fra side 3 
 

Jeg har før gjort rede for at 152 km. 

kommer der styr på via funktionsudbud. 
Af budgettet for den resterende del, ca. 

lige så meget + grusveje, bruges 1/3 del 
til smålapperier, det vil vi i Borgergrup-

pen bestræbe os på at påvirke til det bed-

re, så den samlede standard hæves.  
 

Ligeledes på det sidste Byrådsmøde blev 
skema A for Centerparken i Videbæk 

godkendt, så nu er der gang i alle 4 æl-

drecentre, som skal gennemgribende re-
noveres, Bakkely i Videbæk, Spjald, 

Grønbjerg og som nævnt Centerparken. 

Som bekendt blev der jo d. 11. maj taget 
første spadestik på det nye Grønbjerg-

hjem, en stor dag for først og fremmest 
hjemmet, men bestemt også for Grøn-

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds 
 

Lørdag den 21. august kl. 10 – 16. Åbne haver i Ørnhøj 
Denne weekend holder Det Danske Haveselskab åbne haver overalt i lan-
det for at sætte fokus på Danmarks dejlige haver. Flere haveejere i Ørnhøj 
og omegn har tilbudt at holde deres spændende haver åbne denne dag.  
Haverne findes hos: Anni og Erik Nielsen, Trehøjevej 72 – en landboha-
ve med især mange fuchsier.  
Hos Birgit og Hans Jørgensen, Skovbrynet 8 – en stor, forholdsvis nyanlagt have. Hos 
Jonna og Finn Hansen, Mosevænget 30 – en stor naturgrund med en ældre landbohave 
med bl.a. stensætninger.   

Bredgade 64  6900 Skjern 
97 35 12 1 1 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 

bjerg by. 
Jeg vil slutte denne gang med at ønske 

alle Runestenens læsere en God Som-
mer.  � 
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���� Grønbjerg GUF 
 
 
Ved: Bestyrelsen 

 

Tour de Pedal i Grønbjerg 

 

Igen i år blev der cyklet Tour de Pedal i 
Grønbjerg. 

Grønbjerg GUF synes det er skønt at så 

mange bakker op om aktiviteten – store 
som små. 

Med hensyn til vejret fik vi tre rigtig go-

de cykel-aftener, men på den tredje aften 
måtte vi virkelig op og trampe i pedaler-

ne mod en stiv vestenvind. 
Deltagerantallet på de forskellige aftener 

var henholdsvis 30, 59, 17 og 40. 

 
I vores lokale konkurrence blev der ved 

udtrækning fundet følgende vindere: 
 

Cykelcomputer Kim Jensen 

Cykelhjelm Cecilie Gregersen 
Cykel Emilie Højmose 

Alle de udfyldte startkort er sendt ind til 

ROFI og med lidt held, kan det være at 
en grønbjerggenser vinder en ny cykel. 

 
Grønbjerg GUF takker alle sponsorerne, 

der skænkede nogle gode gaver til Tour-

aftenerne. 
 

Datoerne for næste års Tour de Pedal er 

allerede fastlagt til mandag den 2. maj, 
tirsdag den 10. maj, onsdag den 18. maj 

og torsdag den 26. maj. 
 

Tak for i år – vi ses igen til næste år !  � 

Her er poursuitesanerne ude på ruten i færd med at hale ind på udbryderne. Det er Brunsgård i bag-

grunden og feltet bevæger sig ad Sønderkjærsvej ud mod Kjærgårdsvej. 

 

Alternativ behandler 
 

Karl Gejl 
 

Bymarken 10B 

Konsultation efter aftale 

97 38 40 40    1800 - 1900 

karlgejl@vip.cybercity.dk 
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���� Præsteboligen 
 
 
 

Det er byggeår i Grønbjerg. Foruden 

Grønbjerghjemmet der får en fløj byg-

get til og renoveret det bestående, så får 

præsteboligen en større omgang indven-

dig samtidig med at der bliver bygget 

kontor og konfirmandstue i forbindelse 

med præsteboligen. Kontoret og konfir-

mandstuen der ligger vest for præstebo-

ligen forbindes med præsteboligen ved 

en glasgang. Med udvidelsen bliver der  

også etableret en parkeringsplads, hvil-

ket medfører at der bliver indkørsel fra 

Frydendalsvej.� 

Grønbjerg Grønbjerg Grønbjerg Grønbjerg ---- Holmsland Holmsland Holmsland Holmsland    

MaskinforretningMaskinforretningMaskinforretningMaskinforretning 
v/Arne Nielsen 

 

www.holmsland.com 

 
Din lokale maskinhandler har altid et  
godt tilbud på nye og brugte maskiner. 

 Ring og hør nærmere !  

Algade 2B, Grønbjerg 
6 9 7 1   S p j a l d 
Tlf. 97 38 40 35  

Vestervang 3, Kloster 
6950  Ringkøbing 
Tlf. 97 33 72 11  
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Foreningens oprindelse: 
Grønbjerg IF’s første 16 år er beskrevet i 
1. udgave af Jysk Fodboldhistorie, men 

der er nogle milepæle fra den periode, 

der er værd at nævne: 
Grønbjerg IF blev indmeldt i JBU i 

1933. 

Indmeldelsen skete dog under navnet 
Ørnhøj Boldklub, hvor Grønbjergs ung-

dom spillede i adskillige år. 
Efterhånden bestod Ørnhøj-klubben ude-

lukkende af Grønbjerg-spillere, hvorfor 

klubben skiftede navn til Grønbjerg IF – 
dette skete 10. august 1934. 

I 1944 nedsattes et stadionudvalg bestå-
ende af GIF-ledere og ledere fra Borger-

foreningen. Dette udvalg skulle undersø-

ge mulighederne for at få et nyt stadi-
on etableret. Halfdan Christensen, 

spiller og leder i foreningen, solgte 
jorden til GIF, og med bidrag fra bor-

gerne og et lån i Landbobanken samt lidt 

hjælp fra Amtsvejvæsenet, blev det nye 
stadion en realitet i 1945. 

 

Profiler på ledersiden: 
3 af foreningens stiftere – Ole Kristen-

sen, Ejnar Østergaard og Halfdan Chri-
stensen – blev som de første udnævnt til 

æresmedlemmer af Grønbjerg IF. 

Udnævnelsen fandt sted på 50 års jubilæ-
umsdagen, 10. august 1984. 

Det 4. æresmedlem blev udnævnt 22. fe-
bruar 1990 og hæderen tilfaldt Bjarne 

Andersen – bedre kendt som Bjarne Ba-

ger. 
Bjarne blev en meget betydningsfuld og 

vigtig leder i Grønbjerg IF. 

Bjarnes lederkarriere i GIF startede i 

���� Grønbjerg IF 1950 - 2004 
 
 
Ved: Tine Lund-Nielsen 

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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1958 og sluttede ved hans død som 65-
årig i 1999. 
I mange år var Bjarne medlem af besty-
relsen og det var skiftevis som formand, 
kasserer og sekretær. Kampfordelerjob-
bet klarede Bjarne også til punkt og prik-
ke ligesom han ofte var at finde på Stadi-
on for at vedligeholde klubhuset og de 
grønne områder. 
Bjarne var ugift og havde ingen børn, så 
Grønbjerg IF var Bjarnes familie. 
Da damefodbold kom på GIF’s program 
i 1972, var Bjarne ikke tilhænger - pigers 
krop og ben var kun bygget til yndefuld 
gymnastik - men Bjarne blev af en helt 
anden opfattelse. Damespillerne blev 
hans piger, og han arbejdede hårdt for at 
skabe en god forening for pigerne. 
De sidste år af sit liv var Bjarne i flere 
perioder ramt af sygdom, men han fulgte 
alligevel med i foreningslivet. 
Bjarne var selvfølgelig på sin plads til al-
le hjemmekampe og for 1. holdets ved-
kommende også udekampene. Hos nogle 
klubber var der dog for langt at gå fra 
bussen til stadion, men så sad Bjarne blot 
i bussen og afventede nyt fra buschauffø-
ren, der orienterede ham om kampens 
udvikling. 
Bjarne modtog JBU’s og DBU’s sølvnå-
le samt Faxe Kondi Legatet i JBU Regi-
on 2 for sin indsats. 
 

Efter Bjarnes retræte fra Grønbjerg 
Idrætsforening trådte en anden profil til – 
Inge Lund-Nielsen. 
Inge blev indvalgt i bestyrelsen i 1989 og 
blev formand i 1991 frem til 1999, hvor-
efter Inge søgte nye udfordringer og rej-
ste til Århus for at arbejde for JBU på 
hovedkontoret i Viby. Inge har siden 
1992 været ansat i JBU – henholdsvis i 
Vildbjerg og Viby. Selvom Inge flyttede 
et stykke væk fra Grønbjerg, forblev hun 
dog kampfordeler for GIF fra 1999 til 
2002. 
Profiler på trænersiden: 
Den allerførste træner i Grønbjerg IF var 
Johannes Nielsen fra Holstebro – han 
kom til i 1939. Indtil da havde spillerne 
selv stået for træningen. 
Blandt mange dygtige trænere vil vi 
nævne nogle profiler. 
Irwing Andersen, Holstebro kom til 
klubben i 1970 som træner for herrehol-
det. Irwing spillede selv med i en del 
kampe og var med til at rykke holdet op i 
Serie 4. Irwing blev senere dametræner, 
hvor han beviste sin evne til at få det 
bedste frem i selv den mest håbløse fod-
boldspiller. 
Grønbjerg IF’s første dametræner, i 
1972, var Hugo Pedersen, født og opvok-
set i Grønbjerg. 
I 1974 var Hugo og Irwing trænerduo for 
dameholdet og dette blev begyndelse på 

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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damefodboldeventyret i den lille lands-
by. 

Else Toft Sørensen er en person, der er 
svær at komme udenom, når man taler 

om Grønbjerg IF. 

