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Nr. 76 14. september 2005 13. årgang 

RUNE 

Skal vi igen have en Grønbjerg Kro? 
 

Den nye ejer af Grønbjerg Kro har beordret Kroens facade restaureret, 

samt rengjort og opryddet fra A-Z indvendig og udvendig, således at en 

ny lejer har mulighed for at drive kro igen. Den nye ejer er interesseret i at 

få kontakt til en lejer der seriøst vil drive kroen igen. 

Se navn og tlf. inde i bladet. 
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���� Redaktionen 
 
 

Forsiden: 
Så er der igen røre omkring Grønbjerg 

Kro.  
Som det fremgår af forsiden har den 

nuværende ejer givet grønt lys for at re-
novere facaden, og denne gang er der 

åbenbart handling bag ordene. Gennem 

en snak med de mennesker der arbejder 
på sagen, blev jeg endvidere informeret 

om, at der kommer et hold og rydder 
op og gør rent indenfor. Det er også 

særdeles tiltræng, idet et køleskab og 

en fryser der stod fuld af mad, ikke 
havde fået strøm i gennem længere tid - 

og så kan man jo godt forestille sig 

hvordan atmosfæren i kroen har været.  
Ifølge de personer der renoverer faca-

den (som har tæt kendskab til ejeren) 
vil ejeren, Torben Hansen, der bor i 

Strandby nord for Frederikshavn, være 

interesseret i at udleje kroen til én eller 
flere personer, der er interesseret i at 

drive kroen seriøst, forstået på den må-
de, at der skal drives fornuftig krodrift 

med spisning i restauranten og ud-

skænkning af øl i krostuen. Derudover 
forlanger han, at en kommende lejer 

skal holde området omkring kroen i or-

dentlig stand. Få klippet plænen, fejet 
ude foran og videre i den dur. 

Så interesserede kan henvende sig til 
Torben Hansen på tlf.: 24 63 43 20, for 

at høre om de nærmere detaljer for leje-

målet. Torben Hansen er efter oven-
nævnte personers udsagn, også interes-

seret i at kroen skal køre forsvarligt, og 
er derfor ikke uinteresseret i at hjælpe 

en kommende lejer i gang.  
Hvis ikke der kommer en lejer til kro-
en, bliver den nye ejer nødt til at leje 
kroen ud som beboelse eller andet ind-
tægtsgivende. 

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 425 eks. og vi 
respekterer ikke et ”nej tak” ! 
 
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 

Vi har jo før, her i Grønbjerg haft håb 
om at kroen endelig kom i gang, men vi 
er blevet skuffet hver gang og er vel 
næsten begyndt at resignere  
Vi kan blot se tiden an og prøve at være 
optimistiske - hvis ikke vi selv er i stand 
til at finde en seriøs krovært. 
 
Bredbånd i Grønbjerg 
Efter at have afholdt ét møde med en re-
præsentant fra Midtvest Bredbånd har vi 
ikke hørt mere fra den side. 
Hvad årsagen skyldes ved vi ikke noget 
om men vi håber blot at det er alminde-
lig travlhed. Vi har ikke fået ret mange 
tilkendegivelser om interesse for bred-
bånd til Grønbjerg, men håber at det 
kommer - om ikke andet så når der skal 
holdes et orienterende møde for hele lo-
kalsamfundet. 
Man kan fortsat give sin interesse til-
kende på bredbaand@gronbjerg.dk. � 

Deadline for nr. 77 er  

lørdag d. 29. oktober 
 

Bladet udkommer  
onsdag d. 16. november -  
hvis Postdanmark og  

Banedanmark vil!! 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Gravers Kjærgaard 

 

Efter en veloverstået 
sommerferie er no-

get af det første, der 
skal tages hul på, 

budget 2006. Et ad-

ministrativt oplæg, 
som blev behandlet 

på et økonomiudvalgsmøde primo au-

gust, danner baggrund for de videre drøf-
telser på det årlige budgetseminar. Dette 

seminar blev i år afholdt 24 – 25 august, 
så det er i skrivende stund i meget frisk 

erindring. Det første der sker på mødet er 

en gennemgang af budgettet 2005, og 
overholdelse deraf.  

For første gang i nyere tid ser det ud til, 
at budgettet for indeværende år holder 

som helhed, - der er selvfølgelig for-

skydninger sektorområderne imellem.  
Det er selvsagt en rigtig god start, at vi 

ikke er bagud på omgang, allerede inden 

vi starter planlægning af 2006. Et budget 
indbefatter udover kommende år også 3 

overslagsår, altså 2007, 2008 og 2009. 
På dette område er året i år også ret spe-

cielt, idet fremtiden rummer langt flere 

ubekendte end sædvanlig, - ny kommu-
ne, udligningsreform for blot at nævne et 

par stykker. På nuværende tidspunkt lig-
ner budgettetoplægget for 2006 en al-

mindelig fremskrivning, altså ingen al-

vorlige besparelsesrunder, på trods af 
stram økonomisk udmelding fra regerin-

gen. Man kan godt forledes til den uarti-

ge tanke, at regeringen kører kommuner-
ne i meget stram snor nu, for så at give 

lidt los, når kommunalreformen er gen-
nemført. Befolkningen skulle jo gerne få 

det indtryk, at reformen har været til stor 

nytte. 

 

Undersøgelse og rapporter. 
Fra tid til anden skal man i medierne 

lægge ører og øjn til diverse undersøgel-
ser og rapporter. For et par uger siden 

kunne man i Dagbladet læse en undersø-

gelse fra den borgerlige tænketank Ce-
pos. Heri var der en ranglistning af sko-

ler ud fra karaktererne ved 9 kl. afgangs-

eksamen. Hvad kan man så bruge det til? 
Ikke til så forfærdelig meget, efter min 

mening. Skoler, som gør det til et specia-
le, at hjælpe elever med boglige vanske-

ligheder, vil naturligvis ikke toppe denne 

liste, mens eksempelvis en privatskole 
uden specialundervisning der appellerer 

til elever med en stærk boglig og social 
baggrund, har gode forudsætninger for at 

toppe listen.  

Af den grund behøver det ikke nødven-
digvis, at være den bedste skole for den 

enkelte elev. Hvis diverse internationale 

undersøgelser har samme skævvridning, 
og det har de ofte, skal vi som politikere 

passe meget på, hvilke konsekvenser vi 
drager, når vi forsøger at fordybe os i di-

verse problemstillinger.  
 

fortsættes side 6... 
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Regnens trommen 9 

Sommerfesten 2005 21 
Sundhed 20 

Tur til ”Hele verden” 8 
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Biblioteket: G Tange/G. Lorentzen  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: Sten Schmidt 97384848 

Gymnastikforen.: Torben Sønderby 97384606 

Havekredsen: Lis Helles Olesen 97384313 

Hjemmeplejen:  96949494 

Idrætsforeningen: Else Marie Kokholm 97384580 

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 

 

Vandværket: 

Al henvendelse ang. 
måleraflæsning bedes 
rettet til  
Jørgen Christensen  
 

Tlf.: 97 38 42 59 

 

Klip og Krøl: 
Mandag, tirsdag og 
torsdag: 900 - 1700 
Onsdag, fredag og lør-
dag:  Lukket 
 

Tlf.: 97 38 42 85 

 

 

Kirkebil: 

Tlf: 20 13 25 13 -  
Vildbjerg Taxi  
 
 
Genbrugspladsen: 

Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 - 1200 
 
 

Brugsen: 
Åben alle dage  

800 - 1800 
Dog undtaget Juledag og Nytårsdag 
 
 

Postekspeditionen: 
Alle hverdage: 

800 - 1200 
Søndag lukket 

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

 

 

Landbobanken: 
Mandag: 930 - 1200 
Torsdag: 1330 - 1730 
 
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 
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 SEPTEMBER Side   Side 

MA 12 Forældmø. MariehDagen aftaget med 5t 3m 37  LØ 15 Høstfest So 32 

TI 13 Tilm. Vinterbadm. / Forældmø. 5-7 15 SØ 16   Kirke ingen  

ON 14 Idrætsdag i Troldhede  MA 17 Ef- 42  

TO 15   TI 18 ter  

FR 16   ON 19 års  

LØ 17   TO 20 fe  

SØ 18  Kirke 9   FR 21 rie  

MA 19  38  LØ 22   

TI 20 ”Da Vinci” aften 33 SØ 23  Kirke 19.30  

ON 21 Naturen på flasker og glas F&S 7 MA 24  43  

TO 22   TI 25   

FR 23 Åben Skole  ON 26 Salmesangsaften Ørnhøj - Fællesarr 33 

LØ 24 Åben Skole  TO 27   

SØ 25 40 år i præsteboligen Kirke ingen 31  FR 28   

MA 26 Skolefri / Gymnastikken begynder39  LØ 29 Deadline Runestenen  

TI 27 Naturquiz indsendes 11 SØ 30 Sommertid ender  Kirke ingen   

ON 28   MA 31 Musikalsk Aften F&S 44 7 

TO 29    NOVEMBER  

FR 30   TI 1   

 OKTOBER  ON 2   

LØ 1   TO 3 .  

