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RUNE 

Igen et godt og opbakningsfyldt arrangement i Grønbjerg 
 

De sidste havde ikke forladt ”grunden” ved Børnenes Hus, før de første i 

en lang og sindig procession og med lys i hånd, var nået frem til ”torvet” 

ved den tidligere Grønbjerg Kro og den gamle brugs, i forbindelse med 

Børnehusets store Lygtefest fredag den 4. november. 
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���� Redaktionen 
 
 

Forsiden: 
Som gammel forkæmper for liv i byen 
og meget gerne af børn og unge, er det 
en dejlig bekræftelse at komme ned til 
”grunden” ved Børnenes Hus og opleve 
det mylder af børn og forældre der mø-
der op til den årlig tilbagevendende be-
givenhed - ”Lygtefest” - i Børnehuset. 
Vi var nogle stykker der var lidt mob-
sede over at processionen ikke blev sat 
i gang til tiden, men hvad gjorde det 
egentlig? Folk fik tid til at hygge sig 
sammen i små grupper, der i mørknin-
gen. Mange sager blev vendt og der 
herskede hyggelighed og snaksalighed 
og folk gik rundt mellem hinanden og 
udvekslede høfligheder, aftalt børne-
fødselsdage, de sidste nyheder blev 
vendt og der blev mindet om mødet i 
ungdomsklubben og meget mere. 
Lige pludselig begyndte en lille flok at 
bevæge sig, og lige så stille og rolig 
satte hele flokken sig i gang og fik sig 
indordnet på en række der kunne gå på 
fortovet op gennem byen. Man kunne 
så håbe på, at de få ældre der var tilba-
ge i husene, fik lejlighed til at se alle 
børnene med deres mælkekartonslygter 
spadsere forbi deres vinduer. Aftenen 
sluttede igen på pladsen med varme 
pølser og varme drikke. 
 
Her omkring! 
Der er flere emner der godt kunne tåle 
en berøring denne gang - vores skole - 
kommunesammenlægningen - hvilken 
indflydelse får småsamfundene. Men 
jeg faldt over de tal som Læge Thom-
sen nævner i sin artikel Sundhed om 
Influenza og specielt fugleinfluenza. 
Hvis man regner lidt på tallene fra In-
donesien i artiklen og ser lidt på per-
spektiverne for Danmark er de jo ikke 
ligefrem skræmmende. Jeg ved ikke 
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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. 

hvor mange hønseopdrættere der findes 
i Danmark, men ifølge Danmarks Stati-
stik var der i Danmark i 2004 - 16.1 
mio.  høns og ser vi på Indonesiens 240 
mio. indbyggere kontra Danmarks 5,5 
mio. indbyggere samt deres ca. 1,3 mia. 
høns giver det måske lidt perspektiv. 
I Danmark har vi knap 3 høns hver, i In-
donesien er der næsten 5,5 høns pr. ind-
bygger. I Indonesien blev 9 ud af 240 
mio. ramt af fugleinfluenza, det svarer 
til at fugleinfluenzaen på det trin vi ken-
der til nu vil ramme 0,2 dansker. 
Det kan godt være at den form for stati-
stik er for nem, men man kan spekulere 
på hvem der blæser til alarm og hvorfor 
fugleinfluenzaen bliver taget så alvor-
ligt. Det kan naturligvis tage omfang og 
ændre karakter, men mangler vi måske 
en ydre fjende efter den kolde krig og 
Saddam er for retten i Irak, og Bin La-
den måske er mellem de omkomne ved 
jordskælvet i Pakistan???? � 

Deadline for nr. 78 er  

fredag d. 30. december 

 

Bladet udkommer  

onsdag d. 18. januar -  

hvis Postdanmark og  

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

 

Valg/demokrati. 
Det der i kommunalt 

henseende mest op-
tager lige nu, er de 

forestående valg til 

de nye sammenlæg-
ningsudvalg, eller i 

realiteten byråd og regionsråd. Det bliver 

meget spændende, det har nok aldrig før 
været mere uforudsigeligt, hvordan per-

sonsammensætningen bliver. