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RUNE 

Ingerlise ved klaveret og Torben, med det store overblik, 

begge lydende efternavnet Vestergård, havde sidste skole-

dag mandag d. 28. februar og har været ansat ved Grøn-

bjerg skole i næsten 31 år. 
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���� Redaktionen 
 
 

Forsiden: 
Endnu én - nej to lærere forlader Grøn-
bjerg skole. Torben og Ingerlise Ve-
stergård er heller ikke af den slags der 
løber af pladsen i utide. Mandag den 
28. februar havde lærerparret sidste 
skoledag efter at have forrettet tjeneste 
i Grønbjerg Skole gennem næsten 31 
år.  
Lærerparret blev behørigt takket ved en 
lille ceremoni på skolen hvor de fik 
overrakt gaver, blomster m.m. af bør-
nene, kollegaerne samt skolebestyrel-
sen. Derudover sang børnene en sang 
for lærerparret. 
I næste Runestenen vil der komme en 
snak med Torben og Ingerlise Vester-
gård som så bliver ”En tilflytter”. 
Torben Vestergård forlader dog ikke 
helt skolen idet han har lovet at tage sig 
af Biblioteket indtil sommerferien 
2005. 
 
Demokratiets tid: 
Min gode svoger journalist Ole Tang 
fra Skive Folkeblad har, trods fraflyt-
ningen fra det venstre Vestjylland til 
det radikale Skive været til Ringkøbing 
Landbobanks årlige generalforsamling. 
Efterfølgende har han skrevet et 
”anderledes referat” fra generalforsam-
lingen, som man kan læse på Ringkø-
bing Landbobanks hjemmeside 
www.landbobanken.dk eller i lørda-
gens (d. 5. marts 2005) udgave af Ring-
købing Amts Dagblad. 
Her skriver han bl.a.: 
”Folkefesten er flyttet over i bankens 
regi, og det er faktisk helt godt skuldret 
– at gøre en generalforsamling til et til-
løbsstykke. Det er der i alt fald mange 
frivillige foreninger, der på trods af al-
drig så mange gode formålsparagraffer 
ikke har været i stand til.”  

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. 

Og dette skal netop være min pointe i 
denne generalforsamlingernes tid. 
Hvorfor kan Sogneforeningen, Grøn-
bjerg Idrætsforening, Familie og Sam-
fund (dog lidt flere end de andre for-
eninger) osv. osv. ikke tiltrække flere til 
deres generalforsamlinger. Er det på 
grund af folkefesten, eller er det på 
grund af sild, øl, snaps og gule ærter el-
ler på grund af det ædle vinmærke, ad 
libitum, der gør at folk valfarter til en 
generalforsamling. 
Hvad med at lære lidt, gør generalfor-
samlingen til en begivenhed. Jeg tror at 
alle foreninger har råd til at give deres 
medlemmer en gang gule ærter og en øl 
og en snaps. 
Eller hvad med at slå det hele sammen 
f.eks. i multisalen drage omsorg for at 
der er nogle der vil stille op til bestyrel-
sen, udsend beretningen i god tid og 
hold en seriøs generalforsamling i en ti-
mes tid eller halvanden og derefter nyde 
det gode selskab resten af aftenen. - Vi 
er dog i stand til at samle 200 personer 
til en gang fællesspisning..� 

Deadline for nr. 74 er  

lørdag d. 30. april 

 

Bladet udkommer  

onsdag d. 16. maj 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Gravers Kjærgaard 

 

De løbende opgaver 
der sædvanligvis er i 

en kommune bliver 
løst fra dag til dag, 

eller fra møde til 

møde, hvor dét kræ-
ves, - i form af be-

villinger eller politisk stillingtagen. Men 

vi må nok erkende, at den fremtidige 
kommunestruktur fylder meget i bevidst-

heden, både politisk og, tror jeg, også ad-
ministrativt. Der er nedsat projektgrup-

per og underudvalg til at klarlægge de 4 

kommuners måde at takle driftsopgaver-
ne på i det nuværende system. Det er en 

nødvendig proces her i afklaringsfasen, 
som strækker sig til sommerferien. Det 

er jo i dette materiale, vi vil tage afsæt til 

at finde fællesnævnere for den fremtidi-
ge service for Ringkøbing – Skjern 

Kommunes borgere. Dette arbejde til 

trods, skal vi være bevidst om at den nye 
kommune først er en realitet fra 1. jan. 

2007. Derfor er det vigtigt at den daglige 
drift i tiden der indtil ikke forsømmes, - 

det kan børn, unge og ældre ikke være 

tjent med, for blot at nævne de største 
driftsområder. 

Evalueringskultur 
Evaluering er sat på den skolepolitiske 

dagsorden, grundet OECD rapport og PI-

SA undersøgelse, der forholder sig kri-
tisk til det danske skolevæsen og elever-

nes faglige kunnen, når de forlader sko-

len. Nu er det min grundholdning, at un-
dersøgelser skal tages med en vis skep-

sis. På den anden side skal man  jo også 
tage det alvorlig, når der stilles kritiske 

spørgsmål ved det bestående. Derfor er 

der taget initiativ til, i Ringkøbing Kom-
mune, at samarbejde om ”evaluerings- 

kultur – en ny dansk skoletradition”. Det 
gør vi os for tiden overvejelser om i 

BUK udvalget. I den forbindelse har 
Kommunernes Landsforening udsendt et 

udmærket inspirationsmateriale. Jeg tror 

det er vigtigt, at vi ikke ser en ny tidsrø-
ver udvikle sig i folkeskolen, som tager 

tid og resurser fra børnenes undervis-

ning. Vi kender lærermøder, leder-
lærersamtaler, skole-hjemsamtaler, sko-

lebestyrelsesmøder etc..  Det må være i 
disse eksisterende sammenhænge en evt. 

nytænkning må ind og opprioriteres, så 

man som nævnt ikke omkostningsbela-
ster det skolevæsen, som jo kritiseres for 

at være for dyrt i forvejen.  
fortsættes side 6... 
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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 Heidi Brinch Hansen 97384426 

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: Else Pedersen 97384373 

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: Kaj Kvisgaard 97384207 

Udlejn Forsamlhus Send Jensen 97384408 

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 

 

Kirkebil: 

Tlf: 20 13 25 13 -  
Vildbjerg Taxi  

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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 MARTS Side   Side 

MA 14  Dagen tiltaget med 4t 21m 12  LØ 16 Avisindsamling 6 

TI 15   SØ 17  Kirke 9 (AH)  

ON 16   MA 18  17  

TO 17 Generalforsamling i Brugsen 10 TI 19   

FR 18   ON 20   

LØ 19   TO 21   

SØ 20 Palmesøndag Kirke 9  FR 22 St. Bededag Kirke 10.30  

MA 21  13  LØ 23   

TI 22   SØ 24  Kirke 9  

ON 23   MA 25  18  

TO 24 Skærtorsdag Kirke10.30  TI 26   

FR 25 Langfredag Kirke 9  ON 27   

LØ 26   TO 28 Gymnastikforeningen general 18 

SØ 27 Sommertid beg.  Påskedag Kirke 10.30  FR 29   

MA 28 2. Påskedag                Kirke 9 14  LØ 30 Runestenen deadline 74  

TI 29 Mikroputter fodbold   MAJ  

ON 30   SØ 1 Konfirmation Kirke 10 16 

TO 31   MA 2  18  

 APRIL  TI 3 Tour de pedal 32 

FR 1   ON 4 Befrielsen Kirke 19.30 45 

LØ 2   TO 5 Kr. Himmelfartsdag Kirke Ingen  

SØ 3  Kirke 10.30  FR 6   

MA 4 Kirkeligt Samfund 15 35 LØ 7 Havekredsen 49 

TI 5   SØ 8  Kirke Ingen  

ON 6   MA 9 Lokalhistorisk Arkiv 19 44 

TO 7   TI 10   

FR 8   ON 11 Tour de pedal 32 

LØ 9   TO 12   

SØ 10  Kirke Ingen  FR 13   

MA 11  16  LØ 14   

TI 12   SØ 15 Pinsedag Kirke 10.30  

ON 13   MA 16 2. pinsedag Kirke 9  20  

TO 14   TI 17   

FR 15   ON 18  Dagen tiltaget med 9t 21m  
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...fortsat fra side 3 
 

Afslutning 

I mit daglige arbejde som landmand, sy-
nes jeg til tider, der ustandselig bliver 

stillet nye krav og regelsæt. Vi kan ikke 
blive ordentlig færdig med det ene, før 

det næste viser sig. Man tænker ved sig 

selv, kunne vi da ikke lige få arbejdsro et 
stykke tid. Jeg tror ikke landmænd er de 

eneste, der føler det sådan, det er nok en 
generel tendens i samfundet, - i den sam-

menhæng er det jo nærliggende at nævne 

skolelærere. Noget kommer fra centralt 
hold, det kan vi ikke direkte, her og nu 

lave om på, men vi kan da forholde os 
kritisk til, hvad og hvor meget vi fylder 

ovenpå, fra kommunalpolitisk side.  

Her kan jeg ikke skjule min hang til Piet 
Hein gruk, ”Husråd til en reformator”: 

 

Folk som vil forbedre 
hele verden, kan med held 

starte i dens centrum 
og begynde med sig selv.� 

Avisindsamling 
 

lørdag den 16. april mellem kl. 10 - 12 
 

4. og 5. kl. i Børnenes Hus samler aviser ind til fordel for deres lejrtur. 
 

Vi samler ind på landet og i den mere landlige del af byen! 
Pap modtages ikke!! 

 
Har du/I problemer med at opbevare aviserne, indtil da, kan de afleveres ved 
Jørn og Karen (97 38 43 49) 

 
Henvendelse omkring selve indsamlingen kan ske til  
Jan og Margit (97 38 42 79) 

 
På forhånd tak for hjælpen! Venlig hilsen 

klasseforældrene 

Holmsland Maskinforretning A/SHolmsland Maskinforretning A/SHolmsland Maskinforretning A/SHolmsland Maskinforretning A/S    
 

v/Arne Å. Nielsen 
Bandsbyvej 11, Kloster - 6950 Ringkøbing 
Telefon 97 33 72 11 - Telefax 97 33 72 28 

 

www.holmsland.com 
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Postdanmark gør det ikke nemmere  

at være lokalblad!! 
 

Fra 1. januar 2005 bliver lokalblade og dermed Runestenen kun bragt 
ud til en hel rute. 
Hvilken indflydelse får det så for Grønbjerg: 
 
Jo! Næsten alle vest for A11 skal have Runestenen sendt i adresseret 
kuvert (7,50 kr.), idet disse adresser hører ind under en rute der be-
gynder i Spjald. 
Alternativet er at Runestenen skal omdeles til hele den pågældende 
rute, hvilket bliver meget omkostningstungt. 
Grønbjerg by og området vest for A11 (på nær Sandbækvej) bliver 
ikke berørt af ordningen, idet det er en rute. 
Ydermere bliver Runestenen heller ikke omdelt til kontorer og forret-
ninger. Her skal samtlige kontorer og forretninger i hele Spjald områ-
det modtage forsendelsen såfremt nogle få skal have Runestenen. 
 
Det betyder: 
Hvis der er et kontor eller lignende der vil have Runestenen vil jeg 
gerne vide det. Men det er jo svært i og med at det pågældende kon-
tor ikke får Runestenen og kan se denne meddelelse. Så hvis du får 
den privat så giv mig lige et praj om Runestenen også skal sendes til 
virksomheden. 
Jeg beklager det besvær, som dette nye tiltag fra Postdanmark med-
fører. 

Nyt i Ørnhøj 

Salg af møbelstoffer til ”gør-det-folk” 

Hynder til båd eller campingvogn syes efter mål 

Åben: 
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 8 - 16 
Torsdag 12 - 1730 

www.runestenen.dk 
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���� Fastelavnsfesten i Grønbjerg 

Bhkl. til 3. klasse  

Konge Kathrine Marie Jensen,  

Dronning Frederikke Højmose  

Til bhkl.  

Konge: Andreas Therkildsen og  

Dronning Nikolaj Kirk  

Bedst udklædte Nicolai Nielsen 

Bedst udklædte  

Magnus Christensen 
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3. klasse - og opefter Konge Rune Nielsen  

Dronning Jeppe Lauritsen  
Bedst udklædte Jannik Mølgaard 

Sommerfesten 2005 
 

Det er tidligt at snakke sommerfest - men ikke for tidlig! 
 

Sommerfesten går den 12. 13. og 14. august 
 

Lørdag den 13 kl ?? sæbekassebil løb 
 

Derfor er det ikke for tidligt at snakke sommerfest. 
 
Byg en sæbekassebil i løbet af vinteren - få dine forældre til at hjæl-
pe dig eller gå sammen nogle stykker og lav nogle sæbekassebiler. 
(et godt skoleprojekt i sløjd) 
For at deltage må du været under konfirmationsalderen (også skub-
beren) 
Der er præmier til den flotteste - den hurtigste og den smarteste. 
(Sæbekassebilen må kun drives af en ”brødmotor”) 
 
Se på disse hjemmesider og bliv inspireret. 
www.hobbyvaerkstedet.dk/born/dokumenter/saebekassebil.html (opskrift) 
www.irishaven.dk/billeder%20del%2027.htm (her er mange billeder) 
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Torsdag d. 17. marts 2005 kl. 19.30 
 

Grønbjerg Forsamlingshus 
 

Lokal Brugsen Grønbjerg 

Se billederne fra Runestenen på www.runestenen.dk 
og flere til... 
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���� Billedaften 
 
 
Ved: Bestyrelsen 

 

Torsdag d.23-2 havde Lokalhistorisk Ar-
kiv den store glæde at få Mogens Balle-

gaard til at vise nogle af de mange bille-
der, som han med megen flid har foto-

graferet i og om Grønbjerg. Det blev en 

vellykket aften i forsamlingshuset, hvor 
55 mennesker mødte op. Det var rigtig 

gode billeder, som blev vist på den nye 

Hvem har billeder af  

butikkerne/forretningerne i Grønbjerg? 
 

Efter billedaftenen i forsamlingshuset den 24. februar, var vi nogle 
stykker der kom til at tale om de butikker, forretninger m.m. der var 
i Grønbjerg for få år tilbage. 
 
Vi vil gerne samle alle de billeder vi kan, fra butikkerne, forretninger-
ne, telefoncentral, bank, politistation, ligkistefabrikanter osv. osv. i 
Grønbjerg både udvendig, men også indvendig. 
 
Ligger du inde med billeder fra én eller flere butikker, vil vi gerne lå-
ne dem, så vi kan affotografere dem og dermed gemme dem for ef-
tertiden i Grønbjerg Lokalhistorisk arkiv. 
 
Inden de bliver gemt vil vi lave en aften med billeder af de gamle bu-
tikker vist på storskærm - flere har efterspurgt om en sådan aften. 
 
Hvis ikke du selv har billeder, kender du måske et familiemedlem el-
ler lignende der har et billede. 
 
Hvis billederne er klæbet ind i et album kommer vi gerne og affoto-
graferer dem på stedet. 
 
Ring til Helle Engestoft 97 38 43 32 - så vil hun aftale nærmere. 
Eller send billederne til:  
Helle Engestoft, Sønderkjærsvej 9, Grønbjerg, 6971 Spjald. 
Efter affotograferingen returnerer vi billederne. 

storskærm, som viste sig at være rigtig 
god. Mogens havde lavet tekst til man-

ge af billederne og fortalte interessant 
om det, som blev vist. Han har mange 

flere billeder, og vi glæder os til, at han 

får mere tid, så han kan vise os nogle 
flere. Vi skylder ham en stor tak for alt 

det, som han har samlet op, så det kan 

blive gemt for eftertiden. 
Tak fra arkivet.  � 
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Lørdag d. 19. februar kl. 11 genåbnede 
Grønbjerg Kro med Sandie Andersen (27 

år) ved gryderne og i restauranten. Dog 
endnu uden spiritusbevilling som Aage 

Vang Larsen, der har forpagtet ejendom-

men har søgt gennem de rette kanaler, 
Politi og bevillingsnævn i Videbæk kom-

mune. 

Sandie Andersen er udlært delikatesse-
slagter og er desuden opvokset i et miljø 

med madlavning osv. idet hendes mor 
har drevet kro, hotel og forsamlingshus i 

Sønderjylland igennem mange år, så det 

med madlavning, servering og den dertil 
hørende service har Sandie og hendes 

bror, der hjælper hende en gang imellem, 
fået ind med modermælken. 

Sandie har altid gerne ville være kok, 

men hun syntes at uddannelsen var lidt 
for lang og det med finere madlavning 

var ikke lige det hun brændte for, så der-
for blev den lidt kortere uddannelse som 

delikatesseslagter der vandt. Det var no-

get med hjemmelavet pålæg og salater, 
lune retter og ud at skære kød ud og det 

er mange af grundtrinene inden for den 

branche der hedder mad ud af huset til 
fester, selskaber og så videre. 

Men naturligvis handler det meget om 
smørrebrød, pålæg, salater, kolde anret-

ninger og pølseborde, men jeg var så hel-

dig at komme i lære et sted hvor de leve-
rede mad ud af huset med forretter, ho-

vedretter desserter osv. Samtidig med 
min læretid hjalp jeg også min mor i 

hendes kro, så jeg har lært noget hjem-

���� Krokulturen med i bagagen 
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mefra og som delikatesseslagter. 
 

Sandie Andersen kommer fra Sørvad 
Kultur- og Idrætscenter hvor hun har væ-

ret i tre år. Til at begynde med var der 

kun et festlokale med plads til ca. 180 
gæster, så der blev også lavet mad ud af 

huset. Der blev bygget til og slået sam-

men med hallen, hvor der også hørte et 
cafeteria med, hvor vi lavede det 

”typiske cafeteriamad”, pomfritter, bur-
gere, grillkyllinger osv. men også dagens 

ret, fortæller Sandie.  

Men der blev indrettet flere lokaler, hvor 
der kunne afholdes selskaber, så ind 

imellem havde vi fire konfirmationer på 
én gang. Men ellers havde vi én til to fe-

ster hver weekend. Derudover var der 

generalforsamlinger og kaffeborde til de 
mange foreninger der er i Sørvad til 

f.eks. foredragsaftner. Så mad ud af hu-

set blev det ikke til det store af, når der 
var travlhed i centeret, fortsætter Sandie. 

”Man skal jo passe på ikke at tage for 
meget ind, så kvaliteten falder og man 

ikke kan magte tingene. Jeg kunne selv-

følgelig have satset og sagt, at nu prøver 
vi, men man skal også have faciliteterne, 

køkken med god plads, en bil eller flere 
hvis man skal satse.” 

Hvad vil du så her i Grønbjerg? 

Da jeg begyndte i Sørvad havde stedet 
ikke så godt et ry, stedet var kørt lidt 

ned, der var ikke så mange fester, så det 

ville jeg prøve at lave om på. 
Det håber jeg også at jeg kan få gjort her 

i Grønbjerg. Der er noget fascinerende 

ved et lille projekt som det her. Det kom-
mer lidt op i mig når jeg hører at folk si-

ger – det var på vej herud i bussen der 
sad et par damer og talte om Grønbjerg 

Kro, og at det vist aldrig blev til noget – 

så bliver jeg sådan lidt – ”Jo den gør” - 
Så kommer der lidt kampgejst op i mig, 

for jeg brænder for sådan noget her, og 

kan man bevise at man kan få sådan no-
get op at køre… – Jeg kan godt lide når 

tingene kører – og jeg kan godt lide den 
periode hvor man kæmper for det – fin-

der på nye ideer og hvad skal der til. Nu 

kender jeg ikke så meget til Grønbjerg, 
men det er et lille samfund lige som Sør-

vad, så lidt kender jeg jo til det alligevel, 
og kender nogen af mekanismerne i et 

lille lokalsamfund. 

Men det her er en Kro – det er lidt noget 
andet – det har jeg ikke rigtig prøvet før, 

men det har altid været min drøm – jeg 

har altid været vant til at der skulle laves 
mad til 100 – 200 mennesker og somme-

tider 1000 mennesker har jeg prøvet. Og 
nu bliver det noget med at kræse om to – 

fire tallerkner, det har været lidt en drøm 

for mig, gå at hygge lidt om folk, så det 
ikke bare er store selskaber. 

Så jeg håber at få gang i restauranten og 
lave noget godt mad til folk og så med ti-

den lave nogle arrangementer med f.eks. 

gourmetaften, måske en vildtaften hvis 
vi får den her spiritusbevilling som vi 

forhåbentlig gør, griner Sandie.   

 
Siden snakken med Sandie Andersen har 

kroen fået spiritusbevilling.  -mb � 

 

Adr.:  Svinget 2B Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 
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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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���� Menighedsrådet 
 
 
Ved: Else Pedersen 

 

Det nye menighedsråd konstituerede sig i januar må-
ned og posterne er fordelt som følger: 

 
Formand: Else Pedersen. 

Kirkeværge: Klaus Jensen.  

Kasserer: Erik Ellegaard. 
Sekretær: Eva Broni. 

Marianne Hansen 

Dorthe Liv 
 

Kirkeværgen er menighedsrådets ansvarlige omkring 
kirken, kirkegården og de andre bygninger ved kirken. 

Det er kirkeværgen der laver skriftlige aftaler med de 

pårørende, når de ønsker en aftale om at få et gravsted 
holdt et vist antal år frem i tiden. Andre aftaler om-

kring gravsteder laves med graveren Ida Ebbensgaard. 

 
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 menighedsrådets mellemmand på dette områ-

de. 

 

Dåbsudvalget:  
Marianne Hansen, Dorthe Liv og Erik Ellegård.  
Dåbsudvalget er ansvarlig for menighedsrådets aktivi-

teter/tiltag for børnene fra dåb til konfirmation. 
 

Kirkebladsudvalget: Dorthe Liv, Eva Broni og Ole 

Rasmussen. 
Kirkebladsudvalget har også 2 repræsentanter fra Ørn-

høj menighedsråd, da bladet jo er fælles for hele kir-

kesognet. 
 

Menighedsrådet er trukket i arbejdstøjet og godt i 
gang, synes vi selv.  

Men, men vi vil MEGET gerne have gode ideer, øn-

sker, forslag, konstruktiv kritik m.m., så vi arbejder 
med det sognets beboere synes er væsentligt.  � 
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I er to grupper læsere. Jer som aldrig har 
været på skiferie og jer som har prøvet 
det. Til jer som aldrig har prøvet det er 
dette skrevet som en advarsel. Man kan i 
dagens Danmark blive kureret for mange 
forskellige laster og manier, men jeg har 
endnu ikke hørt om en behandling mod 
skiferie. Hopper du en dag på vognen, så 
pas på! Du bliver afhængig! Til I andre, 
som har prøvet det; mon ikke der er et 
par ting, I kan nikke genkendende til. 
Tines søster og mand, Mette og Uffe og 
deres to piger, Anne og Sofie er garvede 
skiturister, og i år blev vi enige om at 
prøve en skiferie sammen med dem. Vi 
bookede en uge i Kläppen, et skisports-
sted i Sälen-området i svenske Dalarna, 
tæt på grænsen til Norge og turen var ar-
rangeret af Pouls Busser i Hover. Det var 
med stor spænding, vi fredag aften fik 
pakket bilen og nu bare sad ved fjernsy-
net og ventede på, at klokken skulle bli-

ve 21.30. Én af de utallige stjerner blev 
endnu en gang fundet på DR1, og kort 
tid senere drog vi gennem skoven til Ho-
ver. Vi måtte stuve os godt sammen, med 
Tine og Esben foran og mig ved rattet. 
Thomas havde 0,2 kubikmeter på bagsæ-
det. Der skal meget med på sådan en tur, 
men heldigvis var én kuffert, otte sports-
tasker, en stor flyttekasse med mad, én 
stor og to små køletasker, to rygsække 
og to bobslæder ikke noget problem. Kl. 
23 præcis rullede vi af sted og heldigt for 
os var det fredag, så vi mærkede intet til 
snestorm og høje bølger. Med andre ord, 
gik turen smertefrit. Dvs. helt smertefrit 
er måske så meget sagt, men det var me-
re pga. lange ben, lidt benplads og en 
stor knægt, Thomas, på tværs af det hele 
– han sov rigtig godt. Ligeledes faldt Es-
ben hurtigt i søvn, og var noget blakøjet, 
da vi klokken tre om natten skulle ud af 
bussen og om bord på færgen. Det blev 
til endnu et par timer rundt under borde-
ne på overfarten, så de var friske efter en 
gang morgenmad og vel ankomne til Gö-
teborg. Børnene var pragteksemplarer på 

���� Skiferie 
 
 
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen 

Konfirmation i Grønbjerg 2005 
 

Følgende konfirmeres i Nr. Omme Kirke  
søndag d. 1. maj 2005 kl. 10.00 

 
Christian Lund Andersen Kjærgårdsvej 1 
Julie Helles Eriksen Vinkelvej 4 
Kristoffer Merrild Rasmussen Algade 34 
Lene Nielsen Algade 42 
Line Lykke Jensen Sandbækvej 28 
Mia Munksgaard Asmussen Algade 36 
Michela Kjeldgaard Algade 4A 
Nanna Liv Jørgensen Ørnhøjvej 30 
Nick Lindegaard Nielsen Holstebrovej 12 
Per Bak Grønbjergvej 24 
Signe Øster Kæmpegaard Algade 15 
Solveig Helles Eriksen Vinkelvej 4 
Sune Sylvest Nilausen Grønbjergvej 35 
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køreturen i Sverige. Der var video i bus-
sen og Mette og Uffes mini-DVD blev 

også studeret. De blev også ret skrappe 
til ”agurk” og ” 31”.  

Da vi var 50 km fra Kläppen, begyndte 

det at sne kraftigt og alle i bussen juble-
de. De sidste meldinger lød på, ikke alt 

for meget sne, men nok til os grønskol-

linger. Kun én sort piste var åben, så ski-
løverne knurrede. Indkvarteringen var 

perfekt. Vi fik en lejlighed, hvor vi kun-
ne sidde ved spisebordet og kigge ud på 

en pist. Det betød, at vi kunne give un-

gerne tøj og skistøvler på, hvorefter de 
gik 50 meter ud til pisten, tog skiene på, 

kørte de 150 meter ned ad bakken og så 
var de ved liften, hvor det hele havde ud-

gangspunkt for vores vedkommende.  

Indkvarteret kl.15, skiudlevering kl.16 
og de garvede var ude og stå på ski 

kl.16.30. Vi andre tog den lige lidt med 

ro og så lige tingene an fra den anden 
side af vinduerne over en kold pils og et 

glas Glenfiddich. Allerede første aften 
var der næsten julestemning i hytten, 

mens ungerne boltrede sig i bobslæderne 

på pisten, som var oplyst og nu lukket 

for skiløbere.  
(Ordforklaring: Pist = De forskellige 

nedkørsler for skiløberne. Pisterne har 
farvekoderne grøn, blå, rød og sort, hvor 

grøn er lettest og sort sværest.  

Glenfiddich = Ikke verdens bedste, men 
en absolut drikbar whisky.  

Lift = De anordninger hvormed man bli-

ver transporteret op ad bakkerne.) 
Søndag morgen, efter et solidt morgen-

måltid, skulle vi så indvies i skiløbets 
ædle kunst. Vi lagde ud med at gå i al-

mindelige støvler op til begynderbakken, 

hvor det hele startede. Det begyndte 
med, at vi fik os klemt ned i skistøvlerne, 

som låser fodleddet fuldstændigt. Første 
lektion var egentlig bare at bevæge sig i 

disse anordninger. Med skiene på skuld-

rene moonwalkede vi over mod den fla-
de bakke. Den korteste baby-bakke prø-

vede drengene to gange, men den var for 

nem, så vi to voksne fulgte med til tredje 
lektion. Det var en slags karrusel, hvor 

man kunne øve sig i at køre med en tal-
lerkenlift. Kort fortalt er det en stang 

med en rund plade for enden, hvor man 

stikker dingenoten mellem benene og læ-
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ner sig mod tallerkenen med bagdelen. 
Denne er koblet på en wire, så man bli-
ver trukket op i den ene side af bakken. 
Det så ret nemt ud, og efter som der ikke 
var andre voksne, der øvede sig på den, 
sprang Tine og jeg også denne lektion 
over.  
Vi havde booket en privatlærer i to gan-
ge en time, sammen med læge Svendsen 
fra Tim og hans familie. Én time senere 
på dagen og en time næste dag. Uffe, 
som er ret skrap til at stå på ski skulle 
forsøge at lære os de indledende manøv-
rer. Bakken var ret flad, og først skulle vi 
lære at bremse. Man har ret spredte ben 
og klemmer så skispidserne mod hinan-
den, samtidig med, at man ligesom pres-
ser nedad, så trykket ligger på inderkan-
ten af skien. Da hans børn lærte det, fik 
de at vide, at de skulle lave en vaffelis. 
Vil du køre fremad, så lav en lille tynd 
vaffelis, men vil du bremse så laver du 
en stor vaffelis. Vi øvede os. Jeg syntes 
godt nok, det var svært, men det gik bed-
re og bedre. På et tidspunkt tog accelera-

tionen dog overmagten, og jeg kæmpede 
som en gal for at få stoppet. En ung 
svensk skilærer kom elegant glidende 
forbi med otte elever efter sig, den æld-
ste var nok fem år. ”Ja, det är bra, så put-
ter vi lige lidt mere is i vores isvaffel!” 
På én gang stoppede perlerækken af små 
skistuderende, men jeg proppede mere 
og mere is i min vaffel og blev mere og 
mere kalveknæet. Ikke blot kom bunden 
af bakken, med bygninger, bænke, træer 
og mødre med småbørn nærmere, nu be-
gyndte jeg også at ændre retning over 
mod liften. Jeg så kun én løsning, så jeg 
trak i nødbremsen og smed mig med vil-
je ned i sneen. Et overbærende blik fra 
en 7-årig pige mødte mig da jeg kiggede 
op – hun var netop steget på tallerkenlif-
ten, som det nemmeste i hele verden, og 
var allerede på vej op til hopbakken. 
Så kom Uffe igen, og vi skulle følges op 
til toppen af børnebakken. Det skal gå 
nogenlunde tjept med at hægte sig på lif-
ten, når ham foran er kørt af sted. Et par 
meter frem, skiene i den rigtige retning, 

Generalforsamling 
 

Grønbjerg Gymnastikforening afholder generalforsamling 

Torsdag d. 28. april 2005 kl. 1930 

I Børnenes Hus, Grønbjerg 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 2. Beretning 
3. Regnskab 4. Indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen 6. Valg af revisor 
7 Evt. 

 

Stemmeberettigede er alle medlemmer over 14 år og valgbare til bestyrelsen, når man 
er fyldt 16 år. 
 

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hæn-
de senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Mød op og få indflydelse. 
Med venlig hilsen bestyrelsen 
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tallerkenen på plads mellem balderne, og 
så kommer der et ryk. Det gik OK, men 

til gengæld var jeg ikke forberedt på, at 
der et par sekunder efter kommer endnu 

et ryk, så jeg mistede i den grad balancen 

og strøg på snuden i sneen. Jeg undgik al 
øjenkontakt, og jeg måtte have et nyt for-

søg. Det gik bedre. Efter et par timer og 

en yderlig lektion i at dreje, kunne jeg 
faktisk ved hjælp af en rigtig god softice 

og ved at sætte begge hænder ned på 
skiftevis højre og venstre knæ, få trykket 

på skiene til at lystre, og derved zigzagge 

ned ad børnebakken. Jeg væltede af og 
til, men det skal man vist nok, når man 

er nybegynder. Drengene lærte det utro-
ligt hurtig, så det var en imponeret far 

der så dem suse forbi – ”Far, du skal ba-

re gøre sådan her!” 
Efter en god frokost og et lille tiltrængt 

hvil, var det tid til den første lektion med 

en professionel skilærer. Svenske Emma 
kom og præsenterede sig, og vi begyndte 

på børnebakken. Hun var skrap på et par 
ski, og jeg var ret imponeret, da hun stod 

baglæns på ski mens hun foroverbøjet 

tog fat i spidsen af mine ski og forklare-

de, hvordan jeg skulle flytte presset for 
at dreje rigtigt. Det skal lige siges, at det 

er dyrt med skiskole, men det er penge, 
man ikke må spare. Jeg forbedrede mig 

870 % på den time. Nu var det jo ret 

dyrt, så jeg faldt lige et par gange, så hun 
blev nødt til at gribe mig – man skulle jo 

have lidt for pengene. Tine var allerede 

blevet ret skrap til at stå, og hun lærte 
tingene meget hurtigere end jeg. Børne-

ne, som havde deres egen lærer, kom til-
bage, og de havde lige sluttet af på hop-

pebakkerne, og det var stadig første dag 

på ski. 
Om aftenen er man dejlig træt og lidt øm 

i benene. Vi fik spist, og efter en gang 
varm mad og lidt rødvin bliver man no-

get dvask. Ungerne fik igen tøj på, for en 

times bobslædekørsel var de endnu ikke 
for trætte til, men de lå helt stille om nat-

ten! 

Næste morgen var læggene noget ømme, 
men efter de første par ture var jeg varm, 

og det gik bedre og bedre. Om eftermid-
dagen skulle vi igen mødes med Emma, 

og der blev stille og roligt koblet mere 

og mere på, så da lifterne lukkede 
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kl.16.30, kunne vi nu løbe med parallelle 
ski – dreje ved at trykke med storetåen 

på udvendig ski og med lilletåen på ind-
vendig og var det ved at gå for stærkt, så 

fik vi os en stor vaffelis. 

Næste formiddag varmede vi lige op på 
børnebakken, men nu skulle jeg prøve en 

bakke som var blå på toppen og fladede 

ud til en grøn på den nederste del. Jeg 
blev nok lidt for modig, for pludselig gik 

det med parallelle ski bare nedad i bedste 
Franz Klammer-stil. Der var for mange 

mennesker til at jeg kunne komme til at 

dreje, så jeg accelererede og da jeg nær-
mede mig den grønne del, som skulle 

være min redning, var der skiskole-
perlekæder over alt. Hverken drej eller 

isvaffel var mulig. Jeg turde ikke smide 

mig, så jeg fortsatte i et uhyggeligt tem-
po i ydersiden og krydsede fingre. Det 

var den eneste gang, jeg var decideret 

bange. Heldigvis gik det godt, da bakken 

fladede ud og der blev plads til et par 
sving, men med alle de mennesker, kan 

man egentlig undre sig over, at der ikke 
sker mere, end der gør. Vi så ambulan-

cen et par gange, men det er klart, at der 

sker ben- og knæskader en gang imel-
lem. 

Vi blev bedre og bedre til at stå på ski, 

og nu kunne vi begynde at forcere de blå 
bakker. Drengene gad nu også løbe lidt 

sammen med os, hvilket indtil nu havde 
været for kedeligt. Vi tog stoleliften op 

til det højeste punkt. Emma havde sagt, 

at vi var klar til at tage op og følge de 
grønne skilte med ”The easy way 

down.” (Den nemme vej ned.) Til vores 
skræk så vi, at pisten var lukket. (Vi hav-

de ikke set, der var to, nemme veje ned.) 