SØ 2  Kirke 10.30  FR 4 Lygtefest i Børnenes Hus  

MA 3  40  LØ 5   

TI 4   SØ 6   Kirke 14  

ON 5 Efterårsmøde F&S og Ha 7 16 MA 7  45  

TO 6   TI 8   

FR 7   ON 9   

LØ 8   TO 10 Mortensaften  

SØ 9  Kirke 9 (AH)  FR 11 Husk Vejviser med tlf. m.m  

MA 10 Foredrag KS 41 38 LØ 12   

TI 11   SØ 13   Kirke 9 (AH)  

ON 12    MA 14 Generalforsamling KS 46 38 

TO 13   TI 15 Vinter - juledekoration Ha 16 

FR 14 Skolernes Motionsdag  ON 16  Dagen aftaget med 9t42m  
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...fortsat fra side 3 
 

Dermed vil jeg konkludere, at en vis 

skepsis kombineret med sund fornuft ik-
ke er at foragte. Det tror jeg i øvrigt også 

forældre har, når de vælger overbyg-
nings-/efterskole til deres børn. 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune. 
Der har nyligt været afholdt møde i den 

politiske styregruppe. Det praktiske ar-
bejde skrider planmæssigt frem. Der er 

som bekendt ansat/indstillet direktion, og 

de indledende øvelser til ansættelse af 
fagchefer er igangsat. Efterhånden tror 

jeg også alle institutionsledere er infor-

meret, og har været til møder af forskel-
lig art. På den måde er der efterhånden 

mange, der kan se sig selv i den nye 
sammenhæng. En vis grad af usikkerhed 

undgår man dog næppe ved en sådan 

kæmpe omstrukturering.  

På mødet i styregruppen kigger vi hinan-
den i kortene rent budgetmæssigt, gene-

relt har vi ikke så meget at lade hinanden 
høre. Det vil jeg ikke gå i detaljer med, 

blot konstatere, at det nye sammenlæg-

ningsudvalg/byråd næppe kommer til at 
mangle udfordringer. Udfordringen for 

os, i de siddende byråd, der ikke genop-

stiller, bliver at holde gejsten og udføre 
et samvittighedsfuldt arbejde i den reste-

rende tid af valgperioden inkl. 2006. 
Det giver mig anledning til at slutte af, 

på denne herlige sommerdag, med et 

Gruk, - sådan skulle det helst ikke gå.� 
 

Om ansvar. 

 

Ansvar er 
så svært at ha. 

Derfor er det 
skaffet a. 

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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Familie & Samfund i Grønbjerg 
 
Onsdag den 21. september 2005 kl. 19:00: 
"Naturen på flasker og glas" NOE, Skivevej 120, Holstebro 
Inspirationsaften til fremstilling af kryddersnapse, kryddereddike, krydder-
salt samt hjemmelavede gaveideer. . Tilm. senest d. 16. sept. 96 11 10 53 
Medl. gratis - ikke medl. 100,- 
 
Onsdag den 5. oktober kl. 19:30: - Efterårsmøde på Ørnhøj Hotel 
Andres Bech kommer og fortæller om krydderurter, et pift til haven og ma-
ven. I samarbejde med Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds. Se side 16 
 
Mandag den 31. oktober kl. 19:30: - Lemvig Idræts- og Kulturcenter. 
Musikalsk aften med sangerinden Tina Siel, Begrænset antal billetter. 
Henv. K. M. Pøhl 97 38 43 20 - ikke medl. 125,- 
 
Fredag den 18. november 2005 kl. 19:30  
Vinsmagning i Grønbjerg Forsamlingshus  
Peter Ø. Christensen fortæller om forskellige vine, endvidere vil der være 
et traktement i form af forskellige oste. Arrangementet afholdes sammen 
med LokalBrugsen Grønbjerg. 
Tilmelding i Brugsen senest d. 16. november 

 

Entreprenør  Kim Lørdal  -  Kjærgårdsvej 4, Grønbjerg 

Stryg og ålepas 

Bobcat udlejes m/u mand 

Skæring af grøde med båd 

Oprensning af søer/vandløb 

Anlæg af nye søer/okkersøer 
 

Tlf.: 23 47 45 24 

 

Adr.:  Svinget 2B Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 
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���� Tur til ”Hele verden” 
 
 
Den 16. august var Kirkelig Samfund på 

en dejlig udflugt i godt sensommervejr. 
Turen var vel tilrettelagt af Thyra Larsen 

og Erna Madsen i samarbejde med Jo-
hannes Mikkelsen. Og som- næsten sæd-

vanligt- fik han som chauffør vist os rig-

tig meget herlig jysk natur. 
Første stop var Blicheregnens museum. 

Erna og Thyra havde eftermiddagskaffen 

med hjemmefra, og den blev nydt 
(meget) her i kaffestuen. Thorning kirke 

og kirkegård med Mads Doss´ minde-
sten kunne beses. Også museet var et 

besøg værd, en helt utrolig masse at 
kikke på af et lokalmuseum at være! 

Turen gik videre til Klejtrup sø med he-

le verden som interessant skueplads. Og 
lidt guiden af ejeren af stedet omkring 

oprettelsen af attraktionen - godt nok! 

Til spisested var valgt Mønsted kro, 
som stod klar med oksesteg og trifli kl. 

halv syv - herligt!! 
Tak for en god dag i godt selskab! 32 

deltagere! 

En deltager! � 

Tømrer  og  bygn ingssnedker 
 

Hakon Pøhl, Grønbjerg 
 

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

Her betragter selskabet ”hele verden” - og de står tilsyneladende i det sydlige Europa. 
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I Runestenen som kommer med posten i 
september, har jeg de seneste år skrevet 

lidt om, hvordan det var gået på bukke-
jagten i Sverige. Men ligesom i fodbold, 

så kan 12. manden ikke være sikker på at 

komme på banen, hvis det går godt, og 
der ikke er nogle skader, og på holdet 

var der ingen udsendt til Kosovo eller 

Zimbabwe og alle var friske, så i år sad 
jeg over. Det var helt fint, lige indtil den 

15. august om morgenen, hvor jeg kørte 
på arbejde, og jeg vidste de var på vej til 

færgen i Gøteborg. Så ærgrede det mig 

helt vildt, at jeg ikke skulle op og opleve 
den svenske sommerskov og sidde på 

terrassen efter morgenens jagt, med 
spejlæg, bacon og en porsesnaps. De 

halvtreds kroner jeg plejer at vinde i 

mausel gør ikke så meget. Det er mere 
det, ikke at være med ved bordet. Til 

gengæld, så er jeg sikret en plads på 

årets elgjagt i uge 41, så nu går jeg og 
glæder mig til det. 

I skrivende stund er der kun få dage til, 
at den egentlige jagtsæson så småt indle-

des. Det gælder jagten på kronhjort 

(hannerne), ænder og gæs og duerne. Det 
glæder jeg mig også til, men der er ikke 

den her ”glæder sig til juleaften-kildren-

i-maven fornemmelse”. Det skyldes nok, 
at jeg ikke længere har traditioner om-

kring den 1. september. Det havde jeg, 
dengang andejagten på fjorden, var den 

eneste jagt, hvor jeg havde jagttegn, og 

hvor jeg kunne gå, når det passede mig. 
Det var dengang, vi lige havde fået jagt-

tegn. Det var mest Ole og jeg, som tog 

derom sammen. Vores fædre var imøde-
kommende og kørte os om til Stadil 

Fjord. Vi lånte en båd, som lå hos Kre-

sten Fisker ved Hee. Den ene af fædrene 
læssede os af tidligt om morgenen. Vi 

havde så aftalt et tidspunkt, hvor den 
anden’s far hentede os. Kunne de ikke, 

så var det geværet på ryggen og af sted 

på knallerten. Det stod på et par år, så fik 
vi selv kørekort. En del år senere var jeg 

begyndt at gå på jagt med nogle nye 

���� Regnens trommen er faktisk ret hyggelig 
 
 
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen 

 

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

 

www.holmsland.as 
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kammerater, hvoraf den ene kom fra Sta-
dil. Nu tog vi af sted den 31. august om 

aftenen og ”pissede vores territorium af” 
ved at lægge lokkeænder ud, så alle kun-

ne se, at denne pynt var optaget. Så spil-

lede vi kort indtil midnat, hvor et lille 
gasblus varmede suppen, som gjorde rig-

tig godt, inden man lagde sig til rette i 

soveposen i bunden af båden. Det er for 
at bruge et moderne udtryk, ”den fede-

ste” måde at falde i søvn på. Ligge der 
ude i den kølige aftenluft, med stjernerne 

på himlen og månen rund og stor. Det 

har også sin charme at ligge og kigge op 
i en presenning, som vi måtte dække hen 

over prammen, fordi det ”stod ned i 
stænger”. Regnens trommen er faktisk 

ret hyggelig. Så tog jeg til USA et par år 

og da jeg kom hjem, var traditionerne 
gået i opløsning og nye er ikke rigtig 

kommet til, så i år vågner jeg den 1. sep-

tember på et hotel lidt uden for Rønne og 
bruger dagen på at fragte passagerer mel-

lem Bornholm og København, indtil jeg 
sidst på eftermiddagen flyver til Karup 

og tager hjem. Så kan det da godt ske, at 

jeg tager ud med knægtene og min nye 
hund og ser, om vi ikke kan skyde en 

skovdue.  
En fast tradition er det dog, at vi i Kiddal 

holder en trykjagt på ræv og kronhjort, 
den første weekend i september. Det er 

efterhånden nogle år siden, jeg skrev om 
den dag, ”Henrik Skytte Danmark” skød 

sin første hjort. Siden den gang har vi al-

tid set krondyr i skoven på årets første 
jagt, og bortset fra sidste år er det lykke-

des at nedlægge en kronhjort. Det gør 

naturligvis, at spændingen og forventnin-
gerne er i top, når vi søndag formiddag 

mødes ved skurvognen. Det er også den 
dag, vi holder vores generalforsamling i 

Kiddaljagten. Det er ikke de store revo-

lutioner, som sker på disse møder, men 
det er en fin tradition, at man har nogle 

retningslinier for sæsonens jagter.  
 

Mit indlæg i sidste Runesten, har jeg fået 

en del kommentarer til, så nu har jeg 
tænkt mig at følge op på ”problemet” 

med de uvidende børn. Derfor har jeg 

bestemt mig for noget helt utraditionelt – 
en lille naturquiz, som I kan få jeres børn 

til at hjælpe jer med. (Jeg har en idé om, 
at det mest er voksne som læser mine 

indlæg). Det rigtige svar kan børnene 

maile på: naturquiz@gronbjerg.dk 
 

Der er en slikpose til alle de børn, som 
svarer. � 

 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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NATURQUIZ. 
 

1) Der kommer en sort fugl ned til min sø, som jeg er lidt træt af, for den dykker 
ned under vandet, hvor den fanger og spiser de ørreder, som vi har sat ud i 

søen. Fiskerne er heller ikke så glade for dem. Hvad er det for en fugl?  
 

2) I udkanten af Grønbjerg har Dyrberg en flot sø. Hvad er det for nogle store 

hvide fugle, som en gang imellem besøger søen.? 
 

3) Hvis I går en tur i Kiddal, og kigger på træerne - hvad er det for en slags træ-

er, som der findes allerflest af ? 
 

4) Ude på heden, er det lige nu tid til at plukke nogle små røde bær, som vi kan 

lave syltetøj af. Hvad er det for nogle bær? 
 

5) Hvis man går en tur i skoven og pludselig opdager en lille dyreunge, f.eks. en 

lille harekilling. Hvad skal man så gøre?  
 

6) Hvad kalder man med ét ord, fluer, edderkopper, myg og hvepse? 
 

7) Hvad er det største dyr, som lever frit i den danske natur? 
 

8) Hvilken fugl er den mindste i den danske natur? Dens fjer på hovedet, minder 
om en lille kongekrone. 

 

9) Der findes nogle små dyr med vinger, som om dagen hænger og sover med 

hovedet nedad. I skumringen – lige før det bliver mørkt – vågner de og må-
ske har du set dem flyve rundt og fange insekter. Hvad er det for nogle dyr? 

 

10) Hvornår var du sidst ude og gå en tur i skoven med din far og/eller mor? 
 

Aflever svarene på:   naturquiz@gronbjerg.dk 

senest mandag den 26. september 2005 

Husk at skrive navn og adresse 

Der er en slikpose til alle de børn der svarer! 

 

Fabriksvej 4 

 

6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 45 00 
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���� 90 års fødselsdag 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 

90 år – og i fuldt vigør! 
Søndag den 9. oktober må flagene op i 

Grønbjerg for en af vore ældste medbor-
gere! 

Laurids Bramstrup Mikkelsen er hans 

fulde navn, og han kan fejre, at det er 90 
år siden, han en efterårsdag den 9. okto-

ber 1915 kom til verden på en gård der-

ude i Kjærgaard (nu Kjærgårdsvej 4) 
som lillebror til fire søskende. Og vok-

sede op her, hvor han også skulle kom-
me til at leve det meste af sit aktive liv 

som gårdejer! 

Men han måtte starte andetsteds. Foræl-
drene, Karen og Kresten Mikkelsen, var 

ikke klar til at afstå fødehjemmet, da 
Laurids i 1938 giftede sig med Esther 

Madsen fra Ørnhøj. 
Jo, tjenestefolk var de derhjemme et år, 

før de købte ejendommen Pedersminde i 
Opsund i Brejning sogn. Her havde de 

deres hjem nogle få år, og her er deres to 

drenge Henning og Henry født. Men der 
var brunkul under jorden, og da den med 

tiden blev brudt, blev der jo efterladt 

temmelig mange grimme huller. Det var 
for farligt med to små nysgerrige drenge 

(indskyder drengenes mor), så vi indså, 
at her kunne vi ikke blive for deres sik-

kerheds skyld.  

Men det var imidlertid også blevet ved 
tiden, da gården i Kjærgaard kunne blive 

deres, så den overtog de så og drev den 
dygtigt i mange år. Som almindeligt al-

sidigt drevet landbrug indtil 1983. Og 

her blev så parrets to døtre Karla og Ma-
ja født. 

Laurids Bramstrup Mikkelsen på ”sin plads” i køkkenet med en kaffetår. 
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Esther og Laurids havde købt en bygge-
grund på Møllebakken, på Algade, og 

her ville de bygge villaen, hvor de ville 
nyde deres otium. Men byggeriet blev 

lidt forsinket, fordi de uden at vide det, 

havde udvalgt sig et stykke jord, hvor 
der i hine tider havde været begravelses-

plads for nogle af Grønbjergs fortidige 

beboere. 
Så her måtte først nogle folk fra Natio-

nalmuseet i gang med nogle undersøgel-
ser. Det tog dog ikke så lang tid, som 

Laurids havde frygtet, før parret kunne 

gå i gang med byggeriet af deres nuvæ-
rende hus, og her har ægteparret Mik-

kelsen boet lige siden i fred for vikinger, 
bronzealderfolk eller hvem de nu var, 

der engang havde ophavsretten her på 

bakkeskrænten! 
Og tiden her som pensionist kan Laurids 

godt lide, at vi kommer ind på, den har 

for ham været fyldt med nyttige aktivite-
ter med at hjælpe til ude hos de 4 børn. 