Else kom til foreningen som spiller i 
1974 og i sin knap 30-årige GIF-karriere 

har Else været spiller, træner og bestyrel-

sesmedlem. I flere perioder var Else træ-
ner for damejuniorholdet samtidig med 

sit eget fodboldspil. I 1995 overtog Else 
trænerposten for danmarksserieholdet – 

et hold hun selv havde spillet på og med 

spillere, hun kendte ud og ind. 
Else havde altid evnen og viljen til at 

holde gnisten oppe – både hos sig selv, 
men i særdeleshed hos sine spillere. Selv 

når det så sortest ud, kunne Else se en 

udvej og en løsning på tingene. GIF har 
gennem mange år været ”Vestjyllands 

flagskib” inden for damefodbolden - det 

kan Else takkes for gennem sit engagere-
de arbejde for såvel ungdom som senior-

fodbold. Ud fra dette synspunkt blev El-
se også tildelt titlen som årets dametræ-

ner i 2002 – i øvrigt blev Else den første 

træner, der løb af med hæderen. 
  

Profiler på spillersiden: 
GIF’s første landsholdsspiller var Else 
Toft Sørensen - Else blev udtaget til 

landsholdet i 1977. 

Siden har Anne Mette Christensen 
(Ørnhøj), Janne Madsen (Spjald) og Hel-

le Nielsen (Abildå) været på landsholdet. 

I 1950 havde Arne Østergaard spillet 235 
seniorkampe for GIF – det vil sige samt-

lige turneringskampe fra 1934, med und-
tagelse kampene i den halvsæson, hvor 

han var skadet med et brækket ben. 

GIF startede med at registrere antal spil-
lede damekampe, da GIF fra 1987 spille-

de i DS eller 1. division. 
I perioden 1987-2002 har Ulla Olesen 

(Vildbjerg) spillet 312 turnerings- eller 
pokalkampe for GIF og Ulla indtager 

hermed 1. pladsen for flest spillede kam-
pe. 

Nr. 4 på listen er Margit Lauridsen med 

219 kampe - Margit var en af de Spjald-
spillere der kom til klubben i 1974. Mar-

git har gennem årene taget sin tørn på bå-

de spiller-, træner og lederniveau og er 
stadig aktiv. Da GIF i 2002 måtte ud-

trække holdet af Jyllandsserien, fortsatte 
Margit fodboldspillet i Grønbjerg/Spjald-

regi, hvor hun som spillende træner har 

vist vejen for områdets unge spillere. 

 

Højdepunkter: 
I 1950 rykkede GIF op i Mellemrækken 

efter en flot sæson med 35 points ud af 
36 mulige. 

I 1958 blev der bygget et klubhus til Sta-
dion 

I 1959 opnåedes den bedste placering i 

Serie 2, og kampen om oprykning til Se-
rie 1 skulle spilles på Stadion mod nabo-

klubben Spjald. 1200-1300 tilskuere 

mødte op til den spændende kamp, og 
Landbetjent Pedersen måtte dirigere tra-

fikken omkring Stadion. Spjald vandt 1-
2 og sikrede sig dermed oprykningen. 

I 1960’erne spillede GIF skiftevis i Serie 

4 og 5. 
I 1968 havde GIF et godt Herre Junior 

GRØNBJERG 

AUTO 
 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 87 
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A-hold, der også klarede sig godt som 
ynglinge. 

I 1970 blev der sat lysanlæg op på Stadi-
on og GIF rykkede op i Serie 4. 

I 1972 holdt damefodbold sit indtog med 

god spillertilslutning – allerede i 1973 
blev holdet kredsmestre i Serie 2. 

I 1974 måtte Spjald IF udtrække sit da-

mehold og Spjald-spillerne kom til 
Grønbjerg for at spille – det blev af stor 

betydning. 
I 1975 blev dameholdet Jydske Mestre i 

Serie 1 og 1976-1978 spillede holdet i 

Jyllandsserien. 
I 1978 indledte GIF samarbejde med 

Spjald – samarbejdet gik ud på, at Spjald 
skulle tilbyde herre- og drengefodbold 

og GIF dame- og pigefodbold. 

I 1983 var GIF tæt på nedlæggelse – træ-
nere til den kommende sæson var ikke 

fundet og de unge ledere følte ikke, at de 

kunne klare mere. 
Heldigvis blev der fundet trænere – Poul 

Højmose, nuværende damelandstræner, 

skulle stå for dameseniorholdet og Else 
for damejuniorne. 

For seniorholdets vedkommende blev det 
en successæson – oprykning til Jyllands-

serien og JM i Serie 1. 

Det 3. Jydske Mesterskab til GIF kom i 
1986, efter Jyllandsserieholdets opryk-

ning til Danmarksserien. Samme år blev 

GIF’s nystartede 2. hold kredsmester i 
Serie 3. 

I 1987 blev klubhuset udvidet og renove-
ret – klar til GIF’s indtog i DBU’s ræk-

ker. 

Efter at have været tæt på oprykning til 
1. division i 1990, lykkedes det i 1991 – 

igen ville 2. holdet ikke stå i skyggen, så 
holdet sikrede sig oprykning til Serie 1. 

GIF’s oprykning til 1. division, landets 

bedste række, burde ikke kunne ske – en 
forening med ca. 60 medlemmer i en 

landsby med under 500 indbyggere. Spil-

lernes uimponerethed og fightervilje 
samt den store opbakning fra lokalsam-

fundet gjorde det muligt. 

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:    
    

Marianne Nielsen, Grønnegade 7Marianne Nielsen, Grønnegade 7Marianne Nielsen, Grønnegade 7Marianne Nielsen, Grønnegade 7    
    

Tlf.: 96 94 01 80Tlf.: 96 94 01 80Tlf.: 96 94 01 80Tlf.: 96 94 01 80    
    

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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I 1994 spillede GIF stadig i 1. division, 
der nu kun var landets 2. bedste række – 

de 2 øvrige damehold spillede i Serie 1 
og Serie 3. Damejuniorholdet kvalifice-

rede sig fra forårets A-række til efter-

årets Mesterrækken, for første gang i for-
eningens historie. 

Men i 1994 måtte man erkende, at holdet 

ikke kunne ”måle sig” med de øvrige 
hold, og holdet rykkede ned i Danmarks-

serien. GIF’s damer spillede i Danmarks-
serien frem til 2001, hvor man igen måt-

te rykke et trin ned – mange stamspillere 

stoppede med at spille pga. manglende 
tid og lyst, uddannelse samt familie. Ti-

den var ikke med Grønbjerg IF’s damer, 
og i 2002 måtte man trække sit hold ud 

af jyllandsserien og starte ”på en frisk”. 

I samarbejde med Spjald IF blev et nyt 
hold stablet på benene – et Serie 2 hold 

der har klaret sig flot – med enkelte 

”gamle kræfter” og en masse nye og en-

gagerede spillere. Holdet rykkede op i 
Serie 1 i 2003 under ledelse af spillende 

træner Margit Lauridsen. 
2003 blev også året, hvor GIF fik herre-

fodbold på programmet igen. 

 

Hvordan ser Grønbjerg IF ud i 2004? 

GIF spænder meget vidt i dag og er mere 

end fodbold. Bestyrelse tog en vigtig be-
slutning og foretog en ændring i GIF’s 

vedtægter, der går ud på, at så mange 
mennesker som muligt skal bruge GIF’s 

område og lokaler. GIF er mere blevet en 

lokal forening kontra en fodboldforening 
som før i tiden. Der er i alt ca. 150 med-

lemmer - 65 børnefodboldspillere, et Se-
rie 6 hold, et old-boys hold, et Serie 1 

damehold, netcafe-medlemmer samt kro-

ket-spillere. 
I 2004 ventes der yderligere tilmeldt et 

herrehold i Grønbjerg, idet der har været 

stor efterspørgsel på et oldboys-hold. � 
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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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���� Grønbjerg GUF 
 
 
Ved: Bestyrelsen 

 

Store gå’ dag i Grønbjerg 
 
Grundlovsdag – lørdag den 5. juni – af-
holdt Grønbjerg GUF store gå’ dag i 

Grønbjerg.  

Det er DGI senioridræt  der har 
”opfundet” aktiviteten og opfordret DGI 

foreninger over hele landet til at tage 

ideen op omkring store gå’ dag.  
 

Vi mødtes på grunden kl 9:30 og efter en 
opvarmningsleg og en fællessang var vi 

alle parate til en stroppetur. Enkelte hav-

de taget stave med og flere mødte op 
med børn i klap– og barnevogne alt i alt 

var vi ca. 60 personer. 
 

Der var lagt to ruter, en på ca. 6 km og 

en på ca. 12 km. De fleste tog ruten på 6 
km men tre var skrappe nok til at trave 

12 km. 

 
Turen gik forbi Teglværkssøerne og vi-

dere gennem skov og mark, det var en 

flot tur og mange af os blev bekræftet i, 

at  vi bor i et skønt område her i Grøn-
bjerg. 

 
Hjemvendt fra turen kunne der købes 

pølser og brød, juice, øl og sodavand. 

Jeg tror, vi alle havde en god dag  - fyldt 
med fysisk aktivitet og godt samvær.  � 
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���� Velkommen til Grønbjerg 

 
Interview med Harpsøe, der lavede 

sølvbryllupsgave til regentparret. 
 
Denne gang besøger jeg en tilflytter, som 
er flyttet ind i huset ”Gimle”, som han 
nu har omdøbt til ”Liselund”. Årsagen 
er, at på Møn findes et slot, som hedder 
sådan, og som er så smukt; der har hu-
sets beboer færdes meget som barn i 
sommerferierne. Hans navn er Freddy 
Harpsøe med mellemnavnet Ove, som 
han dog aldrig bruger. 
 
Som Freddy selv siger, er hans fornavn 
et krigsnavn, og han er da også født 2 da-
ge efter freden, nærmere betegnet den 6. 
maj 1945. Han er født i Århus, hvor hans 
far spillede i Århus Symfoniorkester i 
hele sit liv. Fra ham arvede Freddy sit 
gode musikøre, så han kan høre, når der 
spilles forkert. Selv fik han ikke lært at 
spille, fordi hans far ikke var nogen stor 
pædagog. Der blev godt nok indkøbt et 
klaver, men så blev Freddy låst inde i 
stuen i 1 time hver dag, hvor han skulle 
øve skalaer. Det befordrede ikke glæden 
ved musikken. Han har dog stadig et kla-
ver, og når han får god tid (hvornår det 
så bliver) vil han til at spille selv. 

Han er sjællænder, men er flyttet til 
Grønbjerg, fordi hans datter og svigersøn 
har overtaget Kildevejens blomster, og 
fordi hans søn og dennes kæreste bor i 
Vildbjerg; han har derfor sine børnebørn 
i Spjald, og alle disse ting i forening be-
tyder, at han føler, at han nu har sit net-
værk her. 
 
Freddy fortæller: 

 
Arbejdet: 

Jeg blev skilt for 1½ år siden, og derfor 
skulle jeg finde et andet sted at bo, sam-
tidig med at jeg også skulle finde et nyt 
job. Jeg kom til Fjordvang Efterskole, 
hvor jeg var pedel, men da der pludselig 
var 3 af slagsen, blev jeg fyret, fordi jeg 
var den sidst ankomne. I den tid boede 
jeg til leje i Stauning. Nu er jeg på Dej-
bjerglund Efterskole i et fleksjob, og det 
er jeg meget glad for, fordi jeg synes, det 
er dejligt at se, hvordan man der behand-
ler de unge ved at stille krav til dem og 
ved at vise, at det, man gør, får konse-
kvenser. Jeg kan se, at det dur. 
Mit arbejde består  i almindeligt vedlige-
hold af bygninger og grund. I øjeblikket 
maler jeg vinduer, hvad den fastansatte 
pedel knap kan få tid til. Vi er to pedel-

 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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ler, og vi har et fint samarbejde. Jeg ar-
bejder 25 timer om ugen, så jeg er færdig 
ved ca. 14 –15 tiden om dagen. 
 
Årsagen til, at jeg er i fleksjob, er, at jeg 
fik en diskusprolaps i nakken, og den 
turde lægerne ikke operere for; senere 
har jeg også fået flere blodpropper, og 
disse ting i forening gjorde, at jeg straks 
blev bevilget fleksjobsmuligheden fra 
kommunen, da jeg søgte. 
 
Før jeg kom til Vestjylland boede jeg i 
en årrække i Århus, hvor jeg arbejdede 
på Århus Universitet som finmekaniker, 
for det er faktisk det, jeg er uddannet til. 
Oprindelig er jeg dog uddannet skibs-
snedker, og ved at lægge ½ år til læreti-
den kunne man altså også få uddannelsen 
som møbelsnedker oveni. Det gjorde jeg, 
og jeg er udlært i 1964. 
Som et kuriosum kan jeg fortælle, at da 
jeg kom i lære bad mester mig om at ta-

ge en ældre medarbejders værktøjskasse 
og bære den over på skibet, hvilket jeg 
naturligvis gjorde. Hvis et ungt menne-
ske i dag blev bedt om at tage min værk-
tøjskasse, ville jeg nok få at vide, at den 
kunne jeg bestemt selv tage. 
I øvrigt mener jeg, at de unge mennesker 
lærer for lidt, for de håndværksmæssige 
ting, der blev fordret dengang, kan de 
unge slet ikke i dag. Man kan heller ikke 
få den uddannelse i dag, idet det fine ind-
vendige arbejde på et skib i dag bliver 
færdigproduceret fra fabrikker. I stedet 
kan man i dag blive skibstømrer eller bå-
debygger. 
Lige efter at jeg var færdiguddannet, 
kom jeg til Århus Universitet første 
gang, hvor jeg lavede forsøgsapparatur. 
Jeg var der i 10 år, og jeg var godt til-
freds med arbejdet, men da min datter 
var tre år, kom jeg hjem med en voldsom 
omgang dysenterismitte fra de marekatte, 
der blev holdt som forsøgsdyr. Det be-

 
 

Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 
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tød, at min datter blev voldsomt syg, og 
jeg bestemte, at hvis forudsætningen for 
at være der var, at min familie måtte lide 
under det, så ville jeg rejse. 
På Møn, hvor min familie oprindelig 
stammer fra, var min kone og jeg på fe-
rie, og der var det snedkerværksted, som 
min farfar i mange år havde arbejdet på, 
til salg, så det købte jeg. Det skulle jeg 
dog aldrig have gjort, for jeg har aldrig 
slidt så meget for så lidt, som jeg gjorde i 
de år. Resultatet var en økonomisk lus-
sing af format og et forlist ægteskab; så 
Freddy siger, at hans selvstændighedsar-
bejde nu kan ligge i et lille værksted i 
kælderen af sit hus. Det betyder, at han 
går og reparerer små antikviteter for 
folk, som har sådan noget stående, som 
de gerne vil have ordnet, ”for han kan jo 
faget”. 
 

Jeg har rejst i 2½ år på de store have, 
hvor jeg var ansat ved apteringen hos et 
firma i Ålborg, der reparerede luksusli-
nere. Tingene, man skulle bruge til fær-
diggørelse af tingene ombord, blev ofte 
bragt ud til skibet via en helikopter, 
hvorefter vi gik i gang med at opstille det 
på skibet. Det sidste skib, jeg sejlede 
med hed ”Holliday”, og med det sejlede 
jeg jomfrurejse til Bermuda, hvor vi an-
kom den 4. juli på USA’s uafhængig-
hedsdag. Det var meget spændende, men 
ellers var det hårdt om bord på skibene, 
for der skulle arbejdes meget, men så 
kunne man også tjene gode penge. 
 
I 1997 var jeg på en borerig i Norge, 
men det blev for hårdt, fordi arbejdsryt-
men var: 14 timers arbejde dagvagt, der-
på 14 timers arbejde nattevagt pr. døgn, 
og den omstilling var vanskelig at klare, 
så efter nogen tid måtte jeg opgive det. 

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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Huset i Grønbjerg: 
Jeg købte huset her, fordi det var det rig-

tige sted til den rigtige pris. Udsigten fra 
mine vinduer er simpelthen fantastisk. 

Den kan man ikke finde smukkere ret 

mange steder i Danmark. Jeg synes dog, 
at trafikken af de store biler på vejen 

udenfor er lovlig voldsom, og at man i 

det hele taget kører meget stærkt i Vest-
jylland; men man kan jo ikke få alt, som 

Freddy udtrykker det. 
 

Huset her var i en forfærdelig tilstand, da 

jeg kom. Alt inden døre var malet i 
mørklilla, og lokummet stod midt i stu-

en, hvor der var savet et stykke ud af 
gulvet til det. Nu har jeg repareret det og 

malet gulvet lysegråt, efter at jeg har 

fjernet masonitten. Desuden har jeg ma-
let alle væggene lyse og fået gjort rent, 

så det nu er til at være her. Det næste 

større projekt er at male huset udenpå. 
Det skal være skagensgult med hvide ge-

simser. 
 

Jeg valgte at slå mig ned i Grønbjerg, 

fordi her var et kuperet terræn, og det har 
jeg været vant til fra Østjylland. Efter 

min tid i Stauning, hvor alt er fladt – der 

er godt nok havnen – men resten er me-
get fladt, synes jeg, det er dejligt med 

lidt bakker omkring mig. Jeg håber på, at 
man her har et godt socialt netværk, at 

man er aktiv, og at der holdes nogle fæl-

les arrangementer, som alle kan deltage i, 
for det er jeg vant til fra et af de steder, 

hvor jeg har boet, for jeg er ikke en, der 
isolerer sig, men er udadvendt og vil ger-

ne møde andre mennesker i sociale sam-

menhænge. (OG ER DER EN SØD PI-
GE, VIL DET IKKE VÆRE AF VE-

JEN!) 
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Jeg mener, at jeg er et omgængeligt men-
neske, og jeg vil gerne hjælpe andre, 
hvis der er behov for det, ligesom jeg hå-
ber, at jeg kan få en håndsrækning, hvis 
jeg får brug for det. Jeg har i øvrigt sun-
get i herrekor i mange år, og det kan godt 
være, at jeg vil genoptage det, for jeg har 
hørt, at der er et kor i Spjald, som godt 
kunne bruge nogen herrestemmer. 
 
Fritidsinteresser: 

Freddys store interesse er at bygge mo-
delskibe, forstået på den måde, at det er 
nøjagtige gengivelser af både i et be-
stemt format. De er lavet af forskellige 
slags træ, der er limet sammen, hvorpå 
de først er høvlet i den form, som tegnin-
gerne tilsiger, derpå pudset mange gan-
ge, før de får det rigtige  sving og til 
sidst er de lakeret, så de fremstår meget 
smukke. Dem har han 4 af hængende 
som pynt på væggene, og hvert skib har 
sin egen historie. Det er alle sammen 
modeller af amerikanske sejlbåde, og en 
af dem er af ”America”, der har givet 
navn til Americas cup. Det er virkelig 
smukke modeller, som hver især har ta-
get mindst 150 timer at fremstille. 
 
I den forbindelse må jeg også nævne, at 
Freddy har en klokke hængende på sin 
væg. Den er givet til ham som tak for en 
stor indsats i 5 år i forbindelse med re-
staureringen af Fregatten Jylland i Æbel-
toft. 
Han blev i 1992 spurgt, om han ville la-
ve en sølvbryllupsgave til Dronning 
Margrethe og Prins Henrik, og det gjorde 
han. Det blev til et tavlebord af pitchpine 
fra Fregatten, og brikkerne blev drejet af 
en gamle bolt. Senere blev han ringet op 
fra Esplanaden, om han kunne tænke sig 
at være med til at lave interiør til det nye 
operahus. Det måtte han dog takke nej 
til, for det ville blive for hårdt et arbejde 

igen. Begge dele er Freddy naturligvis 
stolt af. 
 
Han er også optaget af at høre musik. 
Han har mange grammofonplader, og 
han har en grammofon til at høre dem på. 
Det er mange forskellige slags musik, 
som Freddy hører, men Maria Callas er 
hans helt store idol. Ella Fitzgerald med 
jazz og swing er heller ikke af vejen. 
Frank Sinatra var også fremragende. Ni-
els Hausgaard er også en, som Freddy 
gerne hører, fordi han serverer sine bud-
skaber med vid og bid. Poul Henningsen 
– kulturradikal – er en mand, som Fred-
dy ser op til, fordi han havde sine menin-
ger, som han gav udtryk for uden at tæn-
ke på konsekvenserne. Musikken er for 
ham en måde at ”dyrke yoga” på, fordi 
det er her han føler, at han bliver genop-
bygget. 
 
I sin fritid sejler han sammen med en 
god ven fra Århus, og de tager af og til 
en tur til Samsø eller en af de andre små-
øer i Kattegat, og det er bare livet. Der 
må gerne være lidt fart på, når de står ud 
over bølgerne. 
 
Fremtiden: 

Freddy regner ikke med at blive boende i 
Grønbjerg resten af sine dage. Når han 
ikke kan arbejde mere, har han en drøm 
om at ende sine dage på et kloster, der 
ligger ned til Randers Fjord, hvor der er 
oprettet en form for ollekolle. Der kan 
man leje en lejlighed og være en del af 
det fællesskab, der findes der. 
 
Med disse ord tager jeg med tak afsked 
efter at være blevet en god del klogere.    
-gt  � 
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Grunde til salg i Grønbjerg 

Meget attraktive grunde sælges i Ommegårdparken 
 

Ommegårdparken er beliggende tæt ved Børnenes Hus og Multisalen. 
Børnene behøver ikke at komme på offentlig vej for at komme i Skole. 

 
Grundstørrelser: 884 m2 - 1360 m2 
Priser fra: 112.000 - 165.000 kr. 
 
Tilslutnings afgift pr. grund i 2002: 
El: -------------------------------------------kr. 12.000 
Vand:----------------------------------------kr. 10.000 
Fjernvarme:---------------------------------kr. 22.000 

 
Henvendelse til Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling  

v/ Ivan Mortensen  tlf.  97 38 42 81 
mail: post@ide-huse.dk 

Ommegårdvej  
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���� Anderledes Jagtdag 
 
 
Ved: Torbjörn Lund Nielsen 

 

Det var med spænding vi i Jagtforenin-
gens bestyrelse fulgte med, efterhånden 

som lørdag den 12. juni kom ind på vejr-
udsigtens 5-døgns prognose. Det er ofte 

vejret, som afgør om et udendørsarrange-

ment bliver en succes. Trods nogle halv-
dystre udsigter, så var vejrguderne med 

os og der var tørvejr hele eftermiddagen. 

Vi ville i år prøve noget nyt, så med vel-
vilje fra Knud Pøl, havde vi i hans grus-

grav arrangeret en anderledes skydedag. 
Ideen opstod, da en årlig skydning med 

Hover Jagtforening var ophørt. Pokaler-

ne herfra skulle i omløb igen, så der 
skulle være en pokalskydning, men da-

gens primære formål skulle være god 
træning og hyggeligt samvær. 

 

Kl. 12.30 var grillen tændt og banen 
klar. Grillen var en succes dagen igen-

nem – i al fald blev der solgt ud inden vi 

pakkede sammen. Pokalskydningen var 
delt op i to dele. Riffelskydning og skyd-

ning med haglgevær.  
 

Riffelbanen bestod af tre stationer, hvor 

man hver sted afgav tre skud. Tre skud 
stående til en kronhjort, på ret kort af-

stand. Knælende / siddende skydning til 

en buk, på ca. 65 meters afstand og ende-
lig liggende skydning til en ræv på små 

hundrede meter. Max. points var 90. 

 

Lerdueskydningen var tilrettelagt som 

en andeskydning. Man sad på en stol, 
med ”søen” ude foran sig. Lerduekaste-

ren var placeret højt bag skytten, så duer-
ne kom i forskellige retninger og højder 

bagfra. Ti duer, hvor de fire af duerne 

kom som to double’er. 16 medlemmer 
mødte op til konkurrencen, som fik føl-

gende vindere. 

 
Vinder hos de øvede blev Iver Sørensen, 

(som aldrig opdagede den sidste ”and” 
og her mistede 10 points, men vandt alli-

gevel.) Vinder hos de 

uøvede blev Tommy 
Juelsgård og vinder af 

Oldboys-pokalen (over 
50 år) blev Eigil Skytte, 

i tæt kamp med Mogens 

Kjær. 
Efter pokaloverrækkel-

sen gik vi over til mak-

kerskydning. Det forgik 
med duer fra to kastere. 

Til venstre var, i niveau 
med skytterne, placeret 

en skydevogn med en 

automatmaskine, som 
kunne nikke op og ned. 

Tyve meter over terræn 

til højre stod en anden 
kastemaskine. Tre duer 

blev sendt af sted sam-
Her er det Iver Sørensen og Olav Therkildsen der afgiver skud 
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tidig og så havde de to skytter hver to 
skud, som de i samarbejde skulle smadre 

de tre duer med. 15 duer i alt pr. serie. 
Var vi ikke løbet tør for duer, kunne vi 

have skudt til det blev mørkt. En rigtig 

god dag, også for de børn som var med. 
Det var i al fald den største sandkasse 

min søn Esben endnu har leget i. 
Det er dejligt for os i bestyrelsen, når der 

bliver bakket op om vore arrangementer. 
Håber I kommer igen til næste år. � 

Imellem skydningerne var der dømt råhygge ved de opstillede bord/bænke - bemærk det 

”knækkede” jagtgevær på bænken. Her er det fra venstre Olav Therkildsen, Tommy Juelsgaard og 

Knud Pøl. 

 

Entreprenør  Kim Lørdal  -  Kjærgårdsvej 4, Grønbjerg 

Skæring af grøde med båd 

Oprensning af søer/vandløb 

Anlæg af nye søer/okkersøer 

Stryg og ålepas 

Bobcat udlejes m/u mand 
 

Tlf.: 23 47 45 24 
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���� Ungdomsklubben 
 
 
Ved: Tommy Kjeldgaard 

 

Årsberetning. 
Endnu en sæson er vel overstået, med ca. 

30 unge mennesker hver aften, er loka-
lerne godt fyldt op, derfor har vi også le-

jet gymnastiksalen til aflastning. Det re-

sulterede dog i en kedelig hændelse af et 
ødelagt, gulv i Multisalen, som heldigvis 

er blevet ordnet. 

Der har været en del arrangementer, ud-
over klubaftnerne, der alle har været en 

succes, med stor opbakning fra klubmed-
lemmerne. 

Arrangementerne var: Biograf tur, hvor 

vi startede hos Karen Bak med spisning. 
Bowling og spisning i Søndervig.  

Skøjtediskotek i Herning.  
Overnatning, med tøndeslagning og ka-

raokeanlæg/diskotek.  

Pizza aften i klubben,  
samt besøgsaften for 4. kl..  

Til sidst en meget oplevelsesrig overle-
velsestur på kasernen i Holstebro. 

Vi vil også sige farvel og tak til Karen 
Bak og Birthe M. Hansen, for deres tid i 

bestyrelsen. Især en stor tak til Karen, 

som har været med helt fra Ungdoms-
klubbens opstart i 1995. 

Velkommen i bestyrelsen siger vi til Git-

te Sørensen og Hanne Kæmpegaard. 
Lya og Lennart, som har ledet klubaft-

nerne, har sagt ja til endnu en sæson, det 
er vi meget glade for, også en stor tak til 

dem, for deres gode arbejde og engage-

ment i klubben. 
Men... Vi mangler lokaler, vi har søgt 

kommunen om en pavillon. 
John Asmussen har tilbudt os at låne 

kontorlokalerne i Hal 3, så det er vi me-

get taknemlige for, men ser det dog ikke 
som en permanent løsning. 

Er der nogen der har et godt forslag til 

hvor vi kan være, hører vi meget gerne 
fra jer. � 

Fra venstre: Tommy Kjeldgaard, Niels Jacobsen, ”ungdomsklubbestyrer” Lya Jacobsen, Eva Søren-

sen, Gitte Sørensen og Hanne Kæmpegaard 
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Sommerfest 2004Sommerfest 2004Sommerfest 2004Sommerfest 2004    
    

13. 13. 13. 13. ---- 14. august 14. august 14. august 14. august    
 

Fredag d. 13. august kl. 19.00Fredag d. 13. august kl. 19.00Fredag d. 13. august kl. 19.00Fredag d. 13. august kl. 19.00    
 
Teltet åbner 
Årets Land og bykamp  
 

Lørdag d. 14. august kl. 11.30Lørdag d. 14. august kl. 11.30Lørdag d. 14. august kl. 11.30Lørdag d. 14. august kl. 11.30    
 
Teltet Åbner med sommerfestgudstjeneste i festteltet 
Kom og oplev en anderledes festgudstjeneste (i stedet 
for søndag) 
Festgudstjenesten vil blive optaget til Radio Ådalen. 
 
Gadefodbold 
Kroket 
Petanque 
Folkedans, lang- og rundbold 
Fest i teltet 
 
Festen: 
Alle er velkomne såvel børn som voksne 
Efter spisningen er der børnediskotek for børnene og dans 
for de voksne 
Mulighed for teltlejr på pladsen natten mellem fredag og lør-
dag 
 

Med venlig hilsen 
Grønbjerg GUF - Familie og Samfund 
Grønbjerg Billardklub - Grønbjerg Ungdomsklub 
Grønbjerg Idrætsforening - Grønbjerg Sogneforening 
 
Arrangementet er et led i Familie og Samfunds ”Velkommen - der er plads til alle” 
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���� Nyt fra Brugsen 
 
 
Ved: Brugsens bestyrelse 

 

Brugsens bestyrelse vil gerne benytte lej-
ligheden til at takke for den interesse, der 

altid vises til generalforsamlingen, både 
med hensyn til fremmøde og med spør-

gelyst. 

 
Vi er i øjeblikket inde i en rolig periode, 

hvilket bestemt ikke betyder at der ikke 

er travlt, tværtimod. Det der her tænkes 
på er økonomien. Vi er med udgangen af 

maj måned lidt foran budgettet, hvad an-
går det økonomiske resultat og det giver 

mulighed for, at året kan ende med et lil-
le plus. Omsætningen har i nogle uger 

været op til 20% over det budgetterede. 

Det vidner om en stadig stor opbakning 
til butikken. 

 

Som alle ikke kan undgå at se, er der 
kommet flagstænger op foran Brugsen, 

hvilket pynter på indkørslen til parke-
ringspladsen. 

Jens Peder takker mange gange for de bi-

drag, der blev givet i forbindelse med re-
ceptionen, til indkøb af flagstænger.  � 

Tømrer  og  bygn ingssnedker 
 

Hakon Pøhl, Grønbjerg 
 

Tlf.: 97 38 43 20   
bil.: 40 85 49 10 
Fax: 97 38 48 38  

Grønbjergs bidrag til amtets kampagne om 30 min ”rørelse” om dagen - ældre i bevægelse. Fakkel-

toget der i front havde fire ældre blev efterfulgt af de der om ca. 60 år står i samme situation. Pro-

cessionen fortsatte til A11 hvor Spjaldfolkene overtog faklerne for at fortsætte til Videbæk og deref-

ter til Højmark. 
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���� Grønbjerghjemmet 
 
 
 

Tirsdag d. 11. maj tog borgmester Tor-

ben Nørregaard det første spadestik til 
udvidelsen af Grønbjerghjemmet.  

Herefter hjalp Torben Nørregaard, An-
ders Kristensen fra Grønbjerghjemmet 

med det andet spadestik. 

Det tredje spadestik blev taget af Vagn 
Johansen ligeledes fra Grønbjerghjem-

met.  

Torben Nørregaard fortalte kort om 
Hjemmets historie og efterfølgende blev 

der budt på et mindre traktement for be-
boere, naboer og de øvrige fremmødte. 

Byggeriet er nu i fuld gang og man kan 

følge begivenhedernes gang fra dag til 
dag   

Det nye Grønbjerghjem forventes færdig 
i foråret 2005. � 

Herover er det Tor-
ben Nørregaard der 

hjælper Anders 
Kristensen fra 

Grønbjerghjemmet 

med det andet spa-
destik og til ven-

stre tager Vagn Jo-

hansen fra Grøn-
bjerghjemmet det 

tredje spadestik, 
medens Grønbjerg-

hjemmets leder In-

ger Sørensen i for-
grunden spændt ser 

til at det går rigtigt 
for sig. 
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Jagten -  og så det andet 
Jeg har gået på jagt siden jeg fik jagttegn 

som 16-årig, og det har givet mig utrolig 
mange gode oplevelser. Nogle af disse 

oplevelser har jeg fortalt om i Runeste-

nen. Jeg har forhåbentlig endnu mange 
oplevelser til gode, og det glæder jeg 

mig til. Hvis jeg tænker tilbage på, hvad 

jeg ellers har af gode oplevelser i ryg-
sækken, og som har fyldt meget i mit liv, 

så har det været fodbold. Det har stået på 
i mange år, på meget forskellige niveau-

er, spændende fra miniput C og serie 5 i 

Ørnhøj til mesterhold i Holstebro og 
danmarksserie i Spjald. Ligesom der i 

jagten er højdepunkter, som man har 
nemmere ved at huske, har der gennem 

tiderne været højdepunkter i ”min fod-

boldkarriere” som jeg aldrig vil glemme. 
Som jæger kan man altid opnå et eller 

andet, i form af endnu en stor oplevelse. 

En fodboldspillers karriere topper som 
regel sidst i tyverne, og så går det stille 

og roligt nedad, og flader så ud, når man 
kommer op i 30’erne, hvor det kaldes 

oldboys, selv om man endnu ikke føler 

sig gammel. 
 

I år skulle det så være. En opblom-
string i karrieren. Jeg har, sammen med 

Klaus Tang, været på kontrakt i Hover 
de seneste år, men vi var ligesom klar til 

nye udfordringer. Der lå flere tilbud på 
bordet, men da der så dukkede et attrak-

tivt tilbud fra Grønbjergs nystartede old-

boyshold op, valgte vi at slå til – natur-
ligvis til stor skuffelse for Hover, der 

havde satset på en rigtig god placering i 

2004. Når vi ser på holdet som helhed, 
må man sige at truppen ser rigtig god ud. 

Ikke så bred, at de som gerne vil spille 
ikke kan komme med, men bred nok til 

at vi er dækket ind i tilfælde af skader, 

møder i Børnenes Hus, Generalforsam-
ling i Brugsen og høstarbejde i august. 

 
Jeg vil lige kort løbe truppen igennem. 

Vi spiller – så længe der er tilstrækkelig 

luft til det – et traditionelt 4-4-2 system. 
(For ikke-fodbold-kendere betyder det, at 

vi har 4 mand bagest, 4 på midtbanen og 

2 helt i front.) De sidste 15-20 minutter 
overgår vi så til et 6-0-6 system, hvor 

nogle af os, ligesom bliver hængende, 
enten helt tilbage eller oppe foran, for at 

få luft igen. Vi spiller med flydende ud-

skiftning, hvilket bliver flittigt benyttet. 
 

I mål har vi Iver Sørensen. Jeg tror det 
er den eneste plads han spiller og nogen-

���� Så er der dømt Old-boys fodbold 
 
 
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen 

 

Ørnhøjvej 18  Grønbjerg 

 

6971 Spjald 
 

Tlf. 97 38 45 00 
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sinde har spillet. Kom han ud på banen, 
ville han nok tage bolden med hænderne. 

Han har en blændende karriere bag sig i 
Ølstrup og Vorgod (hvor jeg en gang 

hamrede et langskud ind ved ham i serie 

2) og han har virkelig fået en opblom-
string i år.  

Som sweeper / libero har vi Kaj Kjær-

gaard. Han er meget sikker i sit spil, 
men er også erfaren og spiller sideløben-

de serie-fodbold, så hans form er i top. 
Lige foran ham ligger Bill, som er hol-

dets forbillede hvad gejst angår. Han 

kæmper altid til det sidste og har nogle 
gode ryk frem i banen. Han får fat i me-

get og gør Kajs job nede bagi let, da der 
som regel ikke kommer nogen forbi 

ham. På højre back har vi H.C. Han 

varmer op med en rød Cecil og er han 
lidt nede i halvlegen, så får han lige tre 

hvæs i en af tilskuernes cigaretter og så 

er han klar igen. Han bryder sig ikke om 

at blive udskiftet, så han spiller som re-
gel altid hele kampen.  

På venstre back har vi så sæsonens po-
sitive overraskelse. Finn Therkelsen har 

haft en pause i karrieren på 12 år, men 

det er ikke nemt at se. God i det defensi-
ve og slipper fornuftigt af med bolden i 

opspillet. Vi håber dog, at der med tiden 

vil komme nogle flere ”rush” op langs 
fløjene, så vi kan få nogle flere indlæg 

fra fløjene. 
På midtbanen har vi så Niels Jørgen 

Sønderby. Han er løbestærk, den magre 

hund, og arbejder godt både defensivt og 
offensivt. Hans skud kan dog være noget 

forkølet, men det arbejder han med. Han 
vil være en af de bærende kræfter i man-

ge år endnu.  

Per Helligsø er i holdets unge ende. Han 
er boldsikker og kan hurtigt afdrible et 

par modstandere og er også god til at lø-

be i dybden. Mangler lige en scoring, så 

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 Be-
skyttelse. Foreningen kontrollanter kommer jævnligt på 
uanmeldt besøg for at sikre, at dyrene vokser op under 
gode vilkår, hvor der tages hensyn til deres naturlige ad-
færd. 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 udvik-
le en god marmorering. Det giver kødet den enestående 
gode smag. Friland Angus er uforlignelig på panden, på 
grillen, som steg eller i en gryderet. Når du får kød fra Fri-
land 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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vil selvtilliden være helt i top.  
Klaus Tang. Han var egentlig mest med 

i tilfælde af at Iver skulle blive skadet i 
målet, og fordi han er god til at huske de 

sjofle vitser, som er en vigtig del i om-

klædningsrummet efter kampen, men har 
faktisk vist sig, som en utrolig stabil 

midtbanespiller, når blot ikke der går Ole 

”Snurretop” Østergård i hans spil. Hans 
selvtillid er nærmest eksploderet, efter et 

pragtmål i en kamp mod Ølstrup. Fra 43 
meters afstand hamrede han bolden ind i 

øverste højre trekant. Jubelen ville ingen 

ende tage, så dette mål kan helt sikkert 
løfte hans spil i resten af sæsonen, hvil-

ket også viste sig med en scoring ugen 
efter. Er som sagt oprindelig målmand, 

men kan her være noget svingende og 

har ofte problemer med sine udspark – 
især hvis der er meget sidevind.  

Nok om ham, vi går videre til Sten Fal-

kenberg. Han er nok den mest stabile 
spiller på midtbanen. Han er altid god 

både offensivt og defensivt og er god for 
en tør bemærkning.  

Jesper Lauridsen har altid spillet i for-

svaret, men er rykket frem på midtbanen, 
hvor han tackler modstanderne helt ud på 

den anden side rækværket. Han rykker af 
og til ned og supplerer i midterforsvaret, 

hvor han især i hovedspillet er helt suve-

ræn. 
Helt fremme i angrebet har man hentet 

Jørgen Bank fra ærkerivalerne på den 

anden side af bakken – Ørnhøj. Han har 
været den mest målfarlige indtil videre - 

og er holdets topscorer - blot han holder 
sig fra at skyde straffespark. Hans sidste 

straffespark i kampen mod Ølstrup, var 
mildest talt et sørgeligt syn. En græs-tot 

røg ind lige under overliggeren, mens 
bolden knap nok kunne trille over bagli-

nien.  

Med i top ligger også Niller. Han er en 
af de få med samme kampvægt, som da 

han var ynglingespiller. Er udelukkende 

fremadrettet og kan score fra de mærke-
ligste vinkler. Kan dog også brænde de 

mest oplagte chancer, men så længe det 
er fordelt fifty-fifty er det OK.  

En af de andre angribere er Bo Møl-

gård. Han kan virke lidt tung i sit spil, 
men det skal man ikke tage fejl af. Når 

mange bolde, man umiddelbar tror, er 
spildte og har både gode afleveringer og 

giftige afslutninger. Naturligvis krop-

stærk.  
Søren Gregersen, har været med i nogle 

kampe, men har ikke spillet over 7 mi-

nutter. Han mener selv han er med, for 
lige at skabe lidt moral på holdet, når det 

kniber. Han sidder mest på bænken, men 
det er fint, for han er vældig hyggelig at 

snakke med, når man bliver skiftet ud. 

Carsten Lilbæk var fast mand på toppen, 
men blev så skadet. Han løber dæleme 

hurtigt og er altid farlig for et old-boys-
forsvar, da de ofte er tungere end Car-

sten. Han er klar igen og burde måske 

have scoret et mål eller to mod Ørnhøj. 
Torben Sønderby er god både på midt-

banen og helt fremme. Han kæmper om 

hver en bold og har en god teknik. Han 
skulle gerne have sat et stort X i kalende-

ren ud for onsdag aften, så han kan være 
med hver gang.  

 

Adr.:  Svinget 2B Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 
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Vi må have tre spillere med under 32 
år, så Henrik Skytte fik lov at være med i 

de første par kampe. Han blev vist ska-
det, men jeg tror også han blev noget 

overrasket over det høje niveau, så han 

har haft svært ved at komme i gang igen. 
Han er dog blevet lovet lidt spilletid, når 

han melder sig klar igen.  

Conrad har været med i et par kampe, 
men han var noget træt efter kampene. 

Nu har han så købt et par løbesko af mig, 
så han vil i superform. Ham forventer vi 

os meget af, efter sommerferien.  

Børge bruger serie 6, som springbræt til 
en fast plads på old-boys-holdet. Mon ik-

ke det lykkes til næste år.  
Gert Kristensen spiller hvor der er brug 

for ham. Sæsonens hidtidige højdepunkt, 

var en perle af et langskudsmål på Hover 

Stadion.  
Holger Sørensen er også allround spiller 

og han er en stabil spiller, hvor han bli-
ver sat – så længe der er luft til det!  

Kim Lørdal har også spillet et par kam-

pe. Han er en stabil spiller, især hvad an-
går tørre kommentarer i omklædnings-

rummet.  

Jens Kirk er en utrolig taktisk spiller, 
som kan finde en taktisk forklaring på 

alt, ja selv en fejlaflevering. Desværre 
har han kun spillet én kamp, da han har 

andre gøremål om onsdagen, men da han 

er blandt de unge, må han anses for en af 
fremtidens bærende kræfter.  

Så er der som sidste mand i truppen 
undertegnede og som jeg siger: ”Jeg har 

midtercirklen og jeg vil helst spilles lige 

på!” 

Grønbjerg Old-boys onsdag d. 16. juni 2004  

Fra venstre: Holger Sørensen, Jesper Lauridsen, Bo Mølgaard, Niels Erik Jakobsen, Carsten Lilbæk, 

Sten Falkenberg, Hans Christian Birkebæk og Conrad Jensen.  

Knælende fra venstre: Torben Sønderby, Finn Therkildsen, Iver Sørensen, Bill Pedersen, Niels Jør-

gen Sønderby, Klaus Tang og Per Helligsø 
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Tøjet 
Vi har i de første kampe været noget øm-

me at se på. Spillemæssigt har vi leveret 
noget meget underholdende fremadrettet 

fodbold, med nogle ret spektakulære ind-

slag. Indslag som man med garanti aldrig 
ville se i en landskamp på TV.  

Hvad spilletøj angår, var den i de første 

kampe helt gal. Da dameholdet jo ikke 
spiller mere, mente man at vi kunne 

overtage deres tøj. Jeg prøvede i anden 
hjemmekamp, at komme lidt for sent. 

Jeg fik så et par pigeshorts i small og en 

trøje i medium. Det så mildest talt ikke 
særligt fikst ud!  Heldigvis havde jeg mi-

ne egne strømper med, for det sidste par 
var så små, at jeg ikke kunne få dem på.  

 

Nye sponserede spilledragter 
Vi er alle taknemmelige for, at Poul Erik 

Nielsen og PipeCon sponserede os et nyt 
sæt. Vi syntes det kunne være sjovt, hvis 

vi spillede i de samme farver, som da 

man sidst spillede old-boys i Grønbjerg. 
Nu har vi fået blå og hvid stribede trøjer 

i XL, blå shorts og blå-hvide strømper. 

Nu ligner vi rigtige oldboys spillere. 
 

Kom til Oldboysfodbold 
Jeg vil slutte med at opfordre alle til at 

møde op og se os spille. Det vil I ikke 

fortryde. Datoerne for sæsonens sidste 
hjemmekampe er :  Grønbjerg – Lem BK 

den 18. aug. kl. 19.00, Grønbjerg – Ho-
ver den 1. sept. kl. 18.45 og Grønbjerg – 

Stauning/Dejbjerg den 15. sept. kl. 

18.00.  � 

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. 

PipeCons nye domicil i Ringkøbing DN 2900 lyddæmper til kraftværk på Kreta. Lyddæm-
peren er 12 meter lang og vejer 25.000 kg 

www.runestenen.dkwww.runestenen.dkwww.runestenen.dkwww.runestenen.dk    
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Videbæk Kommune mangler 25 mio. 
kr. på budgettet. Det var konklusionen 

på Byrådets budgetkonference den 18. 
og 19. august. 

Et forslag til besparelse var at sammen-

lægge nogle af kommunens skoledistrik-
ter, så antallet reduceres fra 8 til 4 skole-

distrikter. 

På et byrådsmøde den 26. august blev 
det så vedtaget at arbejde videre på den-

ne sammenlægning så den kan træde i 
kraft med virkning allerede fra somme-

ren 2005. 

 
Det betyder at der arbejdes på en sam-

menlægning af Grønbjerg og Spjald 
skoler. I praksis nedlægges både Grøn-

bjerg og Spjald skoledistrikter, og der 

oprettes et nyt skoledistrikt (Distrikt 
Nord) bestående af Grønbjerg og Spjald 

skoler. Det nye distrikt skal have fælles 

leder og fælles skolebestyrelse. 
 

I november skal der dannes en over-
gangsbestyrelse bestående af de 2 eksi-

sterende skolebestyrelser. 

I december skal der være indskrivning til 
det nye skoledistrikt og i marts 2005 skal 

der være valg til den nye skolebestyrelse. 
 

Forslaget sendes ud i høring, som vil 

være i fuld gang når denne Runesten ud-
kommer. Først når høringen er overstået 

og alle høringssvar gennemgået, vil for-

slaget kunne vedtages. 
 

Byrådet har estimeret, at Kommunen 
vil kunne spare 2 millioner ved at læg-

ge de 8 skoledistrikter sammen til 4. 

Hvordan dette tal er fremkommet eller 
hvor besparelsen forventes at kunne fin-

des, har vi ikke fået nogen informationer 
om. 

Og det er nogle af de informationer vi 
skal have gravet frem, inden vi indgiver 

vores høringssvar. Vi vil arbejde kraftigt 

for at sammenlægningen ikke bliver vir-
kelighed, eller som minimum udskydes 

til 2006. 

 

Hvad med vores forsøgsprojekt, Bør-

nenes Hus? 
 

Dette har nok ikke fyldt så meget i politi-

kernes tanker da de gik i gang med den-
ne proces. Vi har fået det svar, at for-

søgsprojektet sikkert godt kan fortsætte 
efter skolesammenlægningen. 

Om dette er muligt i praksis, er så en helt 

anden sag. 
 

Og hvilken betydning vil en sammen-

lægning få for vores skole nu og på 
sigt? 
 
Det spørgsmål er meget svært at svare 

på. Vi har kridtet skoene, og skal i de 

næste par måneder have dannet os et 
overblik over hvad alt dette kommer til 

at betyde for vores skole. 
Og ud fra vores opdagelser må vi handle 

som vi finder det mest hensigtsmæssigt. 

Vi vil selvfølgelig gøre alt for at vi i 
Grønbjerg også fremover skal have en 

god skole!  � 

���� Børnenes Hus 
 
 
Ved: Finn Krogh Jørgensen 
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���� Stavgang i Grønbjerg 
 
 
Ved: Gitte Riisberg 

 
Tirsdag d. 25. maj havde GUF arrangeret 

introduktion og kursus i stavgang. Vi var 

meget spændte på. om det nu også var 
noget for os "her ude på landet". 

Ca. 40 personer mellem 13 og 80 år 
mødte op på grunden ved Børnenes hus. 

Vi havde lejet 20 par stave hos DGI, og 

havde endvidere 10 par skistave til rådig-
hed. Nogle af deltagerne havde allerede 

selv været ude og investere i stave, men 
vi havde heldigvis nok til at alle kunne 

prøve ! 

Opfordringen på stavgang var kommet 
fra Ingrid og Johannes Kirk, som selv er 

uddannet instruktører, og havde tilbudt at 

hjælpe folk i gang.  
Aftenen startede med lidt opvarmning, 

hvorefter Ingrid og Johannes på skift for-
talte og instruerede i brugen af skistave. 

Der gik ikke lang tid før folk gik rundt 
med stavene, som om de aldrig havde la-

vet andet, og alle deltagerne gik derefter 

en tur ned til kirken og tilbage igen. 
Efter gåturen blev alle deltagerne invite-

ret i gymnastiksalen til videofilm, kaffe 

og kage. Det blev besluttet at alle der 
havde lyst, skulle møde op den efterføl-

gende tirsdag, hvor Ingrid og Johannes 
igen ville være til stede, og denne aften 

mødte ca. 30 personer op. Efterfølgende 

har det været dejligt at se, at der rundt 
om i Grønbjergs gader har været god ak-

tivitet med stavene !! 
Grønbjerg GUF vil hermed rette en stor 

tak til Ingrid og Johannes Kirk, for jeres 

store interesse, hjælp og opbakning til at 
lære Grønbjergs folk at gå stavgang !! � 



36 

���� Familie og Samfund 

Ved: Formand Susanne Andersen 

Landsforeningen Familie & Samfund har fra inden-
rigsministeriets Landdistriktspulje fået tildelt midler, 
200.000,- kr. til forskellige arrangementer med spis-
ning og fællesskab under den fælles titel: 
”Velkommen her er også plads til dig.” 

Alle landsforeningens danske lokalforeninger blev 
indbudt til at deltage i projektet. Efter indsendelse af 
diverse projekter blev fem lokalforeninger udpeget til 
at gennemføre netop deres projekt. 

Familie&Samfund i Grønbjerg havde sammensat et 
projekt der blev godkendt. 

De øvrige fire projekter gik til Vildbjerg og Råholte 
på Sjælland og to i Sønderjylland. 

Projektet hensigt er at byde velkommen til alle nye 
tilflyttere, drage alle sognets beboere ind i fællesska-
bet i sognet, både børn og gamle. ”Velkommen – her 
er også plads til dig”. 
Nogle af betingelserne er: samarbejde med andre for-
eninger, der skal være åben for alle, der skal være 
spisning med i arrangementerne, produkterne til ar-
rangementerne skal indkøbes lokalt. 