Vi så en stolpe med et grønt mærke og 
blev enige om, at vi kunne følge den, da 

det måtte være en grøn og dermed en 

nem pist. Tak skal i have – den var i al 

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 
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fald mørkegrøn. Det viste sig, da vi var 
kommet ned ved hjælp af den rette tek-

nik, at vi havde været på både grønne, 
blå og sågar røde pister. Men det styrke-

de også selvtilliden, så vi udvidede hele 

tiden vore grænser. 
Det sociale var perfekt. Mette og Uffe og 

deres børn var på et helt andet niveau, så 

når de skulle op på de, for os, alt for 
svære bakker, kørte vi enten selv eller 

med andre, vi havde lært at kende i bus-
sen. Børnene lærte nye kammerater at 

kende. Om aftenen drak vi lidt god rød-

vin og spillede kort og besøgte eller fik 
besøg af naboerne. Alligevel blev det ik-

ke sent, for man er flad og skal være klar 
til næste morgen.  

Onsdag morgen vågnede jeg og min før-

ste tanke var, at jeg måtte have fat i Kar-
sten Svendsen, lægen fra Tim. Jeg havde 

enten en voldsom lungebetændelse, eller 

også havde jeg fået trykket et par ribben. 
Jeg havde, når jeg nu mærkede efter, vist 

også fået en diskusprolaps, fiberspræng-
ninger i begge lægmuskler, sprunget en 

akillessene og forstuvet et par tæer. Det 

gjorde ondt over alt. Jeg droppede lægen, 
men spiste en gigtpille og to pamoler og 

kunne slet ikke overskue, bare at komme 
i et par skistøvler. Tine var også noget 

øm og havde slået knæet dagen før, så vi 

blev enige om, at starte dagen med en lil-
le gåtur langs elven, hvor nogle sidste år 

havde set elge og bævere. 

Det var lige det, der skulle til, så efter at 
musklerne stille og roligt kom i omdrej-

ninger var vi, efter frokost, klar til skiløb 
igen. Det gik bare derudad, og nu var vi 

ved at være fortrolige med det meste, 

dog var den sorte piste for iset og stejl. 
Sidst på torsdagen var der kørt en del sne 

sammen i sporene, og andre steder var 

der ren is. Jeg havde god fart på og svin-
gede rundt, men skiene fik ikke fat og 

kurrede i stedet videre nedad, hvor der 

havde samlet sig meget sne. Jeg styrtede, 
i bedste Anders And-stil og begge ski 

røg af. Stavene var smidt, men jeg fort-
satte fremdriften yderligere 5-10 meter. 

Jeg sundede mig lige nogle sekunder og 

kom op og sidde. ”Kan jeg hjælpe dig 
med noget?” Naboens 12-årige knægt 

stod bag mig med mine ski og med et 

stort grin. ”Jooh, tak – næh jeg klarer 
mig, når jeg nu har mine ski igen.” 

Om aftenen havde vi booket saunaen – 
os mandfolk, dvs. Uffe, Thomas, Esben 

og jeg. Det tog kegler, da vi i 10 graders 

kulde sprang ud og badede os i sneen et 
par gange. Heldigvis var blitzen på ka-

meraet ikke så kraftig, at der er blevet 
noget særligt brugbar ud af billederne. 

De ville have været til forsiden af Rune-

stenen! 
Vi fik mere og mere ud af skiløbet, efter-

hånden som ugen var skredet frem. Fra 

at tumle rundt på begynderbakken, kun-
ne vi nu tage stoleliften til toppen og 

prøve nye pist-kombinationer. Ved sam-
menfletningerne kunne vi stoppe op, og  

”Hva’ synes Esben nu vi skal?” Ned med 

sving og fart i skiene. Måske en kop 
varm chokolade og så af sted igen. Hjem 

til frokost og måske en lille lur, men så 
af sted igen lige til lifterne lukkede. Sid-

ste lift til toppen og så kunne vi stå på 

ski, helt hjem til lejligheden. 
Vi havde den bedste ferie vi nogensinde 

har haft. Formen passer os perfekt. Vi er 

til, at der skal ske noget, og det gør der. 
Stedet var perfekt for os, men det er klart 

at på et tidspunkt vil man prøve noget 
andet og søge nye udfordringer. 

En ting er helt sikkert: Vi skal af sted 

igen!    � 
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���� Røde Kors i Videbæk 
 
 
Ved: Grete Tange 

 

En meget stor tak bringes til alle i Grøn-
bjerg, der bidrog til vor indsamling i an-

ledning af  flodbølgekatastrofen i Asien. 
En særlig tak skal lyde til Camilla Gre-

gersen og Emilie Risom, der på eget ini-

tiativ solgte postkort til fordel for ofrene. 
Ved deres indsats kom der alene 507 kr. 

i bøssen. Det er altid dejligt, når nogen 

frivilligt går i gang og bidrager med sto-
re eller små beløb. 

Et andet initiativ, som vi også takker for, 

var, at Menighedsrådet og Kirkeligt 
Samfund lod kaffepengene fra arrange-

mentet med Ole Rasmussen, hvor han 

talte om sit hidtidige liv, gå videre til 

Røde Kors’ arbejde ved naturkatastrofen. 
Ved denne lejlighed indkom der 1877,25 

kr. Disse penge gik naturligvis også i 
bøssen, hvis indhold blev lagt sammen 

med resten af kommunens. 

Tak for det. 

Hvad gør Røde kors ellers i vores 

kommune? 
 

De lokale initiativer er følgende: 

Besøgstjenesten, hvor over 50 menne-
sker ugentlig gør en medborger glad ved 

at være til stede et par timer. Det giver 
livsindhold både til modtager og besøgs-

ven. 

Nørklerne, hvor ca.150 kvinder mødes i 
5 forskellige nørkleklubber i kommunen. 

De mødes 2 gange om måneden og strik-
ker og syr til børn i hele verden. 

Tombola ved markedet i Videbæk, hvor 

bestyrelsen og andre giver en hånd for at 
få solgt lodder, og hvor overskuddet na-

turligvis går til Røde Kors. 

Bustur: en gang årligt inviteres besøgs-
venner og nørklere på en bustur ud til en 

Røde Kors virksomhed et sted i landet. 
Plejehjem: Et initiativ, hvor pårørende til 

døende kan få et menneske til at komme 

og sidde ved sengen i den sidste fase. 
 

Ønsker man at blive besøgsven, kan man 
henvende sig til  

Ruth Jørgensen, tlf. 97173354; 

Det er Camilla til højre og Emilie til venstre 

der overrækker beløbet til Brugsuddeler Jens 

Peter Mikkelsen der står klar med 

”Rødekorsraslebøssen” 

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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og vil man deltage sammen med nørkler-
ne, skal man henvende sig til en af leder-

ne:  
i Videbæk er det  

Johanne Høj tlf. 97 17 20 49, i Fjelster-

vang  
Gudrun Laursen tlf. 97166030, i Vorgod/

Barde  

Frida Vestergård tlf. 97175262, 
Hanne Møller tlf. 97175406 Spjald 

Christa Jensen tlf. 97194442.Troldhede 
 

Der er stort behov for engagerede men-

nesker i både den ene og den anden lejr. 
 

Hvis man i øvrigt er blevet interesseret i 
Røde Kors’ lokale afdeling, så ser besty-

relsen således ud: 

 
Anny Græsholt (formand), Johanne Søby 

Høj, Ejner Graversen (kasserer), Kirsten 

Bagger Pedersen (sekretær), Gudrun 
Laursen, Jytte Rindom, Karen Pedersen 

og Malene Jensen. 

Sidstnævnte er jo som bekendt her fra 
Grønbjerg, men da hun ønsker at holde 

op i bestyrelsesarbejdet, håber hun, at en 
anden kunne have lyst til at følge efter, 

da det er godt at have en repræsentant i 

alle lokalområder. Derfor bedes man 
melde sig til hende, eller blot dukke op 

til generalforsamlingen i Videbæk den 

15. marts. � 

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:    
    

Svend Jensen, Grønbjergvej 28Svend Jensen, Grønbjergvej 28Svend Jensen, Grønbjergvej 28Svend Jensen, Grønbjergvej 28    

    

Tlf.: 97 38 44 08Tlf.: 97 38 44 08Tlf.: 97 38 44 08Tlf.: 97 38 44 08    
EEEE----mail: greentoft@mail.dk mail: greentoft@mail.dk mail: greentoft@mail.dk mail: greentoft@mail.dk     

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  

GRØNBJERG 

AUTO 
 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 87 
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Bagest fra venstre: Henrik Skytte og Torbjörn Lund-Nielsen.  

Forrest fra venstre Kresten Agerlund, Jørgen Bank og H.C. Birkebæk, 

Billedet er taget i Henrik Skyttes stue 

Bestyrelsen konstituerede sig den 1. marts 2005 efter generalforsamlingen d. 27. januar 2005 

Med Kresten Agerlund som formand og Torbjörn Lund-Nielsen som kasserer. 

Ny i bestyrelsen er H C. Birkebæk. 

 

Skæring af 

grøde med 

båd 

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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���� Familie og Samfund 
 
 
Ved: Susanne Andersen 

 

Formandsberetning fra marts 2004 til 
marts 2005 

 
Det har været et travlt år, men spænden-

de og lærerigt. Vi har jo været så heldige 

at få del i nogle penge fra Indenrigsmini-
steriets Landdistriktspulje, de skulle bru-

ges på at få tilflyttere til at føle sig vel-

komne. Vi erfarede at mange nye har 
lagt vejen omkring vores arrangementer, 

alle aldersgrupper har også været repræ-
senteret, vi har fået en kæmpe opbak-

ning, så et stort tak for det. 

Det får mig til, at forsætte med at sige, at 
vi i år sender girokort rundt til alle hus-

stande med håb om flere medlemmer, vi 
håber også at vores medlemmer vil be-

nytte sig af girokortene. 

Vi var på Landsskuet i Herning for at 
sælge is i juni mdr. Overskuddet blev 

brugt til at høre Bjarne Lisby. Vi var en 

del der syntes det var en tynd kop te, så 
lad os håbe det er en anden kategori i år. 

Vi lagde ud med sommerfesten, en dejlig 
weekend med fuld fart på, det var godt 

med gudstjenesten, en dejlig oplevelse 

for os alle. Flot opbakning. 

Vi har også været en tur i kulgravene, 
ved Abildå det var en hyggelig formid-

dag og lærerig for nogle af os. 
I november havde vi ølsmagning, en her-

lig oplevelse alle fik det de havde lyst til 

at smage og alt det de kunne spise. 
Julemarked blev afviklet i november, 

skal vi fortsætte ned det, eller hvad synes 

I? Jeg vil gerne vi snakker om det bagef-
ter. Der var en del af de der havde stan-

de, der gav udtryk for, at de ikke ville 
mere, de syntes at tiden er løbet fra mar-

keder. 

Julehygge med slik og æbleskiver blev 
til en hyggelig oplevelse i december. 

Fællesspisning i januar blev det helt sto-
re tilløbsstykke, vi var 200 til spisning, 

flot opbakning, en god familieaften. 

Vi vil prøve i Familie og Samfund om vi 
kan lave en god kalender for det næste 

år, med lidt nye tiltag, vi vil prøve at væ-

re færdig med kalenderen inden udgan-
gen af april, idet vores arr. starter i maj 

måned i år. 
 

Et stort og velment tak til alle der har 

hjulpet og støttet os. 
 

Tak til pigerne i bestyrelsen for deres 
indsats i er virkelig en fornøjelse at ar-

bejde sammen med. � 

 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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Grønbjerg KroGrønbjerg KroGrønbjerg KroGrønbjerg Kro    

Frokost: 
Stjerneskud 45,- 
Bøf m/spejlæg 40,- 
3 håndmadder 30,- 
Platte m/sild, karrysalat  
3 slags pålæg ost og kiks 60,- 
Klubsandwich m/kylling, bacon 40,- 
Klubsandwich m/roastbeef 40,- 
Hjemmelavet tærte 35,- 
 
Forretter: 
Rejecocktail m/flutes 42,- 
Gravad laks m/dilddressing 45,- 
Røget landskinke m/melon 42,- 
Hønsesalat m/ananas og flutes 38,- 
Røget ørredfilet m/stuvet spinat 42,- 
Fiskeanretning  50,- 
Aspargessuppe 38,- 
 
Hovedret 
Vinbondens mørbrad  
m/ årstidens grønt og kartofler 95,- 
Wienerschnitzel  105,- 
Laksesteak m/hollandaisesauce 90,- 
Fyldt kyllingefilet, årstidens grønt 
kartofler og flødesauce 90,- 
Steak af oksemørbrad  
bagt kartoffel og kryddersmør 120,- 
Steak af oksefilet  
pommes saute og whiskysauce 105,- 
 
Desserter 
Bananasplit 38,- 
Hjemmelavet is m/frugtpuré 35,- 
Dessertkage m/frugtpuré og is 38,- 

Pandekager m/is og syltetøj 32,- 
Pæretærte m/cremefraiche 35,- 
 
Børneretter 
1/4 Kylling m/pommes 38,- 
Nuggets m/pommes 32,- 
Fiskefilet m/pommes 32,- 
Børneburger m/pommes 32,- 
 
Børnedessert: 
Bananasplit m/chokoladesauce 25,- 
Is m/vafler og chokoladesauce 20,- 
 
Smørrebrød 
Uspecificeret 20,- 
Roastbeef 24,- 
Leverpostej 22,- 
Rullepølse m/sky og løg 20,- 
Hamburgerryg 22,- 
Flæskesteg 22,- 
Æg og rejer 22,- 
Fiskefilet 22,- 
Marinerede sild m/karrysalat 20,- 
 
Franskbrød: 
Rullepølse m/sky og løg 22,- 
Gravad laks m/dilddressing 35,- 
Rejer m/mayonnaise og citron 35,- 
Ost m/peber 22,- 
 
Lunt 
Frikadeller m/rødkål og brød 28,- 
Mørbradbøf m/brød 35,- 
3 tarteletter m/høns i asparges 42,- 

À la carte menuer 

 

Vi leverer også mad ud af huset -  
kom og få vores menuforslag 

 
Herunder kan I se, hvad I kan nyde i restauranten 

Forpagter Aage Vang Larsen - kok/bestyrer Sandie Andersen 



27 

Grillmad: 
Pølse m/brød����������������������������������������������������������������������������������������������15,- 
Ristet hotdog ���������������������������������������������������������������������������������������������16,- 
Fransk hotdog ��������������������������������������������������������������������������������������������16,- 
St. pommes �����������������������������������������������������������������������������������������������18,- 
Li. Pommes������������������������������������������������������������������������������������������������12,- 
Bigburger ��������������������������������������������������������������������������������������������������28,- 
Cheeseburger���������������������������������������������������������������������������������������������32,- 
Baconburger ����������������������������������������������������������������������������������������������32,- 
Jumboburger����������������������������������������������������������������������������������������������38,- 
½ kylling m/pommes remulade og agurkesalat�����������������������������������������������45,- 
Fiskefilet m/pommes remulade og citron �������������������������������������������������������45,- 
Plankebøf m/bearnaise og pommes saute ������������������������������������������������������50,- 
Kyllingefilet m/whiskysauce og pommes ��������������������������������������������������������50,- 
Oksesteak m/bagt kartoffel, salat og kryddersmør ������������������������������������������65,- 
 
Pizza: 
1. Tomat, ost, kebab, champignon, løg, cremefraiche og hvidløg ����������������������50,- 
2. Tomat, ost, oksekød, peperoni og løg ��������������������������������������������������������45,- 
3. Tomat, ost, oksekød, bacon, løg og chili ����������������������������������������������������45,- 
4. Tomat, ost, skinke, champignon og bacon��������������������������������������������������45,- 
5. Tomat, ost, skinke, og ananas ������������������������������������������������������������������40,- 
 
6. Tomat, ost, skinke, løg og peperoni�����������������������������������������������������������45,- 
7. Tomat, ost, kylling, løg champignon, spaghetti, cremefraiche �����������������������50,- 
8. Mix selv (bund med tomat og ost)�������������������������������������������������������������25,- 
+ tilbehør 
  
Tilbehør og ekstra 
Kød�����������������������������������������������������������������������������������������������������������10,- 
Ost �������������������������������������������������������������������������������������������������������������8,- 
Grønt ����������������������������������������������������������������������������������������������������������5,- 

Dagens ret hver dag fra 17 - 20 
Menuen kan ses på: 

www.groenbjerg.dk/forretning/Gronbjerg-Kro.htm 

I vores grillafdeling kan du nyde nedenstående,  
men du kan også tage det med hjem. 

Hver søndag speciel menu  
det kan være buffet m/flere retter, tre retters 

menu, frokost eller lignende 
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 Nina Sunddal 
  
Ved: Grete Tange 

Nina Sunddal 
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Reparation og  
omforandring 

af alt fra  
arbejdstøj til festtøj. 

 
Lynlåse udskiftes 
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Bredgade 64  6900 Skjern 
97 35 12 1 1 
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���� Børnenes Hus 
 
 
Ved: Ole Berthelsen 
 
Årsberetning 2004 fra bestyrelsen for 
Børnenes Hus 
 
Indledning: 
Børnenes Hus har nu rundet sit andet år, 
et turbulent år med mange små og store 
arbejdsopgaver for bestyrelsen. 
Vi har igen i år valgt at bringe årsberet-
ningen i vores blad ”Omkring Børnenes 
Hus” her lige før påske. Den vil selvføl-
gelig også kunne findes på vores hjem-
meside www.bhus.dk. På forårets foræl-
dremøder vil bestyrelsen meget gerne 
debattere årsberetningen med forældre-
kredsen, så vi kan få en fornemmelse af, 
om vi er på rette kurs. 
 
Bestyrelsens sammensætning: 
Ved årsskiftet til 2005 så bestyrelsen for 
Børnenes Hus således ud: 
Forældrevalgte fra skolen: 
Ole Berthelsen (formand), Finn K. Jørgensen 
og Erik Øster. 
Forældrevalgte fra skole og Mariehønen 
(fritidsordning): 
Tine Lund-Nielsen (næstformand) og Tina Ri-
som. 
Forældrevalgte for Myretuen (3 – 6årige) 
Conrad Jensen og Jens Kirk  
Medarbejderrepræsentanter: 
Birgit Højgaard (skolen) 
Kristine Kjær (børnehus)  
Elevrepræsentanter: 
Maria Husted Pedersen 
Nanna Liv Jørgensen  
Ledere og byråd: 
Alan Larsen (skole)  
Lone Rabjerg (Børnehus) 
Gravers Kjærgaard (rep. fra byrådet) 

Conrad Jensen blev valgt på et forældre-
møde den 21. oktober i stedet for Margit 
Lauridsen.  
Vi siger tak til Margit for hendes store 
arbejde i bestyrelsen – Margit har været 
et uundværligt bindeled fra bestyrelsen 
for Børnehuset over til fællesbestyrelsen.  
Samtidig byder vi velkommen til Con-
rad. 
 
Indsatsområder: 
Ombygning i Børnenes Hus: 
Efter bestyrelsens beslutning om, at der 
skulle etableres fælles personalerum, 
kontor og genetablering af forbindelsen 
mellem institutionerne, har bestyrelsen 
ikke haft meget med selve ombygningen 
at gøre. Vi er løbende blevet orienteret 
om tingenes tilstand, som bare er kørt på 
skinner gennem hele forløbet, takket væ-
re Egon, som har koordineret tingene, så 
det ”bare” sker. 
Fra sommerferien har alle så prøvet at 
vænne sig til de nye faciliteter, og det er 
vel ved at være hver ag for de fleste nu. 
 
”Huset på grunden”: 
”Huset” på grunden blev indviet den 5. 
marts, hvor Børnenes Hus var vært ved 
kaffe, te, vand og pølser. Det er blevet 
rigtig godt, og bestyrelsen vil gerne tak-
ke alle de frivillige, som har brugt ad-
skillige timer på både hus og grund. Vi 
kan allerede nu se, at det bliver brugt flit-
tig af stort set alle i Børnenes Hus, både i 
dagtimerne og om aftenen, hvor der alle-
rede har været afholdt flere arrangemen-
ter med stort held. 
 
 

 
• 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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Dialogmøde d. 22. september: 
BUK udvalget besøger alle institutioner i 
kommunen i løbet af deres valgperiode, 
og nu var det så vores tur til at få besøg. 
Her fortalte både forældrevalgte, medar-
bejderrepræsentanterne og ledelsen om 
alle de fortræffeligheder, vi har her ude i 
Grønbjerg. Vi synes selv, at vi havde en 
god og vellykket aften, hvor BUK vend-
te hjem med en klar fornemmelse af, 
hvad det er, vi brænder for og der arbej-
des intenst for en god og bæredygtig 
fremtid for Børnenes Hus. 
 
Byrådets indstilling til 4 skoledistrikter mod 8: 
Byrådets budgetkonference i august mundede 
ud i, at følgende kom ud til høring i Videbæk 
kommune. 
 

Følgende skoledistrikter med tilhørende selv-
forvaltende enheder nedlægges pr. 31. juli 
2005: 
 

Spjald, Fjelstervang, Grønbjerg, Herborg, Nr. 
Vium, Troldhede, Videbæk og Vorgod.  
 

Følgende nye distrikter oprettes pr. 1. august 
2005: 
 

Distrikt Nord: 
Bestående af de tidligere Spjald og Grønbjerg 
skoledistrikter 
 
Distrikt Syd: 
Bestående af de tidligere Nr. Vium og Troldhe-
de skoledistrikter. 
 

Distrikt Vest: 
Bestående af de tidligere Videbæk og Herborg 
skoledistrikter. 
 
Distrikt Øst: 

Bestående af de tidligere Vorgod og Fjelster-
vang skoledistrikter. 
 

I hvert af de nye distrikter etableres pr. 1. 
august 2005 1 ny selvforvaltende enhed. 
De 4 nye selvforvaltende enheder vareta-
ger de opgaver, de 8 nedlagte selvforval-
tende enheder havde. Undervisningen og 
pasningen placeres i de eksisterende byg-
ninger i de nuværende 8 distrikter.  
 
Hver af de 4 nye selvforvaltende enheder 
skal have 1 bestyrelse, 1 leder, et antal 
afdelingsledere, 1 drift (pædagogisk, 
økonomisk, administrativt, teknisk 
m.m.). 
 
Ja efter ovenstående sværte, måtte besty-
relsen tage en dyb indånding, stikke fin-
geren i jorden, for at finde en løsnings-
model, der kan tilgodese forældrene og 
personalet i Børnenes Hus.   
Det bliver for omfattende at bringe hele 
vores høringssvar her, men det kan læses 
på www.bhus.dk. Høringssvaret blev og-
så bragt i Runestenen nr. 71. Byrådet har 
efterfølgende trukket sit forslag tilbage, 
men kommer med et nyt forslag, som 
skal til høring i august 2005, det må vi så 
forholde os til, til den tid. 
Høringssvaret tog stort set alt vores tid 
fra sommerferien til efterårsferien, så vi 
blev nødt til at skubbe nogle af de ting 
som vi havde planlagt til 2005. En af de 
store ting, som blev skubbet, er vores 
fælles virksomhedsplan for hele Børne-
nes Hus, som nu er planlagt til først i 
2005. 

Tour de Pedal 
 

3. maj - 11. maj - 19. maj - 27. maj.  

 
Startsted ved Børnenes Hus kl. 19 

Grønbjerg GUF 
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Personalemæssige forhold: 
Personalegruppen har ændret sig en del i 
det forløbne år. 
Først i januar kom Hanne i arbejdsprøv-
ning som sekretær, hun er nu ansat som 
sekretær 3 formiddage om ugen. 
Den første marts kunne vi byde velkom-
men til Alan, vores ny leder af Børnenes 
Hus. Lige før jul (2003) fik vi efter lang 
tid lov til at ansætte ham, men vi måtte 
pænt vente til 1. marts 2004 med at se 
noget fra hans hånd. Hvis vi skulle gøre 
status her ved årsskiftet, må vi sige, at vi 
føler, han har været her altid. Der er sat 
gang i mange ting, så bestyrelsen føler 
igen, at der er noget at arbejde for. 
Den 1. juni kom Jim Kvist Andersen i 
arbejdsprøvning som pedelmedhjælper. 
 
Børnehusdelen: 
I maj gik Janni Sørensen på barsel. I 
hendes stilling blev Poul Henriksen an-

sat. 
I juli kom Yvonne Iversen tilbage fra 
barsel, og hermed måtte vi takke af til 
Jeanette Kristensen, som var vikar for 
Yvonne. 
Den 31. august måtte vi bøje os for, at 
Birgit Heise ønskede at gå på ”efterløn”, 
dog fungerer hun stadig som vikar. Birgit 
har været her i over 11 år og har dermed 
næsten været ansat i hele Børnehusets le-
vetid. I Birgits stilling blev Bodil Eriksen 
ansat. 
I efteråret kom Birgit Skytte i arbejds-
prøvning, for at se om arbejde med børn 
var noget, som kunne passe til hende. Vi 
har derudover haft 2 studerende fra Hol-
stebro pædagogseminarium i halvårs-
praktik. 
 
Skoledelen: 
På grund af mange børn i skoleåret 2004 
- 2005 måtte vi ud at ansætte to nye lære-

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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re. Så i august, ved skoleårets start, kun-
ne vi byde velkommen til Helge Johan-
sen og Anette Kofoed. 
 
Økonomi: 
I 2003 var der opsparet store beløb, både 
i skole- og Børnehusdelen, med henblik 
på, at der skulle ske ombygning i 2004. 
På trods af, at vi selv har betalt hele om-
bygningen, med undtagelse 50.000 kr. 
som kommunen bevilgede til personale-
toilet, kommer vi totalt set ud med et lil-
le overskud. 
 
Afslutning: 
Året 2004, blev som nævnt i indlednin-
gen et turbulent år for bestyrelsen. Ar-
bejdet omkring høringssvaret fylder rig-
tig meget i vores bestyrelsesarbejde. Ud-
spillet fra kommunen resulterede i en 
temmelig frustreret bestyrelse. De ansat-
te følte det samme, hvad nu, forsvinder 

vores arbejdsplads eller …?   og jeg ved 
også, at ude ved alle I forældre, var der 
frustrationer. Vi fik af nogle kritisk, for 
den måde, vi håndterede sagen på. Det 
kan der jo altid være flere meninger om, 
men jeg tror, vi ville gøre det på samme 
måde, hvis vi skulle gøre det om. Trods 
frustrationer, synes jeg, vi formåede at 
komme med et høringssvar, som giver 
grobund for en bæredygtig kommunal in-
stitution i form af Børnenes Hus. 
Jeg er utroligt glad for de andre hørings-
svar, som blev sendt ind fra Grønbjerg, 
de vidner alle om en stor opbakning til 
Børnenes Hus. Tak for det. 
Igen i år vil jeg gerne sige tak til Gravers 
Kjærgaard for samarbejdet med bestyrel-
sen. I 2004, hvor 4 skoledistrikter resul-
terede i mange ekstra møder i det kom-
munale regi, ja så fandt du også tid til os. 
Det bindeled, som vi har etableret til 
kommunalbestyrelsen, er af stor betyd-
ning for bestyrelsen.  � 

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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På Sogneforeningens generalforsam-

ling blev emnet Grønbjerg Sogneliste 

berørt. Da man ikke anså muligheden 

for en sogneliste der kunne sætte en 

person i det kommende byråd (der skal 

i nærheden af 1500 stemmer til for at 

få en person valgt til byrådet, og i 

Grønbjerg er der ca. 500 stemmeberet-

tigede) for realistisk, valgte man at se 

bort fra den mulighed. 

Med den udsigt der har været til et 

etableret samarbejde lokalsamfundene 

imellem, er det gået i retning af at sog-

nelisternes tid for en stund er forbi. 

Hvilke muligheder der eventuelt opstår 

i en ny storkommune, må man så tage 

stilling til når og hvis der viser sig no-

get. 

Dette medførte så, at der blev taget ini-

tiativ til en anden mulighed. Initiativ-

gruppen består af Olav Therkildsen, 

Kresten Vestergaard, Poul Erik Nielsen 

og Gravers Kjærgaard. Den eneste mu-

lighed der pt. er, er efter initiativgrup-

pens mening, at se sig om efter én af de 

etablerede partiers opstillingslister. 

Der er efterfølgende holdt et indleden-

de møde hvor forskellige muligheder 

blev drøftet. Konklusionen var, at kan 

Grønbjerg få en person i det nye byråd 

der vil tale landsbyernes og landdi-

strikternes sag - dog uden at miste for-

bindelsen til helheden, vil det være 

godt, kan dette ikke lade sig gøre, er 

der mulighed for at vi kan pege på en 

person med en enslydende indstilling. 

Der arbejdes videre på sagen og nyhe-

der m.v. vil blive bekendtgjort i disse 

spalter. 

Der er byrådsvalg til det nye store by-

råd den 15. november 2005. 

Her forinden skal de politiske partiers 

lister opstilles hvilket mange partier er 

i fuld gang med.  � 

���� Grønbjergs mand på ”bytinge”? 
 
 
Ved: Mogens Ballegaard 

H.C. Andersen - aften 
 

Mandag d. 4. april kl. 19.30 i Konfirmandstuen 

 

Vi vil mindes vores verdensberømte landsmands  

200 års fødsel d. 2. april 1805. 
 

Fhv. gårdejer Kristen Bro fra Ulfborg, vil komme og fortælle om digteren 
og med lysbilleder illustrere sit foredrag. Kr. Bro er en dygtig fortæller, 

som interesserer sig og har sat sig meget ind i H. C. Andersens liv og 
færden.- Og så skal vi jo nok synge en del af hans gode sange!  
Fælles kaffebord !  Alle er velkommen!  

Kirkeligt Samfund 
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���� GIFs Årsberetning 
 
 
Ved: Leif Kjærgaard 

 
Formandens beretning 

Børnefodbold: 

45 børn har spillet fodbold i denne sæson 
på de forskellige hold. 
Der er blevet spillet under DGI og det 
har fungeret rigtig godt, det har nemlig 
betydet at vi har spillet imod de små na-
boklubber. 
Der har været stor opbakning fra foræl-
dre til såvel kørsel som kioskpasning og 
naturligvis som heppekor til alle vores 
hjemmekampe. 
Stabile og dygtige trænere har gjort, at 
det har været rigtig sjovt at spille fod-
bold i Grønbjerg Idrætsforening. 
Det har medført at der har været stort 
fremmøde til både træning og kampe. 
 
Serie 1 Kvinder: 
Der blev i efteråret 2002 lavet et samar-
bejde med Spjald IF omkring damefod-
bold. 
Der blev trænet i Spjald og nogle kampe 
spillet på Grønbjerg Stadion. 
Der blev spillet under JBU, hvor det blev 
til oprykning til Jyllandsserie. 
Samarbejdet er ikke på plads for 2005, 
da spillerne ønsker meget mere end GIF 
syntes er forsvarligt. 
Sidste nyt: Spjald IF ønsker ikke at have 
holdet sammen med GIF 
 

Serie 6 Mænd: 

For første gang i mere end 25 år har 
Grønbjerg IF haft flere herrehold. 
Sæsonen startede rigtig dårligt med store 
nederlag til følge, men da græsset var 
ved at blive grønt og da solen kom frem, 
så kom holdet til at spille nogle flotte 
kampe, som de faktisk vandt en del af. 
Holdets chef i 2004 var Thomas Dyr-

berg. 
Desværre var det ikke altid lige let at 
skaffe 12-13 spillere når holdet skulle 
spille kamp. 
Opkrævning af kontingent var katastro-
falt. 
 
Old-boys Mænd: 

Så kom vi endelig i gang med Old-boys 
fodbold 
Mere end 25 spillere var klar til denne 
udfordring. 
Der skulle kæmpes for at være sikker på 
en plads på holdet. 
Nye spilletrøjer blev taget i brug, heref-
ter blev det svært at spille mod GIF. 
 
Net-cafe: 

Net-cafe er et sted hvor børn og unge 
spiller på pcér, under forældre-
overvågning. 
Opstarten i år 2002 var utrolig vanskelig. 
År 2003 blev væksten markant. 
År 2004 blev et travlt net-år de første 9 
mdr. I September blev der stjålet grafik-
kort og ram for 4000 kr.  
Det resulterede i at der blev lukket for de 
store brugere frem til januar 2005. 
Første store net-party i Forsamlingshuset 
med deltagelse af 34 unge, blev afholdt i 
December 2004. 
Net-cafen har bidraget, økonomisk posi-
tivt til GIFs flotte resultat. 
Dette har kun været muligt på grund af 
den utrolige store opbakning fra Grøn-
bjergs børn og unge samt deres forældre. 
Følgende skal have stor tak for deres tek-
niske støtte, samt deres hjælp til de 
mindste spiller. Andreas Thomsen og 
Kasper Kjærgaard 
 
Generelt har år 2004 været et godt år for 
Grønbjerg IF, men det var aldrig lykke-
des hvis ikke vi havde haft den store op-
bakning. 
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Så derfor skal der lyde en stor tak til alle 
som har støttet os både Socialt og økono-

misk. 
 

Hvad var planerne så for 2004. 
Grønbjerg Idrætsforening skal forsat ud-
vikle sig i den retning, hvor området og 

lokaler bruges i flest mulige timer og af 

flest mulige personer. 
2. Børnefodbold forsætter under DGI, 

med Niels Jørgen som Stadion koordina-
tor. 

3.Spjald/Grønbjerg damefodbold, træner 

i Spjald og spiller halvdelen af deres 
hjemmekampe på Grønbjerg Stadion. 

4. Grønbjerg IF serie 6 hold, træner og 
spiller alle kampe på Grønbjerg Stadion 

5. Grønbjerg IF Old-boys herre hold, 

træner og spiller alle kampe på Grøn-
bjerg Stadion 

6. Net-cafen forsætter sin gunstige ud-

vikling og der undersøges om mulighe-
der for pc voksenundervisning. 

Tilbygning af 50 m2 til klubhuset, som 
så skal være færdig til indflytning senest 

01-08-2004. 

 

Hvad er planerne så for 2005. 
1. Grønbjerg idrætsforening skal forsat 

udvikle sig i den retning, hvor området 
og lokaler bruges i flest mulige timer og 

af flest mulige personer. 
2. Renovering af omklædningsrum. 

3. Opsætning af nyt lysanlæg. 

4. Pc voksen undervisning. 
5. Tilbygning af 70 m2 til klubhuset, 

som så skal være færdig til indflytning 
senest 01-10-2005. 

6. Lave et samarbejde med de andre for-

eninger i Grønbjerg, som respekterer de 
forskellige foreningers fysiske placerin-

ger. 
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Følgende blev valgt ind i Gifs Bestyrel-
se 
Lone Jepsen (nyvalg) 
Margit Lauridsen (nyvalg) 

Leif Kjærgaard (genvalg 1 år på disp.) 

Bo Mølgaard 

Else-Marie Kokholm  
Bill Pedersen  

Efter fire år som medlem af bestyrelsen 
takkede Børge Jensen af. 

Opbakning til Generalforsamlingen. 
Det er utroligt at der kun kommer 2, plus 
Gifs bestyrelse til generalforsamling, når 

man tænker på at det er mange år siden 

der har været så meget gang i klubben. 
Vi skal havde fundet nogle nye bestyrel-

sesmedlemmer, som kan indtræde i be-
styrelsen medio februar 2005, så besty-

relsen kan kommer op 7 medlemmer 

igen. Det er en nødvendighed for at for-
sætte vores positive udvikling de næste 

mange år. 
Jeg ville lyve hvis jeg sagde at der ikke 

er noget arbejde i at sidde i denne besty-

relse, men der er også mange muligheder 
og sjove stunder. 

Så derfor, hold dig ikke tilbage. 

Men bliv en del af det.  � 

Leif Kjærgaard overrækker her Børge Jensen 

en hilsen som tak for fire år i GIFs bestyrelse. 

 

 

Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 
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���� Ungdomsklubben 
 
 
Ved: Bestyrelsen/ Hanne Kæmpegaard 

 

Vinteren er over os og i ungdomsklub-
ben kører tingene støt og roligt. Det er 

mit indtryk, at de unge nyder den ugent-
lige klubaften med musik, slik, tv, spil, 

snak og hvad der ellers sker på en almin-

delig klubaften. De seneste måneder er 
klubaftnerne blevet afløst af forskellige 

arrangementer, som juleafslutning med 

æbleskiver og varm kakao, en aften på 
skøjtediskotek i Herning og sidst tøndes-

lagning med udklædning og fastelavns-
boller.  

Den seneste tid har vi, trods gode arran-

gementer og hyggelig stemning, desvær-
re haft svært ved at holde de unge i klub-

ben på klubaftnerne. Der er gået sport i 
at løbe rundt i Grønbjerg by og stemme 

dørklokker! - Vi har på et møde i ung-

domsklubben, gjort det klart for de unge, 
at det er opførsel vi ikke kan acceptere 

og at de skal blive i klubbens lokaler på 
klubaftnerne.  

I den forbindelse vil vi naturligvis und-

skylde overfor de, som er blevet gene-
ret og samtidig opfordre de unges foræl-

dre til også at tage en snak om generel 

opførsel, når man er hjemmefra. 
Det er bestyrelsens og ledernes holdning, 

at man skal opholde sig i klubbens loka-
ler på klubaftner! Vi er den senere tid be-

gyndt at få medlemmer fra Spjald. De er 

naturligvis velkomne til at benytte Grøn-
bjergs tilbud om ungdomsklub for de 11-

15-årige. Så vidt vides er der ikke et til-
svarende tilbud i Spjald. 

Ungdomsklubben fortsætter, som tidlige-

re, til maj måned, hvor vi også afholder 
generalforsamling. Vi vil opfordre både 

forældre og andre interesserede til at mø-

de op. � 

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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���� Sogneforeningen 
 
 
Ved: Beretning ved Olav Therkildsen 

 
Generalforsamling i Grønbjerg sognefor-
ening 22. februar 2005 
Efter velkomst ved formanden der fore-
slog Poul Erik Nielsen som dirigent, af-
lagde formanden følgende beretning. 
 
Forsamlingshuset 

Der er i det sidste år stort set kun foreta-
get almindelig vedligeholdelse af for-
samlingshuset. Der er dog købt en mi-
krobølgeovn til køkkenet. 
Desuden er der bestilt nye vinduer til toi-
letterne. 

Fester 
22/2 fastelavnsfest. Ca. 100 børn og 50 
voksne. 
27/2 dilettant. Generalprøve med ca. 60 
personer og ca. 40 til kaffe bagefter. 
28/2 dilettant. Premiere. Ca. 80 var mødt 
op for at se forbrydelser og svinestreger 
som var godt opført af skuespillerne. 
Derefter var der smørrebrød og dans. 
23/6 Sankt Hans. Traditionen tro holdt vi 
Sankt hans på det grønne område, og det 
var også med stor tilslutning trods vejret. 
Årets viking tilfaldt Erna og Jens Peder 
til stor overraskelse for dem begge. 
13-14/8 var vi med til at holde sommer-
fest på det grønne område. Det blev en 

Stående fra venstre: Svend Jensen, Anders Mærsk, Kaj Kviesgaard og Ib Sylvestersen  
Forrest: Malene Cadovius, Joan Nielsen og Jonna Thesbjerg 
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god weekend med godt vejr og mange 
folk, især om lørdagen hvor familie og 

samfund havde søgt og fået midler til en 
stor festmiddag. 

Den 25. September holdt vi høstfest for 

kun 30 personer. Det er klart at sådan en 
fest ikke giver overskud, men mad og 

musik var bestilt og kunne ikke afbestil-

les uden omkostninger, men os der var 
med havde en god fest. 

12/12 var der juletræsfest for børn og 
voksne. Der deltog ca. 50 børn og 30 

voksne. 

27/12 var der juletræsfest for voksne. Ca. 
50 personer deltog i vores juletræsfest. 

Det er et lidt skuffende antal, men mange 
har meget at rende til i juledagene. 

6/2 fastelavnsfest 2005 blev også en stor 

succes. Det er lige før forsamlingshuset 
ikke er stort nok, når de fleste børn og 

forældre finder vej hertil. En virkelig 

god dag med mange flotte udklædte 
børn. 

 

Øvrige 
Desuden har vi sat blomsterkasser og 

bænke op i byen, pyntet op til jul og prø-
vet på at holde torvet og området om-

kring forsamlingshuset fri for ukrudt. 
 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle der 

på den ene eller anden måde har støttet 
grønbjerg sogneforening i 2004, uden jer 

kan sådan en forening ikke fungere. Og-

så en tak til bestyrelsesmedlemmer for 
godt samarbejde i det forløbne år. 

 
Valg til bestyrelsen: Efter tur afgik Val-

ter Agergaard og Olav Therkildsen og 

nyvalgt blev Malene Cadovius og Svend 
Jensen. Jonna Thesbjerg kom midt i peri-

oden ind i bestyrelsen i stedet for Mari-

anne Nielsen. 
Suppleanter blev Hanne Kæmpegaard og 

Allan Rahbek. 

 
Under eventuelt blev Grønbjerg sogne-

liste berørt. Det blev oplyst at man i 
øjeblikket ikke kunne se en mulighed 

for at fortsætte med en sogneliste for 

Grønbjerg.  
Gravers Kjærgaard, der pt. er Grøn-

bjergs mand på det lokale tinge, har for 

tid tilbage meddelt, at såfremt han skul-
le finde på at genopstille til et kommen-

de byråd, så ville det ikke blive på en 
lokalliste, hvor der tilsyneladende ikke 

var mulighed for, at det kunne give nok 

stemmer til en plads i et kommende by-
råd. 

Gravers Kjærgaard kunne imidlertid 
oplyse at han overhovedet ikke kandi-

derede til en plads i det kommende by-

råd på nogen som helst liste. 
 

Efterfølgende har bestyrelsen konstitue-

ret sig med Kaj Kvisgaard som for-
mand, Joan Nielsen kasserer og Ib syl-

vestersen som sekretær. .� 

 

Alternativ behandler 
 

Karl Gejl 
 

Bymarken 10B 

Konsultation efter aftale 

97 38 40 40    1800 - 1900 

karlgejl@vip.cybercity.dk 

www.runestenen.dk 
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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 

 
Overvågning. 
Ligesom man i børnehaverne passer på, 
at børnene ikke løber ud på vejen og bli-
ver kørt over eller kommer til skade på 
anden måde, er det også nødvendigt, at 
man på plejehjemmene passer på de 
gamle senile mennesker. 
Dette har imidlertid givet anledning til 
en hel del debat om "overvågnings-
samfund" og "tvungen anbringelse". De 
gamle er oftest formelt myndige og skal 
derfor principielt selv bestemme, hvor de 
vil være, og hvor de vil gå hen; men 
hvad nu, hvis de ikke kan tage vare på 
sig selv og ikke kan finde hjem igen? 
I år 2000 måtte politiet rykke ud mere 
end 200 gange alene i Århus, for at finde 

gamle hjælpeløse demente og bringe 
dem tilbage i sikkerhed. De fleste gan-
ge lykkedes det at finde dem, inden de 
kom alvorligt til skade, men ikke hver 
gang. 
Derfor indførte man et sikkerhedssy-
stem med chips i skoene på enkelte af 
de gamle, så man dels let kunne finde 
dem igen og dels, hvis det var særlig 
påkrævet, kunne forhindre dem i at gå 
ud af døren til gaden. Derved er antallet 
af alarmer faldet til 38. 
Dette har gjort, at personalet er mindre 
stresset, og de pårørende mere trygge, 
men først og fremmest er miljøet på af-
delingerne roligere og bedre. 
Når antallet af alarmer ikke er kommet 
ned på 0, skyldes det, at man kun bru-
ger systemet, hvis det er meget nødven-
digt.  ■  

-  Ring og aftal tid for fremvisning… 
 

Valhalla Bjælkehuse 
 

Nylandsvej 6-8 . Grønbjerg . 6971 Spjald . Tlf. 97 38 49 16 

Helårs- og  

f r i t i dshuse  
til selvbyg, medbyg og færdigbyg.. 

Valhalla Vinduer og Døre 
 

Nylandsvej 6-8 . Grønbjerg . 6971 Spjald . Tlf. 97 38 49 16 

Da n s k  h å n d væ r k 
udført af fagfolk...  
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GRØNBJERG |  TLF.: 97 38 40 42  

Santa Corina 2002 Santa Corina 2002 Santa Corina 2002 Santa Corina 2002     
ChileChileChileChile    
Rød eller hvid 
Cabernet Sauvignon 
el. Chardonnay  

95959595 
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���� GUF - Nyt 
 
 
Ved: Lisbeth Sand 

 

Nu er vintersæsonen med badminton, 
gymnastik og svømning snart forbi. Når 
dette læses skulle foreningens egen gym-
nastikopvisning og badmintonturnering 
gerne være veloverstået, og vi ser frem 
til at mødes i maj måned til de hyggelige 
aftener med Tour de Pedal. Datoerne er 
d. 3. - 11. - 19. - 27. maj, hvor vi mødes 
ved Børnenes Hus. Inden da afholder 
foreningen den årlige generalforsamling 
d. 28. april, hvor det er muligt at høre om 
året der er gået, og evt. gøre sin indfly-
delse gældende på det, der skal ske i de 
kommende. 
På valg er Elsebeth Kirk, Helle Harhorn 
og Connie Schmidt. � 

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 
 

G
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Grønbjerg  

Lokalhistorisk Arkiv 
 

Generalforsamling med dagsorden i 
henhold til vedtægter afholdes 

 

mandag d. 9. maj kl. 19.30 
 

I arkivet på Grønbjerg Skole 
 

Bestyrelsen 

Er du vaks 

så kom straks 

jeg er klar 

med kam og saks 

97 38 42 85 

www.groenbjerg.dk 
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Igen en gang vil vi her i Grønbjerg ved 
et 10-år (60 år) for Danmarks Befrielse 

mindes denne vigtige begivenhed. Det er 
Nr. Omme Menighedsråd, Familie og 

Samfund, Kirkeligt Samfund og Lokalhi-

storisk Arkiv der står bag initiativet. 
Arrangementet vil finde sted den 4. maj - 

aftenen før Kristi Himmelfartsdag-, og vi 

i udvalget ser hen til, at festen må forlø-
be som en hyggelig, festlig og højtidelig 

familieaften, hvor selvfølgelig alle er 
meget velkomne til at deltage! 

Aftenens program, har vi tiltro til, vil 

komme til at se ud som følgende: 
Klokken 19.00 er vi mødt på parkerings-

pladsen ved Børnenes Hus. 
Derfra går vi med Gymnastikforeningens 

fane i spidsen i samlet trup til kirken 

(eller ta´r bilen), hvor Ole Rasmussen 
har lovet at sammensætte et alsidigt pro-

gram ved en ”anderledes ” gudstjeneste.  
Da det af redaktionelle grunde er nød-

vendigt at være lidt tidligt ude med an-

nonceringen, er programmet endnu ikke 
helt fastlagt. Men det vil komme til at 

bestå af forskellige indslag, hvor lokale  

deltager, deriblandt børnesang. 
Efter gudstjenesten vil vi i fakkeltog gå 

samlet tilbage til skolen, hvor der på ”det 
grønne område” vil blive serveret en 

drikkesuppe med flute, hygget og sunget 

en aftensang- hvor længe- alt afhængig 
af vejret !!!  

Tag lige et krus med!!  
 

Venlig hilsen - foreningsrepræsentanter-

ne! � 

���� Frihedsfest i Grønbjerg 
 

Frihedsfest i Grønbjerg  
 

for hele familien  
 

onsdag d. 4. maj 2005 kl. 19.00 
 

Vi mødes på parkeringspladsen ved Børnenes Hus. 
 

De arrangerende foreninger 

Tømrer  og  bygn ingssnedker 
 

Hakon Pøhl, Grønbjerg 
 

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



46 

Anneberg Transport A/S 
Annebergvej 2 

Grønbjerg 
6971 Spjald 

 
96 92 22 22  

 
www.anneberg.net 

anneberg@anneberg.net 
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Ved Menighedsrådets og Kirkeligt Sam-
funds møde i Konfirmandstuen d. 11. 

jan. med Ole Rasmussen (Min vej til 
Nørre Omme) havde bestyrelsen beslut-

tet, at hvad der kom ind for kaffe denne 

aften ville gå ubeskåret til det naturkata-
stroferamte Sydøstasien. 

Jeg kan fortælle, at der i alt blev betalt 

1877,25 kr., altså i snit 75 kr. fra hver af 
de 45 deltagere for kaffen denne aften- 

TAK FOR DET!---  
(Sendt videre til Dansk Røde Kors)! 

For øvrigt interessant at høre om præ-
stens levned fra barnsben og indtil nu, 

som han fortalte åbent og levende om- 
også TAK FOR DET!!!  � 

���� ca. 42,- kr. for en kop kaffe i Grønbjerg 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

Ny person til udlejning af forsamlingshuset 

Vil man leje forsamlingshuset sker det nu hos: 

Svend Jensen tlf.: 97 38 44 08  

mobil: 61 74 24 07 

eller e-mail:greentoft@mail.dk 
 

Afhentning af nøgle efter aftale. 
 

Se priser ved leje af huset i annoncen andetsteds i bladet 
 

Sogneforeningens bestyrelse 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 

 

Fabriksvej 4 

 

6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 45 00 
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���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 

Anna Nørgård Møller, Torvet Videbæk 
- førhen Grønbjerg, 75 år. Død d. 11. ja-

nuar 2005 og begravet d. 15. 1. fra Nørre 
Omme Kirke. 

Anna Møller blev født på Brejninggaards 

mark som datter af Johanne og Søren 
Nørgaard. Og voksede op her sammen 

med 3 søskende. 

Anna tjente som ung pige på Grønbjerg 
hotel, indtil hun giftede sig med en ung 

mejerist, Karl, som var kommet til Grøn-
bjerg mejeri, og som var pensionær på 

hotellet. De blev glade for hinanden og 

det førte da også til, at de giftede sig i 
1949 og stiftede hjem her i byen. 

Anna fik mange forskellige jobs, hakke-
de roer, tog kartofler op, var kogekone, 

serverede på hotellet og i forsamlingshu-

set. Anna var også en del år i mejeriud-
salget på Grønbjerg mejeri og har også 

arbejdet på De gamles Hjem både i 

Grønbjerg og i Ørnhøj. Også på Højtta-
lerfabrikken i Videbæk har hun arbejdet 

en tid. 
Karl Møller døde i marts 1994, og i for-

året 1995 solgte Anna huset i Algade og 

flyttede til Torvet i Videbæk. 
Anna var en ”ildsjæl”, der altid var klar 

til at hjælpe, hvor hun følte der var hjælp 
behov. Hun havde store evner og gåpå-

mod. Hendes bagekunst favnede vidt. 

Hendes ”meninger” gik man heller ikke 
forkert af. Anna var i bestyrelsen for be-

boerforeningen på Torvet i Videbæk, 

hvor hun bestemt satte sit præg. 
Anna kunne være fyldt 76 år dagen efter 

sin død. 
Anna efterlader sig sine tre børn. Kathri-

ne bor i England, Margit i Videbæk, og 

Mette i Langeskov ved Odense - foruden 
svigersønner og tre børnebørn og et olde-

barn.- 

Æret være Anna Nørgård Møllers minde! 
 

 

Kristen Jensen, (Kristen o æ Tegl-
værk), Algade, Grønbjerg, 85 år. Sov 

stille ind d. 3. februar 2005 og blev be-
gravet fra Nr. Omme Kirke den 8. 2. 

Kristen Jensen blev født i Lihme (Thy), 
hvor han voksede op på det teglværk, 

hvor hans far var bestyrer og med 

Kristens hjælp drev. 
Han kom i 1947 til Grønbjerg teglværk, 

hvor han blev formand for en arbejdstrup 

på 15 - 20 mand. Han faldt hurtigt til i 
teglværksfamilien Jensen, som han boe-

de og spiste sammen med gennem alle 
årene, indtil den sidste sten blev brændt i 

1981. 

Ingrid Engestoft fortæller om Kristens 
liv: ”Jeg tror, enhver der husker Kristen 

vil erindre ham som en myreflittig mand, 
hvis største interesse var alt, hvad der 

vedrørte teglværket. Hans lune, venlig-

hed og hjælpsomhed har hele familien i 
flere generationer nydt godt af. 

Ikke mindst de sidste år heromme på 

Sønderkjærsvej, hvor vi har kunnet takke 
Kristen for varme i hele huset hver dag. 

Vores gamle traktorer tør jeg slet ikke 
tænke på, hvordan det skal gå med. Sav-

Onsdag den 25. maj 2005 kl. 19 - 22 
Kulturmiljørådet ved Per Mortensen, Ringkøbing  

holder møde i Grønbjerg 
Program: Byvandring, Skolen, Kirken - Reserver aftenen 

Med venlig hilsen Lokalhistorisk Arkiv. 



49 

net ved eftermiddagskaffen og fyraftens-
øllet vil være meget stort meget længe”! 

Kone og børn fik Kristen aldrig, men 
som vi kan læse hos Ingrid, fik han jo sit 

andet hjem hos familien Engestoft. 

Grønbjergboere vil mindes ham som den 
flittige mand, som her de senere år fær-

dedes på sin trehjulede knallert på vej til 

”sit arbejde” på Sønderkjærsvej 9. Og 
som ham, det altid var så rar at træffe i 

Brugsen, fordi han altid med et glimt i 
øjet havde en lun og venlig bemærkning 

at ”føje til”. Jo, Kristen vil bestemt blive 
savnet i nærmiljøet! 

Æret være Kristen o æ Teglværks hans 
mind`!    -ik 

 

N.B. Beklager, at jeg i forrige nummer 
fik fortalt, at Petrea Pedersen er født i 

Sønderkjær og ikke på Holstebovej 25, 

hvilket ville have været mere korrekt. 
Til dette nummers ”Mindeord” har jeg 

fået hjælp af henholdsvis Lene og Johan-
nes Mikkelsen og Ingrid Engestoft.  � 

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds 
 
Lørdag den 7. maj kl. 9 – 13. Plantemarked på Gimsinghoved i Struer. 

Arrangeret af Region II. Det er et stort plantemarked for alle, både dem, der går efter 
at finde sjældne planter og dem, der mangler billige planter til f.eks. en nyanlagt ha-

ve. En virkelig spændende oplevelse. 
 

Lørdag den 28. maj kl. 11.00 – 16.00. Åbne haver i Abildå og Grønbjerg samt 
plantebytning ved Brugsen i Grønbjerg. 
Haverne findes hos:   

Sonja Pedersen, Grønbjergvej 7 i Abildå – en 10 år gammel have på 2 grunde. I 

haven findes store træer og mange flotte blomsterbede med stauder og blomster , der 
kan give gode ideer og inspiration til ens egen have.  

Finn og Hedevig Risbjerg, Askovvej 2 i Abildå – en stor, flot velanlagt have på 
godt 2 almindelige grunde. Ved huset er der højbede med gangstier uden græs. Bag 

ved huset er der drivhus, høns, kaniner, stor græsplæne med alm. blomsterbede, køk-

kenhave, træ- terrasse og bålplads. 
Ellen og Freund J. Jensen, Skolevænget 6 i Grønbjerg kan man se en, med omhu 

anlagt, have omkring den gamle stationsbygning.  

Lone  Holdensen og Michael Pedersen, Vinkelvej 7 i Grønbjerg kan man se fugle 
i volierer, ca. 50 fugle i alt, Australske Parakitter og Goulds Amadiner.  

Tina Risom og Jens Kristian Christensen, Nylandsvej 6 i Grønbjerg, her er det 
huset, det gælder. Vi har fået lov til at kigge indenfor i et stort næsten nyt træhus. 

Her kan man virkelig opleve et anderledes og spændende hus.  
Ved Brugsen i Grønbjerg  fra kl. 10.00 – 12.00 vil vi afholde et plante-bytte / 
plante-salg marked med overskudsplanter fra haven. Hjælp din nabo i gang i haven 

og giv ud af dit eget overskud af planter, frø eller løg . Stil op med hvad du har, eller 
kom og gør et kup. Bestyrelsen vil være til stede. Man behøver ikke at have noget at 

bytte med for at møde op. 
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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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VIKINGEN ER LØS 

Hørt på Grønbjerg kro medens den stadig var alkoholfri. 
Tjeneren: ”Er der nogen der skal have mere at drikke?” 

”Nej tak - jeg skal køre hjem.” 
 

 

Personale-information om en solformørkelse! 
At organisere informationsstrømmen i et stort foretagende, således at det rette bud-

skab når frem også til medarbejderen på gulvet, er en svær sag. - 

Læs blot hvorledes det kan gå: 
 

Direktøren til vicedirektøren: 
"i morgen kl. 9.00 indtræffer, som du ved, en solformørkelse. Det er jo ikke noget, 

man får at se hver dag. Saml derfor personalet i almindelig påklædning nede i går-

den. Så kan vi sammen iagttage denne sjældne hændelse, og jeg vil selv give op-
lysninger om fænomenet. Hvis det regner, er det jo ikke så godt. Så vil jeg foreslå, 

at vi mødes i kantinen". 
 

Vicedirektøren til salgschefen: 

"på direktørens anmodning indtræffer der i morgen kl. 9.00 en solformørkelse. 
Hvis det regner, kan vi ikke se noget i almindelig påklædning, men så gennemfører 

vi solens forsvinden i kantinen. Altså noget vi ikke får at se hver dag. 

 
Salgschefen til produktcheferne: 

"efter direktørens anmodning forsvinder solen i morgen kl. 9.00 i almindelig på-
klædning og det gennemføres i kantinen. Direktøren bestemmer, om det skal reg-

ne. Altså ikke noget man får at se hver dag. 

 
Produktchefen til sin nærmeste medarbejder: 

"hvis det regner i morgen kl. 9.00 i kantinen, altså noget man ikke får at se hver 
dag, så forsvinder vores direktør i almindelig påklædning". 

 

Medarbejderen til sine kolleger: 
"i morgen skal vores direktør forsvinde. Det er en skam, at man ikke får det at se 

hver dag!" 



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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