Der er så meget, sådan en aktiv pensio-
nist kan gå og lave. Og tiden hos bakke-

smeden, det var en skjøn tid, fortæller 

han, jeg har kørt landet tyndt med ærin-
der. Kom meget hos Grene i Skjern, 

hvor der jo arbejdede et barnebarn til 
Laurids, som var flink til at byde på kaf-

fe og rundstykker, når han var af sted ef-

ter ting og sager for bakkesmeden. 
Laurids´s tid som domsmand mindes 

han også med megen interesse. Det var 

spændende at være med her, først i 
Ringkøbing ret i flere perioder og senere 

4 år i Vestre landsret i Esbjerg, hvor vi 
var 3 dommere og 3 lægfolk til at afsige 

domme. Dette var en ansvarsfuld og in-

teressant bestilling. 
Men det ligger jo år tilbage. Nu er det 

helt andre opgaver, der ligger på Lau-

rids´ skuldre. Nu hjælpes han og Esther 
ad med at holde hus og have, og det gør 

de til punktlighed. Man klarer sig med 

en times hjemmehjælp ugentlig, resten 
ordner de selv i fællesskab. Jo, det er 

godt at have noget at bestille, man kun-
ne jo ellers sidde og ”falde hen”, og det 

er der ikke meget sundt ved! 

Maden, den laver de da selv, også i fæl-
lesskab, så går tiden så godt, og vi får 

det, vi gerne vil ha’. 

Med fire børn, 10 børnebørn og 20 olde-
børn bliver Esther og Laurids nok også 

tøet med besøg af og til. Mon ikke det 
også vil være tilfældet den 9. okt.? 

Runestenen ønsker hjertelig TILLYKKE 

og alt vel fremover !!!  � 

Bredgade 64  6900 Skjern 
97 35 12 1 1 

Se flere billeder på 
 

www.runestenen.dk 



14 

 

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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Badminton: 
Igen i år tilbyder vi børn og unge 3 badmintonhold 

med undervisning. 
2. - 3. klasse vil blive trænet af Grete Tange torsdag

kl. 14.30 - 15.30.

4. - 5. klasse vil blive trænet af Vagn Jacobsen man-
dag kl. 18.30 - 19.30.

6. - 7. klasse vil blive trænet af Lisbeth og Casper

fra Lyngdal onsdag kl. 16.00 - 17.00.
Seniorer som vil spille med i holdturneringen træner

onsdag kl. 20.00 - 22.00.
Sæsonen for vinterbadminton begynder i uge 39 og

slutter i uge 13. Der vil være tilmelding i gymna-

stiksalen tirsdag d. 13 sept. kl. 19.00, for de spillere
som ikke ønsker undervisning. Husk penge, - det

gør det hele meget nemmere!! Se priser i aktivitets-
kalenderen.

I løbet af vinteren vil der være mulighed for at del-

tage i diverse stævner, lejre, mesterskaber m.m.
Man kan holde sig orienteret via opslagstavlen i

Multisalen. Grønbjerg GUF´s badmintonturnering

bliver i weekenden d. 18. - 19. marts.

Svømning 
Der var ikke så stor tilslutning til svømning sidste 

år. Det resulterede i et kæmpe underskud.....! og 

hvad gør vi så? 
Svømning i sig selv kan ikke løbe rundt, men 

GUF´s holdning har altid været, at denne aktivitet 
godt må koste foreningen lidt penge, men under-

skuddet sidste år var bare for stort!! 

Vi har derfor indledt samarbejde med Ørnhøj IF og 
prøver denne sæson at svømme 10-12 gange EF-

TER jul sammen med dem. Vi vil stadig svømme i 

Ulfborg og prøver så på denne måde at fylde bussen 
op! 

Hold øje med annoncering senere!  � 

���� GUF - Nyt 

Ved: Gitte Riisberg og Lisbeth Sand 
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Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds 
 
 

Onsdag den 5.oktober kl. 19.30. Efterårsmøde på Ørnhøj Hotel. 
Anders Bech kommer og fortæller om krydderurter, et pift til haven og 

maven. Krydderurter er smukke og nemme at dyrke, og i køkkenet vil 

man opleve nye dimensioner i madlavningen med efterfølgende sanselig 

nydelse. Efter kaffen vil Anders fortælle om salat, om forskellige salatsor-

ter, men også om en masse andre grønsager, frugt og krydderurter, der er gode i salatskå-

len. Der vises lysbilleder fra haven og der gives opskrifter og smagsprøver. 

Arrangementet holdes i samarbejde med ”Familie og Samfund” 

Deltagerpris inkl.. kaffe: 50 kr. for medlemmer, 60 kr. for ikke-medlemmer. 

Mangler du kørelejlighed, så ring til Eva 97 38 41 79. 

 

Tirsdag den 15.november kl.19.30 på Ørnhøj Hotel.  

Vinter- og juledekorationer ved GK Design, Ørnhøj. 
Gerda Kongsgaard vil komme og bl.a. give inspiration til årets vinter- og juledekoratio-

ner. Det handler om, hvad vi kan bruge af havens materialer her og nu. 

Deltagerpris inkl.. kaffe: 50 kr. for medlemmer, 60 kr. for ikke-medlemmer. 

Mangler du kørelejlighed, så ring til Eva 97 38 41 79. 

 

Valhalla Bjælkehuse  
 

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

Amerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuse    
    

HelårsHelårsHelårsHelårs---- og Fritidshuse og Fritidshuse og Fritidshuse og Fritidshuse  

Ring og aftal tid for fremvisning 

Få yderligere information på 
www.valhalla-logcabins.dk 

Blueridge I - Bjælker i cedertræ 
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GRØNBJERG   TLF.: 97 38 40 42  

FIND DET DU MANGLER PÅ  

WWW.NETTORVET.DK 
● Gå ind på 

www.nettorvet.dk, eller 
kom ind i butikken så  

● hjælper vi dig gerne. 
 

● Vælg kategorien, du søger 
varer fra. Dette kan f.eks.  
være Sport & Fritid, her 
finder du bl.a. cykler,  

● motions udstyr m.m.  
 

● Vælg varen og læg den i 
”indkøbskurven”. 

 

● Angiv evt. medlemsnummer 
og navn + adresse. 

 

● Angiv LokalBrugsen Grøn-
bjerg, som afhentningssted. 

 

● Herefter vil du få en mail der 
bekræfter bestillingen, og 
snart derefter vil du modtage 
en besked om  hvornår du kan 
afhente varen. 

Bestil f.eks. din nye cykel på 
www.nettovet.dk   
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Mandag den 15. august samledes en lille 
flok  hos Tove og Anders Bech i Holste-

bro for at se og smage på deres have.  
Havekredsen og Familie og Samfund var 

gået sammen om turen, som for øvrigt 

følges op af et foredrag på Ørnhøj Hotel 
den 5.oktober, hvor sløret løftes for de 

mange spændende retter, vi blev præsen-

teret for i haven.  
Vi blev først vist rundt i den store nytte-

have, der drives efter det bio-dynamiske 
princip, hvor sol, måne og stjerners pla-

cering har indflydelse på udbyttets stør-

relse og kvalitet. Vi var et par stykker, 
hvis mænd høstede den aften, hvilket ik-

ke skulle være gunstigt efter den bio-
dynamiske tabel, men hvem tør ringe til 

en bonde på en god, tør høstaften og sige 

til ham, at det er ugunstigt at høste lige 

netop denne aften? Vi gjorde i hvert til-
fælde ikke!!  

En køkkenhave som den, vi her så, er der 
nok ikke mange, der kan præstere. Sæd-

skiftet blev nøje overholdt, ikke mindst 

på grund af forskellige sygdomme, der 
kan gå i kål og kartofler. Der blev i alt 

dyrket 126 forskellige køkkenurter. 

Resten af haven lignede en prydhave, 
men ved nærmere øjesyn viste den sig at 

indeholde rigtig mange krydderurter, helt 
eksakt 164 forskellige slags. Vi gik rundt 

og duftede og smagte på de forskellige 

urter, nogle mere velsmagende end an-
dre. En urt, vi sikkert alle vil huske fra 

denne aften, er Bibel-urten, som præsten 
i gamle dage altid havde et blad af i sin 

bibel om søndagen i kirken, i tilfælde af, 

at der lugtede klamt og grimt i kirken. 

���� Kulinarisk havevandring 
 
 
Ved: Eva Broni, Havekredsen 

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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Dette kunne jo ske, da renligheden bland 
menigheden måske ikke altid var så god. 

I sådanne tilfælde tog præsten bladet, 
rullede det sammen og puttede det op i 

næseboret, så det tog den værste lugt. Vi 

fik en plante med hjem til Ole, så hvis 
han pludselig en dag går rundt med et 

blad i næsen, er der nok grund til at gå 

hjem og skifte deodorant. 
Efter rundturen fik vi serveret en rigtig 

god suppe, som vi må vente med at få 
opskriften på til den dag, vi skal til Ørn-

høj Hotel. Friskbagt brød med krydder-

urter fik vi også, og til at smøre på fik vi 
pesto og en gulerodspuré. Efter måltidet 

fik vi et krus udleveret og gik så ud i ha-
ven for at finde de urter, vi synes, vores 

te skulle indeholde. Så hældte vi kogen-

de vand over og havde så en herlig kop 
te. Vi tog hjem mættede med indtryk og 

spændte på at møde det spændende par 

igen til oktober i Ørnhøj. 

For resten har Familie og Samfund også 
en aften den 21.sep. i Holstebro om 

fremstilling af kryddersnaps, kryddered-
dike m.m. Der kommer Anders Bech og-

så og fortæller om disse herligheder. 

Det med det bio-dynamiske ved jeg ikke 
rigtigt, om jeg tror på, men Tove og An-

ders er meget interessante mennesker, 

som er værd at lytte til, så tag og kom 
med til Ørnhøj Hotel den 5.oktober og 

hør dem.   � 

 

 

Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 

GRØNBJERG 

AUTO 
 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 87 
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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 

 

Rene hænder. 
En lille dagligdags ting bliver ofte over-

set og glemt; det kan også gælde en ting 
af stor betydning. 

Vi har alle som børn lært, at vi skal va-

ske hænder, inden vi sætter os til bords, 
men det kan let glemmes. Det er dog vig-

tigt at gøre det. 

Når man har været på toilettet eller har 
rørt ved dyr, skal man også vaske hæn-

derne. 
Nyere undersøgelser har vist, at den vig-

tigste faktor i forhindringen af infektio-
ner på sygehuse hverken er desinfekti-

on eller antibiotika, men god gammel-
dags håndvask. 

I børnehaver og lignende har det vist 

sig, at omhyggelig håndvask på både 
børn og personale, nedsætter sygefra-

været for både børn og voksne. 

I familien kan man også sprede smitte 
til hinanden eller på sig selv, hvis man 

ikke er omhyggelig med hygiejnen. 
Hænder og håndled skal vaskes i vand 

og sæbe både forpå og bagpå og mel-

lem fingrene. Det tager ca. 15 sekunder.  
�  

 
• 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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Sommerfesten 2005 - - 11. - 13. august  

 De fleste foreninger i Grønbjerg stod igen i år bag sommerens festligheder på og ved 
stadion. 

Vejret var noget køligere end i 2004 hvilket også kunne ses af tilskuerantallet. 
F.eks. var der blot et par stykker overværede oldboysfodboldkampene torsdag aften. 

Fredag til gadefodbold og lørdag til Gudstjeneste, sæbekassebilløb, fem-kamp og agi-

lity samt til kåring af Grønbjergs værste bilist var der mødt en del flere op. Og til afte-
nens fest i teltet med optrinnet ”The Onslows” (kåring af byens bedste hanner) var der 

fyldt helt op. 

Sommerfesten blev skudt i 

gang med "oldboys" fod-

bold torsdag aften. 

Der var mødt hold op fra 

Hover, Ørnhøj og naturlig-

vis Grønbjerg til en tre-

kantsturnering på stadion. 

Grønbjerg endte på 2. plad-

sen med Hover på tredje-

pladsen og Ørnhøj blev 

tredjesidst. 

 

Resultaterne: 

Ørnhøj - Hover 4 - 2 

Hover - Grønbjerg 0 - 2 

Ørnhøj - Grønbjerg 3 - 1 

De kalder sig Grønbjerg Oldboyshold (det er tvivlsomt om nogen af deltagerne er over 25 år) 

Bagerst fra venstre er det  Nikki, Henrik, Rasmus og Thomas 

2. række fra venstre er det  Lars, Bo, Jonas og Tom. 

Vindere af gadefodbolden ved 

sommerfesten fredag aften blev 

Algade land og Kjærgårdsvej. 

 

Deltagerne var bagest fra venstre: 

Jonas, Kristian, Kim og Uffe 

Næste række: Mia, Rasmus, Mor-

ten, Emilie, Josefine, 

Forreste række: Frederikke, Rik-

ke, Katrine, Henriette. 

Og forrest med pokalen er det Re-

né 
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Farirplayholdet bestod af delta-

gere fra Ørnhøjvej, Skolevæn-

get, Rundingen og Bo. 

Bagest fra venstre er det: Je-

sper, Rasmus, Lars 

Næste række er det Emilie, Tri-

ne og Bo 

Forrest er det Cecilie og Emil.  

 
 
Bedst udklædte - hele vejen 

gennem turneringen - blev en 

sammenslutning af Omme-

gårdvej, Holstebrovej og lidt 

Thorsted. 

Fra venstre: Jacob, Peder, Hol-

ger, Jesper og Margit 

Næste række: Katrine, Camil-

la, Andreas og Christiane med 

pokalen. 

DCH Skjern (Danmarks 

civile hundefører) kom 

og gav en Agility opvis-

ning med de medbragte 

hunde. - Efter opvisnin-

gen kunne Grønbjergs 

borgere selv prøve ba-

nen med deres egene 

hunde. Det var der flere 

der benyttede sig af - 

nogle fandt ud af at der 

skal megen træning til 

før hunden kan gen-

nemføre banen. 

Her er det en skrap Bor-

der Collie der snor sig 

som en ål 
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Én af de helt store succeser ved årets 
sommerfest var sæbekassebilløb for 
børn.  
Sogneforeningen der stod for denne 
del af arrangementet havde håbet på 
blot halvdelen af de 8 sæbekassebiler 
der stillede op til start. 
Under de indledende heat, blev den 
ene sæbekassebil efter den anden siet 
fra og finalen blev kørt.  
 
Vinder af løbet blev Thomas Lund-
Nielsen med hestekræfterne under 
hjælmen og Nikolaj Kirk bag rattet.  
 
 
Mange havde taget opstilling for at 
overvære racet, og mellem de to sidste 
heat var der afstemning blandt publi-
kum om den flotteste og den sejeste 
bil. 
Der var mange sæbekassebiler der i 
opbygning og indretning var meget 
fantasifulde og originale bygget op. 
 
 
Suveræn vinder af kampen om den 
flotteste bil blev Marie Husted med 
hestekræfterne og med Simon Lilbæk 
bag rattet. 
 
 
 
Konferencier og stævnespeaker var 
Kaj Kviesgaard fra Sogneforeningen, 
der også stod for arrangementet, der 
blev afviklet på en optegnet bane på 
Annebergs store parkeringsareal ved 
Brugsen og deres værksted 
 
 
 
Som den sejeste der var udstyret med 
blink, hyl, indbygget mikrofon og 
højttalere med meget mere, havde 
Kim Jensen under hjælmen med he-
stekræfterne og Søren Kæmpegaard 
bag rattet.  
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Fem-kamp - Land mod by 
 
I år havde festudvalget valgt at afholde 5 kamp i stedet for den traditionelle fodbold-

kamp mellem land og by. Det bevirkede bl.a. at mange andre end lige netop fodbold-
spillere kunne deltage. Deltagerne kendte ikke på forhånd de udvalgte discipliner som 

var tovtrækning, stafetløb med trøjebytning, støvlekast, elastikgang og bueskydning. 

Også et fint og anderledes indslag i sommerfesten. 

Byholdet fra venstre: 

Hanne, Trobadur, 

Pia, Tommy, Ilse, 

Jesper, Else Marie 

og Per 

Landholdet fra ven-

stre: 

Tine, Klaus, Sten, 

Poul Erik, Dorthe Liv, 

Dorthe Graakjær, 

Claus og Linda  

Her til højre gælder det disciplinen ”tovtrækning” - Øjebliksbilledet viser 

hvor det går galt for byholdet. De høje hæle på støvler og sko kunne måske 

med fordel have været sat i græsset som modhagere.  
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Dorthe Graakjær fra 

landholdet lægger her-

over an til at afgive skud 

med bue og pil. Til højre 

for runder Ilse markerin-

gen i fin stil - markerin-

gen skulle rundes to gan-

ge før tilbageløb og trøje-

skift. Her til venstre mis-

ser Hanne fra Byholdet 

nok point i elastiktræk 

hvor en øl skal placere 

lodretstående.  
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Per fra byholdet er i gang med støvlekast - for 

dem der ikke har set det før, går det ud på at 

kaste en gummistøvle mellem benene og hen 

over ryg og hoved. Per har netop sluppet støv-

len, der i fin stil er på vej frem ad kastebanen. 

 

Resultatet af hele konkurrencen blev at Land-

holdet vandt 4 - 1 over Byholdet. 

 

Byholdet var suverænt bedst i bueskydning og 

der herskede næsten Robin Hoodske tilstande 

på skiven. 

 

Herunder nyder Landholdet en velfortjent og i 

kådhed tiltrængt læskedrik. 

Herover og under er det The Onslows der underholder ved festen lørdag aften. Byens hanner blev 

vurderet efter huld, avlsdygtighed og hvordan sætningen over kryds og almentilstanden er i al al-

mindelighed. Vurderingen blev fremført af Hanne Kjærgaard efter at et dommerpanel på forhånd 

havde vurderet hannernes tilstand. Efterfølgende viste hannerne den mere moderne form for præ-

vention - billedet herunder. Hannerne herunder er, som det tydelig kan ses, i rækkefølge fra venstre: 

Conrad, Claus, Tommy, Erik, Michael og Kaj 
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Et stort trækplaster var kåring af Grønbjergs værste bilist. 
 

De tre discipliner deltagerne skulle igennem var: 

Parallelparkering, slalomkørsel forlæns og baglæns og vendeøvelse i en 6 x 6 m afgrænset område. 

De fire deltage-

re i konkurren-

cen her til ven-

stre er fra ven-

stre: 

Rene Vester-

gaard, Henrik 

Thomsen, Ka-

ren Bak og 

Grete Tange. 

Her til venstre har Karen Bak net-

op fået overrakt vinderbeviset på 

titlen som Grønbjergs værste bilist 

og Grete Tange til højre for, som 

den suveræne taber, står og godter 

sig over at det ikke var hende der 

vandt!! 

Billedet til Højre viser en kon-

centreret Karen Bak i én af de 

vanskelige discipliner. 
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Pias baggrund: 
Da jeg kommer på besøg hos Pia, bliver 

jeg straks vist rundt i hendes nyistandsat-
te hus på Ørnhøjvej. Det er virkelig dej-

ligt med lyse farver og hyggelig indret-

ning, men som Pia siger: Der mangler li-
ge en lille smule endnu, for far (Egon 

Kristiansen) har ikke så megen tid til at 

komme og lave det allersidste, men han 
har hjulpet helt fantastisk undervejs. 

 
Da vi får os sat, fortæller Pia glad og 

smilende, at hun er 28 år, er udlært køb-

mand i 2000 hos FC marked i Aulum og 
arbejder nu som ekspedient i Spjald Byg-

gemarked, hvilket hun er meget glad for. 
Hun har boet i Aulum og omegn de sid-

ste 10 år, men er faktisk opvokset i 

Grønbjerg og har gået i Grønbjerg og 
Spjald skoler. 

 

Hvorfor tilbage til Grønbjerg? 
Pia fortæller videre:  

Da jeg flyttede herfra, syntes jeg, at det 
var så lille et sted, og at her skete der ab-

solut intet, men nu kan jeg godt se, at der 

er nogle kvaliteter ved det lille sted, 
f.eks. når jeg kommer i Brugsen, så kom-

mer der næsten altid nogen, som jeg ken-

der, og som jeg kan få en snak med. Jeg 
ved også, hvem der bor ved siden af mig, 

og vi holder øje med hinandens huse, 
hvis vi ved, at de andre er af sted. Jeg 

nød at være med til Sommerfesten , hvor 

flere beredvilligt kom hen, og vi fik en 
snak – også de unge. Jeg synes, at man 

ligesom ser hinanden mere de små ste-

der, for jeg har boet i lejlighed i nogle år, 
og der hilste jeg på dem, der boede ved 

siden af, men jeg fik aldrig en snak, og 
det kan jeg mærke, hvor jeg nu er vendt 

tilbage, at det har jeg savnet. 

 
Jeg flyttede også herhjem igen, fordi jeg 

nu skulle til at være Moster – en beteg-
nelse, som jeg i første omgang havde 

svært ved at goutere, men som jeg fak-

tisk er kommet til at synes ganske godt 
om – og fordi husene i Grønbjerg er til 

en overkommelig pris med 1 indtægt 

(Det er faktisk billigere for mig at bo her 
end i den lejlighed, som jeg havde før, 

hvor jeg kun havde ¼ plads). Jeg mente 
også, at nu skulle jeg til at tage mere ak-

tivt fat om mit eget liv, og med hensyn 

til det var det godt at flytte bopæl. Og 
der er måske noget med rødder, selvom 

man nok nødigt vil indrømme det, og na-

���� Pia Kristiansen - Hjemvendt tilflytter 
 
Ved: Grete Tange 

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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turen er jo dejlig her. Det kan jeg bedre 
se nu, end jeg kunne for 15 år siden. 

 
Jeg kan også se, at der er kommet rigtig 

mange nye folk til byen, og de er med til 

at bære kulturen videre, så det ikke er de 
samme, der sidder i alle bestyrelser, og 

der er nogen, der har overskud til at få 

nye med, og det tror jeg, betyder rigtig 
meget, for selvom jeg har boet her, var 

jeg nok ikke gået til Sommerfesten om 
eftermiddagen, hvis ikke jeg var blevet 

spurgt om det. Det blev jeg meget glad 

for, og min selvtillid fik et ekstra plus. 
Alt dette giver mig en fornemmelse af at 

høre til. Det tror jeg også, at andre kunne 
have glæde af, så på den baggrund kunne 

jeg forestille mig, at det ville være en 

god ide, hvis der på hver gade var et eller 

to hold, som skulle sørge for, at de nye 
blev budt velkommen og blev involveret. 

 
Mens jeg var hos FC i Aulum havde jeg 

også fornemmelsen af at høre til, for ef-

terhånden kom jeg jo til at kende kunder-
ne, der kom jævnligt, og med dem fik jeg 

også en snak og et genkendende smil. 

Den gamle købmandsattitude var frem-
herskende der, men da butikken lukkede, 

forsvandt det, og jeg kom kun til at bo i 
byen, hvorfor jeg ikke længere havde 

den samme forbindelse til folk. Det sav-

nede jeg, og da jeg kom til Spjald, blev 
det ikke anderledes, for de mennesker, 

der handler i 10-4 kommer ikke hver 
dag, og det, vi sælger, lægger ikke på 

samme måde op til en snak. 
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Pia modtagelse: 
Med hensyn til naboerne så kendte Pia 

de fleste på forhånd, så der har ikke væ-
ret den store velkomst, men man har da 

kigget ind – både af venlighed og nys-

gerrighed – og det har kun været positivt. 
Det må efter Pias mening også være 

svært at vide, hvordan en fælles vel-

komst skulle være, for vi er jo meget for-
skellige med hensyn til, hvordan vi for-

venter at blive modtaget. Den balance 
kan være svær at finde, før man ved lidt 

om folk.  

At hun ikke selv har haft brug for den 
store introduktion, ligger i, at hun stort 

set hver uge igennem de ti år i 
”landflygtighed” har været hjemme hos 

sine forældre for at vaske og snakke, så 

hun har jo kunnet følge med i de store 
begivenheder, der har fundet sted her. 

Hun har også oplevet, at flere mennesker 

har tiltalt hende, fordi de mente, at hun 
da kendte dem, selvom hun ikke har set 

dem i 10 år; det har så ikke altid været 
tilfældet, men efter en opringning til 

Egon, så er det blevet opklaret, og det 

har været rart. 
 

Fritidsinteresser: 
Da vi kommer ind på fritidsinteresser 

fortæller Pia smilende: Jeg læser stort set 

hele tiden, når jeg holder fri, så jeg vil 
blive en ivrig låner på biblioteket her, og 

efter lidt snak finder vi ud af, at Pia na-

turligvis skal med i vores læseklub. (Det 
glæder selvfølgelig hendes gamle dansk-

lærer, som sidder i udspørgerens stol.)  
Desuden er jeg glad for gymnastik, og 

det har jeg været siden jeg var på efter-

skole. Derfor regner jeg med, at være 
med til gymnastik her i vinter. I de sene-

ste sæsoner har jeg gået til step i Abildå, 
og det har været godt, men der findes 

sikkert noget, som jeg kan have glæde af 

her også. Endnu har jeg ikke overskud til 
at være leder af et børnehold, men det er 

da ikke udelukket, at jeg på længere sigt 

godt kunne tænke mig det. Jeg var i hvert 
fald hjælpetræner, da jeg boede herhjem-

me sidst, og det syntes jeg var spænden-
de. 

 

Grønbjerg Vandværk 
 

afholder ordinær generalforsamling 

 

onsdag den 23. november kl. 19  

Idrætsforeningens Klubhus, Frydendalsvej. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.  

2. Beretning om selskabets virksomhed. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

4. Valg af bestyrelse. På valg til bestyrelsen er Jørgen Kristensen 

og Peter Østergård Christensen. 
5. Valg til revisor.  

6. Eventuelt. 
 Bestyrelsen 



Jeg er ikke til boldspil og redskaber, men 
jeg har hørt, at der er stavgang her i by-

en, og det regner jeg med, at jeg kan del-
tage i til næste år, når jeg er kommet helt 

i orden. Jeg går da også en lang tur en 

gang imellem, men det kan sommetider 
være svært at komme af sted, når man 

har stået op hele dagen. Hvis der var en 

anden en, man havde en aftale med, var 
det måske lettere at komme ud af døren. 

 
Jeg regner med at blive her i nogle år, 

men man kan aldrig vide, hvad fremtiden 

bringer. Hvis jeg finder en fyr og får 
børn, vil jeg da være spændt på, om der 

er en skole her til den tid. Jeg vil da også 
være åben for at gå ind i bestyrelsesar-

bejde, hvis der er nogen, der mener, at de 

kan bruge mig.  
 

Med hensyn til nye initiativer opkaster 

Pia ideen om at danne en pigeklub for de 
20- til 30-årige, som kunne mødes en 

gang imellem til en diskussion, en bio-
graftur, en hyggeaften med DVD film el-

ler lignende, så man kunne få lidt fælles-

skab også blandt den aldersgruppe. Ideen 
er hermed givet videre. I den forbindelse 

priser Pia pastor Ole Rasmussens initia-
tiv med at lave en diskussionsaften over 

Da Vinci Mysteriet velkommen, og som 

hun bestemt vil deltage i, for efter læs-

ning af bogen har hun haft brug for både 
teologiske forklaringer og holdninger til 

de emner, som bogen tager op. 
 

Med disse opfordringer tager jeg afsked 

og siger tak for te og snak..   � 
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40 år i præsteboligen ! 
 

I anledning af min 40 års fødselsdag, byder jeg på  
Åbent Hus-eftermiddagskaffe for alle 

 
søndag den 25. september kl. 14 - 17 

 
Ole Rasmussen. 

Er du vaks 

så kom straks 

jeg er klar 

med kam og saks 

97 38 42 85 
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Høstfest i Forsamlingshuset 
 

Lørdag d. 15. oktober kl. 19.00 - 1.30 
 

Menu:  Sannes anretning 
 
Drikkevarer købes i forsamlingshuset. 

Musik: Diskotek No Name 
 
Tilmelding senest d. 11. oktober til  
Kaj Kveisgaard: 97 38 42 07 

Joan Nielsen: 97 38 49 41 Sogneforeningen 

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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m
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e
j 

 

Alternativ behandler 
 

Karl Gejl 
 

Bymarken 10B 

Konsultation efter aftale 

97 38 40 40    1800 - 1900 
karlgejl@vip.cybercity.dk 
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Salmesangsaften i Ørnhøj Kirke 
 

Onsdag den 26. oktober kl. 19.30 
 

Aftenen er lagt i hænderne på præsten, organisten og begge kirkesangere. 
Der bliver præsenteret både nye og gamle salmer for os.  

 
Fremover vil der være en salmesangsaften hvert halve år,  

skiftevis i Ørnhøj Kirke og Nr. Omme Kirke.  
 

Arrangeret af menighedsrådene i Ørnhøj og Nr. Omme. 

Aktuelle samtaler – Da Vinci 

Offentligt møde i konfirmandstuen i Grønbjerg 

tirsdag den 20. september kl. 19.30.  

Efter et kort oplæg vil der være lejlighed til samtale om Da Vinci-mysteriet,  

kirken og kristendommen. 

Kaffen koster 20 kr. 

Pastor Ole Rasmussen 

Se endvidere oplægget i Kirkebladet 

MØBELPOLSTRING  

Salg af møbelstoffer til ”gør-det-selv-folk” 

Hynder til båd eller campingvogn syes efter mål 

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

Reparation og omforandring 

af alt fra arbejdstøj til festtøj 

Lynlåse udskiftes 

Knapper - sytråd 

Velcro-bånd 

reflekser 
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Grønbjerg by- og Erhvervsudvikling ApS 
 

Afholder Generalforsamlinger  
 

Torsdag d. 17. november 2005 kl. 1930 
 

Storrummet i Børnenes Hus  

 Dagsorden : 
1. Valg af dirigent. 
2.1. Årsberetning. 
2.2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud eller dækning af evt. tab. 
4. Valg af bestyrelse. 
5. Valg af revisor. 
6. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller anpartshavere. 
7. Evt. 

P.b.v. Ivan Mortensen.  

www.groenbjerg.dk 

Grønbjerg Vandværk 
 

afholder ordinær generalforsamling 

 

onsdag den 23. november kl. 19  

Idrætsforeningens Klubhus, Frydendalsvej. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.  

2. Beretning om selskabets virksomhed. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

4. Valg af bestyrelse. På valg til bestyrelsen er Jørgen Kristensen 

og Peter Østergård Christensen. 
5. Valg til revisor.  

6. Eventuelt. 
 Bestyrelsen 
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Anneberg Transport A/S 
Annebergvej 2 

Grønbjerg 
6971 Spjald 

 
96 92 22 22  

 
www.anneberg.net 

anneberg@anneberg.net 



36 

���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 

Else Randbæk Kjærgaard, Spjald ple-
jehjem,- tidl. Skolevænget, Grønbjerg, 

93 år. 
Else Kjærgaard døde mandag den 18. ju-

li og blev begravet d. 22 juli fra Nørre 

Omme kirke. 
Hun blev født på en landejendom i Op-

sund i Brejning sogn i en søskendeflok 

på 5. Hvoraf hun var den mellemste. El-
se havde 7 års skolegang i Opsund skole, 

og kom derefter ud i forskellige pladser 
ved husligt arbejde. Også et højskoleop-

hold på Uldum fik hun tid til, før hun i 

en ret sen alder giftede sig med Ole 
Kjærgaard fra Grønbjerg. 