De ca. 40.000,- som hver projekt kan råde over skal i 
første omgang anvendes til at nedbringe deltagerpri-
sen, således at der er mulighed for at alle kan deltage. 
Projekterne dækkes rent PR-mæssigt fra hovedfor-
eningen i Århus. Men Runestenen skal også nok brin-
ge begivenhederne her i Grønbjerg. 
Det første arrangement løber af stablen ved sommer-
festen lørdag d. 14. august. Se nærmere under som-
merfesten og Familie&Samfunds ”gavekalender”.  � 

Se flere billeder på: 

www.runestenen.dk 
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Lørdag den 14. august 2004  
kl. 13.00 
Kroppen på toppen 
Motion og boldspil på Grønbjerg sta-
dion, i samarbejde med de øvrige 
foreninger Se sommerfestprogram 
 
Søndag den 5. september 2004  
kl. 10.00 
Livet før og nu 
Tur til Abildå brunkulslejr. - Levende-
gørelse af lejrene. 
Der serveres picnic kurv. 
 
Tirsdag den 2. november 2004  
kl. 19.30 
Musikalsk foredrag 
Musikalsk foredrag med Bjarne Lisby, 
i Vildbjerg fritidscenter. 
 
Fredag den 12. november 2004 
kl. 19.00 
Kulinarisk komsammen 
Pølsespecialiteter og ølsmagning,  
I samarbejde med Brugsen og Jør-
gen Demant. 
 
Lørdag den 20. november 2004 
kl. 10.00 - 16.00 
Julemarked 
Julemarked i forsamlingshuset. 

Onsdag den 1. december 2004 
kl. 19.00 
Julehygge 
Julehygge i Børnenes hus. 
 
Fredag den 21. januar 2005 
kl. 18.30 
Aktiv fritid 
Fællesspisning i forsamlingshuset, 
Musikalsk underholdning ved Vide-
bæk harmonikaklub og pastor Ole 
Rasmussen. 
 
Aktiv fritid, arrangeres i samarbejde 
med menighedsrådet og kirkelig sam-
fund. 
 
Marts 2005: 
Generalforsamling 
Nærmere information herom, annon-
ceres senere. 
 
Andre aktiviteter: 
Førstehjælp 
Der arrangeres førstehjælp, tidspunk-
tet oplyses senere. 
 
Priser til de ovenstående arrange-
menter, annonceres senere. 

Familie og Samfunds Gavekalender for efteråret 

 
• 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 

Se også Familie og Samfund side 36  
samt sommerfestprogrammet på side 25. 
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Fra venstre Pastor Ole Rasmussen, Ragnhild T. Thomsen, Anne-Sofie Anneberg, Jonas Nielsen, Lisa 

Hertzberg Nielsen, Jakob S. Larsen, Marie V. Mathiasen, Mette Hounisen 

Konfirmationen 2004 i strålende sol 

Høstefesten  

bliver  

Lørdag d. 25. september  

i 

Grønbjerg Forsamlingshus 

 
Nærmer information i næste num-
mer. 
 
Grønbjerg sogneforening 

www.groenbjerg.dk 



39 

���� Menighedsrådet 
 
 
Ved: Else Pedersen 

 

Det nye menighedsråd konstituerede sig 
i januar måned og posterne er fordelt 

som følger: 
Formand: Else Pedersen. 

Kirkeværge: Klaus Jensen.  

Kasserer: Erik Ellegaard. 
Sekretær: Eva Broni. 

 

Kirkeværgen er menighedsrådets an-
svarlige omkring kirken, kirkegården og 

de andre bygninger ved kirken. Det er 
kirkeværgen der laver skriftlige aftaler 

med de pårørende, når de ønsker en afta-

le om at få et gravsted holdt et vist antal 
år frem i tiden. Andre aftaler omkring 

gravsteder laves med graveren Ida Eb-
bensgaard. 

 
Ekstern kasserer Hans Erik Hansen, 
som i mange år har ført regnskabet for 

menighedsrådet, ønskede at holde, Tak 
for hjælpen gennem de mange år.  

Vi har allieret os med Lisbeth Rindom, 
Spjald, som også laver regnskabet for 

Brejning menighedsråd. Erik er menig-

hedsrådets mellemmand på dette område. 

 

Dåbsudvalget:  
Marianne Hansen, Dorthe Liv og Erik 
Ellegård.  

Dåbsudvalget er ansvarlig for menig-
hedsrådets aktiviteter/tiltag for børnene 

fra dåb til konfirmation. 

 
Kirkebladsudvalget: Dorthe Liv, Eva 

Broni og Ole Rasmussen. 
Kirkebladsudvalget har også 2 repræsen-

tanter fra Ørnhøj menighedsråd, da bla-

det jo er fælles for hele kirkesognet. 
 

Menighedsrådet er trukket i arbejdstøjet 

og godt i gang, synes vi selv.  
Men, men vi vil MEGET gerne have go-

de ideer, ønsker, forslag, konstruktiv kri-

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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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 

 

RAB. 
Det bliver nu lettere for forbrugerne at 

finde rundt i udbudsjunglen mellem al-
ternative behandlere, idet der er trådt en 

ny lov i kraft d. 1. juni om registrering af 

alternative behandlere. 
For at blive RAB (registreret alternativ 

behandler) skal man naturligvis have 

modtaget passende undervisning i den 
metode, der er tale om, men derudover 

skal man have lært noget om kroppens 
opbygning og funktion og om andre be-

handlings typer. Endvidere skal RAB' 

eren henvise til læge, hvor det skønnes 
rimeligt, samt føre optegnelser over for-

løbet. Patienten skal orienteres om, 
hvad der foregår, og hvad man kan for-

vente af resultater. 

Mange ikke registrerede behandlere op-
fylder disse krav, men patienten kan ik-

ke vide det på forhånd, og der kommer 

ikke noget ud af at klage over behand-
lingen. 

Med registreringen får man en slags va-
redeklaration; men sundhedsstyrelsen 

understreger, at der ikke er tale om en 

blåstempling, hverken af den enkelte 
behandler eller af den anvendte metode.   
� 

Udflugt med Kirkeligt Samfund 
 

Tirsdag den 17. august 2004  
 
Vi kører til Lundhede Planteskole og oplevelseshave ved Feldborg.  
Kærlighed til livet og en glæde ved at se planterne gro - det er kort sagt fi-
losofien bag den alternative planteskole, og det sidste nye hos dem er et 
stort halmhus.  
Eftermiddagskaffe og kager indtages ved Ferskvandsakvariet Aqua i Sil-
keborg, som også er et besøg værd. 
Næste stop bliver Pejsegården i Brædstrup, hvor vi spiser ”Dagens Ret”, 
hvorefter turen ellers går mod nordvest,  
hvor vi, før vi lige er helt hjemme, synger aftensang i Tiphede Kirke. 
 
Start fra P - pladsen i Svinget  kl. 12.00 
Forventet hjemkomst kl. 21.00 
Pris: kr. 250,-  
Iberegnet  bus - entre - kaffe - aftensmad 
Tilmelding:  Senest d. 10. august  til Ingrid Kirk (97 38 40 20)  
 

www.runestenen.dk 
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Formandsberetning fra generalfor-
samlingen den 17. marts 2004: 

 
Året er gået hurtigt, når jeg ser tilbage 
har der været pænt med arrangementer. 
Først solgte vi is i Herning på Landssku-
et. 
I juni måned holdt vi sommerfest sam-
men med 5 andre foreninger i Grønbjerg. 
Nogle forrygende dage, der gav et pænt 
overskud. 
Vi havde 18. september 2003 konsu-
lentaften på skolen med konsulent Ag-
nete Støjberg, hvor vi lærte lidt om sun-
de mellemmåltider. Arrangementet var 
pænt besøgt og vi havde en rigtig god af-
ten. 
Den 28. september 2003 var der gåtur-
dag, et landsarrangement, hvor over-

skuddet gik til julemærkehjemmene. Det 
kostedede 10 kr. at deltage. Læge Henrik 
Thomsen målte puls før og efter gåturen 
for ”kondital”. Familie og Samfund var 
vært med vand og gulerødder. 
God dag med godt vejr, men ærgerligt 
nok, var der kun 20 deltagere, inkl. be-
styrelse, børn, hunde og gæster. 
 
Den 7. oktober 2003 var der foredrag 
sammen med Kirkeligt Samfund og 
menighedsrådet. Foredragsholderen var 
Carl Maria Bech fra ”Møltrup Optagel-
seshjem” 
Den 31. oktober skulle der have været 
whiskyaften, arrangeret sammen med 
Brugsen, men dette blev aflyst p.g.a. af 
for få tilmeldte 
Den 12. november 2003 var der arrange-

���� Generalforsamling i Familie og Samfund 
 
 
Ved: Susanne Andersen 

Fra venstre: Dorthe Graakjær Larsen, Erna Mikkelsen, Susanne Andersen, Karen Marie Pøhl og Jytte 
Nilausen 
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ret musikalsk foredrag og fællessang 
med Erik Grip i Aulum Fritidscenter. 

Et gratis arrangement for medlemmer på 
grundlag af overskud fra issalg på lands-

skuet. Uheldigt at vi først fik billetter i 

sidste øjeblik, men håber at de som kom 
med nød underholdningen. 

Julemarkedet 2003 var p.g.a. overboo-

ket forsamlingshus, nødsaget til at være 
på skolen. Vi i bestyrelsen var godt til-

freds, men nogle af standelejerne var 
utilfredse p.g.a. pladsen, så skal det være 

på skolen eller i forsamlingshuset i 

2004??? Det bliver i 2004 den anden sid-
ste weekend i november, da Ørnhøj har 

jubilæum den sidste weekend i novem-
ber 2004. 

Den 3. december 2003 havde vi julehyg-

ge på skolen. Der var børn  med denne 
gang, hvilket var en positiv oplevelse. 

Annette Kjeldgård viste hvordan vi skul-

le lave dekorationer og Ingrid Kirk læste 
højt. Mange fremmødte denne aften med 

meget julehygge. 
Den 30. januar var der fællesspisning 

sammen med kirkeligt Samfund og 
Menighedsrådet. 

Flot antal besøgende, men det gav kun 
180 kr. i overskud. 

Den 23. februar 2004, var der foredrag 

sammen med menighedsrådet og Kir-
keligt Samfund om emnet ”at miste”. 
Derudover har vi hjulpet til ved 

”stormødet” med borddækning, forplej-
ning og oprydning. 