Herefter overtog de Oles fødegård, som 
de dygtigt drev og fik her 48 gode år 

sammen. Else var en flittig landhusmor, 

og havde altid begge hænder fulde, sam-
tidig med, at hun var en god madmor for 

gårdens tjenestefolk. Else var meget af-

holdt af tjenestefolkene, og også af nabo-
erne derude i Kjærgaard, og sågar af na-

bobørnene, som holdt af at stikke ind og 
få sig en sludder og en godbid. 

For 53 år siden havde Else og Ole den 

store lykke at få sønnen Gravers.  
I 1975 afstod de gården til Gravers, og 

flyttede et par år senere, da Gravers gif-
tede sig med Hanne, til Skolevænget i 

Grønbjerg, hvor ægteparret fik en række 

gode år sammen.  
Her, så nær på skolen kunne de to rigtig 

komme til at bedsteforældre-forkæle de 

fire børnebørn, der efterhånden kom til i 
Kjærgaard. Og kærligheden var her gen-

sidig! De nød at komme hos Else og 
smage på æbleskiver! 

Ole døde i 1995 efter at have boet på 

Spjald plejehjem et par år, og i 1999 var 
det Else, der tog ophold på dette hjem, 

hvor hun blev glad for at være og deltog 
aktivt i de forskellige aktiviteter. 

En glad og tilfreds kvinde var Else, der 
med kærlighed og lune forstod at fyre en 

kvik  bemærkning af ved passende lejlig-

heder. 
Else efterlader sig familien i Kjærgaard 

samt sin søster Karen i Videbæk, som 

hun havde et nært forhold til. 
Æret være Else Randbæk Kjærgaard´ 

minde! 
 

 

Iris Dalgaard Kamp, Algade 75, Grøn-
bjerg,  71 år.  

Iris Kamp døde fredag den 19. august og 
blev begravet den 23. aug. fra Nørre Om-

me kirke. 

Iris blev født i Vinding sogn på en min-
dre landejendom, og voksede op her 

sammen med sin yngre søster. Hendes 

mor var københavner og hendes far dræ-
nemester. Iris havde arvet noget fra dem 

begge - slagfærdigheden fra sin mor og 
slid og udholdenheden fra sin far!  

Iris var tidligt ude at tjene, ikke fordi hun 

skulle, man fordi hun ville ud og tjene 
penge til et efterskoleophold. Og det 

gjorde hun så, tjente selv og betalte for 
de fem måneders ophold på Brejninggård 

efterskole. 

Iris havde forskellige pladser i huset, og 
en tid var hun smørrebrødsjomfru i Her-

ning, et job, hvor hun lærte en masse, 

som senere i livet var hende til stor nytte. 
Ingen kunne som Iris stille det lækreste 

store bord an til glæde for familien og 
dens gæster. - I 1956 giftede hun sig med 

tømrer Børge Kamp fra Grønbjerg, og 

deres første hjem blev i Abildå, hvor de 
to første børn kom til verden. Senere var 

det det store hus med værksted på Fry-

dendalsvej 1 i Grønbjerg, der blev deres 
hjem, og det var det i rigtig mange år. 

Her skabte de et godt og trygt hjem for 
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deres børn. Herfra drev de tømrerforret-
ning, og her blev deres to yngste børn 
født. Dygtige mennesker, som havde 
gang i mangt og meget, og som deltog 
aktivt i, hvad der foregik i sognet. I flere 
perioder var Iris i skolenævnet, men også 
forskellige foreninger har nydt godt af 
hendes ihærdige indsats i lokalsamfun-
det: 
Iris var særdeles interesseret i idræt, bå-
de som aktivt udøvende, men også som 
én af dem, der gør en indsats for at an-
dre, - børn og unge inklusive - kan få 
glæde af at dyrke idræt. Et år blev hun af 
gymnastikforeningen hædret for sin store 
indsats i foreningen. 
Da det yngste barn, Hanne, begyndte på 
sin skolegang, valgte Iris at blive udear-
bejdende, og det blev Spjald plejehjem, 
der fik glæde af hendes store evner for at 
omgås mennesker. Hun blev meget af-
holdt her blandt både beboere og kolle-
ger, og blev også selv meget glad for de 
godt 25 år, hun fik på hjemmet. 

For en halv snes år siden solgte Iris og 
Børge tømrerforretningen og flyttede til 
Kjærgaard, Algade 75, hvor de fuldstæn-
dig renoverede husene og haven og fik 
sig her et drømmehjem, hvor Iris rigtig 
fik plads til at dyrke alle sine elskede 
blomster og økologiske grønsager i rige-
lige mængder. Så der var nok at dele ud 
af til familie og venner på besøg. Og nok 
at hengemme af i både glas og fryseboks. 
Iris Kamp var et menneske, som var til 
stor velsignelse og glæde for sine med-
mennesker, et menneske, som vi lige nu 
har svært ved at se, hvordan kan undvæ-
res i venne- og familiekreds. Men hun vil 
ved sin død efterlade sig det største savn 
hos Børge og deres fire børn, Birthe i 
Vildbjerg, Bjarne og Mogens på Århu-
segnen og Hanne ved København, samt 
svigerbørn og de 7 børnebørn, som alle 
elskede deres bedstemor højt, og alle af 
hende fik indpodet en masse livsvisdom! 
Æret være Iris Dalgaard Kamp´s minde! 
� 

Vores NetBank er åben de 
fleste af døgnets timer, så du 
k a n  ” k l i k k e ”  d i n e 
overførsler, betalinger m.v. 
på plads, når det passer dig 

www.landbobanken.dk 



38 

Kirkeligt Samfund 
 

Mandag den 10. oktober kl. 19.30  
 

møde i konfirmandstuen, Frydendalsvej 
 

Foredrag ved fhv. skoleinspektør Oskar Krogsgaard, Aulum. 
Oskar Krogsgaard var barn på Abildå mejeri og gik i Abildå skole. 

Hans emne vil være: ”Den stråtækte skole”! 

Fælles kaffebord. 
 

Mandag den 14. november kl. 19.30  
 

Børnenes hus 
 

Generalforsamling i Kirkeligt Samfund. 
Efter generalforsamlingen vil Grethe og Gravers Sønderby og Karen Marie og 

Ove Søndergaard vise billeder og fortælle om deres tur til New Zeeland. 

Fælles kaffebord 
Vel mødt! 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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VIKINGEN ER LØS 

Her kommer en historie på norsk - det er ikke stavefejl! 

Indsendt af en af Runestenens læsere  

Jeg modtager gerne flere historier: 

 

 

En blondine kommer ind på et bankkontor i Oslo og beder om få et lån. 

Hun sier at hun skal nedover i Europa på forretningsrejse i to uger, og trænger til at lå-

ne 5.000 kroner. 

 

Bankmanden siger at han behøver en form for sikkerhed for lånet. 

Blondinen gir ham da nøglerne til en splinterny Mercedes som står parkeret på gaden 

udenfor banken. 

 

Dette fungerer fint og banken accepterer bilen som sikkerhed for lånet. 

Bankemanden og de andre i banken får sig alle en god latter på blondinens bekostning, 

som bruger en Benz' til 1,8 millioner som sikkerhed for et lån på 5.000 kroner. 

 

Han kører så bilen ned i bankens garage og parkerer den der. 

 

To uger senere kommer blondinen igen og betaler de 5.000 plus rente 31 kroner tilba-

ge. 

 

Bankmanden siger til blondinen:  

 

"Vi er meget glade for at De ville låne hos os, men vi er alle en smule forvirret... Da 

De var borte tjekkede vi Dem og opdagede, at De er multimillionær. 

 

Det som forvirrer os er at De behøvede at låne 5.000 kroner?" 

 

Blondinen svarer:  

"Hvor ellers i Oslo kan jeg parkere bilen min i to uger for 31 kroner?!" 

 



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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