Vi vil gerne i tænker over, hvad vi skal 
med Familie og Samfund! Skal vi være 

støtte for de andre foreninger, det er 

svært at samle folk til arrangementer-
ne!!! Skal vi bare satse på julehygge-

julemarked-fællesspisning og sommer-
fest eller hvad synes i?? 

Vi har fået en del nye medlemmer, hvil-

ket er dejligt med lidt fremgang. 
Jeg vil gene takke medlemmer og besty-

relsen for året, der er gået. Samt en stor 

tak til jer, som har hjulpet os med jule-
marked og stormøde, uden hjælp havde 

vi haft svært ved at nå det hele. 
Tak til den gamle bestyrelse. � 

Orienterings - og opstillingsmøde 
 

Tirsdag d. 7. september 2004 kl. 19.30 
 

Børnenes Hus 
 

Kom og gør din indflydelse gældende -  
Hvem skal sidde i det nye Menighedsråd? 

 

Tør du blive hjemme og dermed lade andre bestemme? 
 

Mødet er delt op i to afdelinger: 
 

1. Orientering om de sidste fire år 
2. Opstilling af en ny liste 

Menighedsrådet 
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���� Det sker - ved kirken 
 
 
Ved: Pastor Ole Rasmussen 

 
Organist-orlov. 
Da organist Hanna Husted har barselsor-
lov, har vi fået muligheden for i den 
kommende tid at opleve forskellige orga-
nister, som med deres spil vil sætte deres 
festlige præg på gudstjenesterne. 
 
Sommerfestgudstjeneste i Nr. Omme. 
I forbindelse med sommerfesten i Grøn-
bjerg, vil der være gudstjeneste lørdag 
den 14/8 (i stedet for søndag) i sommer-
festteltet. Gudstjenesten, som vil være en 
rigtig festgudstjeneste, vil blive optaget 
til udsendelse i Radio Ådalen dagen ef-
ter. 
 
Menighedsrådsvalg. 
Første søndag i Advent skal der være 
valgt nye menighedsråd over hele landet, 
for da træder en ny 4-årig valgperiode i 
kraft. Inden da skal der vælges nye råd 
både i Nr. Omme og Ørnhøj. Første 
skridt i dette er et offentligt orienterings-

møde, hvor det afgående råd skal orien-
tere om arbejdet i de seneste 4 år, og 
om valgregler og lignende. 
 

I Nr. Omme bliver der afholdt oriente-

ringsmøde forud for valget, tirsdag den 

7. september kl. 19.30 i Børnenes Hus. 

 
Kandidatlister udarbejdes uafhængigt af 
orienteringsmødet – f. eks. efter kaffen, 
men det er helt op til de fremmødte. 
Hvis man har interesse i at kende mere 
til livet i og omkring kirken, og måske 
være med til at præge det, er oriente-
ringsmødet et godt udgangspunkt. 
 
Høstgudstjeneste i Nr. Omme. 
Høstgudstjenesten i Nr. Omme Kirke, 
søndag den 12. september vil forme sig 
som en helt særlig familiegudstjeneste. 
Kirken vil være festligt pyntet op til lej-
ligheden, ligesom alle kirkegængere 
opfordres til at tage noget af årets høst 
fra marken, haven eller køkkenet med 
til kirken. Alle børn vil bære høstgaver-
ne ind i kirken i festlig procession. 
Gudstjenesten vil forme sig som en 

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 730 - 1630 

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

 
 19 års erfaring 
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���� Smuttur til Vind 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 
Smut-tur med mere i vort herlige, af-
vekslende danske landskab med Grøn-
bjergfolk! 
Årets første sommertur gik med Kirke-
ligt Samfund på besøg hos Ruth og Jens 
Kristian Svendsen, som bød på en efter-
middagstur til deres dejlige have.  
Vejret var med os, så for de 30 deltagere, 
blev det en skøn eftermiddag, hvor vi 
først nød et dejligt kaffebord- og derefter 
fik lov at opleve den imponerende oase, 

som Ruth og Jens Kristian har skabt der-
ude i det – tilsyneladende – barske land-
skab, hvor det ellers er hede og granplan-
tager, der dominerer. Nogle nød turen 
rundt i haven og derefter afslapningen i 
havemøblerne, mens andre gik med hus-
herren på en lang tur gennem skoven. 
Alle måtte en tur til søen og kikke på får, 
fugle og på de fisk, som desværre ikke er 
her, fordi også rovfuglene vil være her. 
Som Ruth udtrykte det : Vi skal jo alle 
være her!  
Mange TAK til værtsparret for en god 
oplevelse!   � 

særlig takkegudstjeneste for alt det, 
Gud har givet os.  
Efter gudstjenesten vil der være mulig-
hed for at købe de indkomne høstgaver, 

hvorefter overskuddet vil blive fordelt 
ligeligt mellem Optagelseshjemmet 
Møltrup og Folkekirkens Nødhjælp.   
� 
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Allerede to dage efter smutturen til Vind 
havde Menighedsrådet samlet 45 menne-
sker til årets udflugt for de ældre – også i 
fint udflugtsvejr! 
Starten gik kl. 12.00 fra  P-pladsen ved 
Svinget. Med Johannes Mikkelsen ved 
rattet kørte vi til Jelling, hvor vi var på 
en guidet tur på museet Kongernes Jel-
ling. Det var interessant, at høre om 
Danmarks Dåbsattest, fortalt af en eng-
lænder (på dansk), om end med en char-
merende accent. Derefter fik vi kaffe 
som det sig jo hør og bør (kringle og lag-
kage – med flødeskum!) på Jelling Kro.  
 
Så gik turen ad bakke-dal til grusgraven i 
Tørskind, hvor Store Robert (Robert Ja-
cobsen) har ladet opstille sine jernskulp-
turer. Var man ikke så meget til den 
slags kunst, var udsigten over Vejle Ådal  
alligevel uforlignelig fra grusgravkanten. 
 
Næste stop ved Bindeballe Gamle Køb-

mandsgård blev et spændende gensyn 
med barndommens emballage.  Her blev 
gjort mangen go´ handel, og hvis ikke 
købmanden havde depot andetsteds, så 
fik han da vist udsolgt i kløpinde den 
dag, da Nørre Omme Menighedsråd hav-
de lagt vejen om forbi.   
 
Nu gik turen til Billund, hvor besøget 
gjaldt Billund-Centret. Det er et center, 
hvor kirke, bibliotek og alt, hvad der sker 
af kulturelle aktiviteter, er samlet under 
ét tag!  Centret er bygget engang i ’70-
erne til glæde for bl.a. alle de mennesker, 
som har fået deres hjem i Billund, grun-
det deres arbejde i Lego og Billund Luft-
havn – og godt støttet af  Legokoncer-
nen. Vi fik lov at hvile benene i kirkesto-
lene, mens sognepræsten fortalte om 
centerets tilblivelse og udnyttelse. Slutte-
lig gik vi på Billund kro og spiste en dej-
lig middag, og så gik turen atter mod 
Grønbjerg. 
Udflugten blev guidet på bedste vis af 
Ole Rasmussen, der var på hjemmebane 
der på egnen!  � 

���� Historie og Vingesus 
 
 
Ved: Ingrid Kirk  

���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk/Helle Engestoft 

 
Leo Pedersen. 
Leo Pedersen, døde den 7. juni 2004 på 
Rigshospitalet i København. Han blev 
begravet fra Nr. Omme Kirke den 11. 
juni 2004. 
Leo blev født i Holstebro for knap 60 
siden, som søn af Nanny og Erhardt 
Pedersen. Som lille dreng flyttede han 
med familien til Grønbjerg, hvor han 
efter endt skolegang fik plads på landet. 
Senere kom han i tømmerlære hos Bør-

ge Kamp, hvor han var med til at re-
staurerer Nr. Omme kirke. Da det er 
skik inden for dette fag, at sætte et 
mærke, har han også sit navn stående 
inde på kirkeloftet. 
Efter soldatertiden ville Leo prøve no-
get andet end Grønbjerg. Han valgte 
Grønland som sit fremtidige ståsted. De 
første mange år, var han regelmæssig 
hjemme i Grønbjerg på besøg. Efter-
hånden som årene gik, blev besøgene 
sjældne da Leo selv fik familie i Grøn-
land.  
Leo Pedersen efterlader sig to børn, en 
bror i Ringkøbing og sin mor.   � 
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VIKINGEN ER LØS 

 
Jagthistorier er som regel altid gode, så inspireret af Torbjörns fortælling i sidste 
nummer om hvordan man skød ænder, videregiver jeg én historie som jeg har hug-
get direkte fra Dagbladet. 
 
To århusianere var på andejagt med deres jagthunde, men havde ikke heldet med 
sig. 
- Jeg tror, vi gør noget forkert, sagde den ene. 
- Hvad skulle det da være, sagde den anden. 
- Vi kaster ikke hundene højt nok op! 
 
En anden jagthistorie: 
 
3 kolleger fra Danmarks Statistik var på jagt-tur i det nordlige Sverige. Pludselig 
opdagede den ene en elg 100 m længere fremme. Han fyrede straks men ramte lidt 
til venstre for elgen. Nummer 2 fyrede kort tid efter, men ramte en anelse til højre. 
Så jublede den tredje statistikker: Vi fik den - vi fik den! 
 
Og en tredie 
 
Det var den københavnske grosserer der var på jagt i Vestjylland, han skød 54 æn-
der på 1 dag ! og det var mange.  
Da de skulle have snaps og gule ærter, hos sognefogeden bagefter, sad københav-
neren og ventede på, at der var en eller anden dum jyde som ville spørge til hvor-
dan han kunne være såååå dygtig til jagt, nu når han boede inde midt i København. 
Men ingen spurgte!  
Året efter skulle det være løgn, så han gik ud og købte en hund der kunne gå på 
vandet og tog på jagt.  
Han skød 53 ænder og hunden hentede dem alle ude på søen og DEN GIK PÅ 
VANDET, fik kun lige poterne våde.  
Hos sognefogeden (gule ærter igen!) ventede han spændt. Dette kunne jyderne da 
ikke lade være med at kommentere.  
ENDELIG !! spurgte Kræn Pæsen: "Hva er det dig, der har en hund der æ ka' 
svømme ?" 
 



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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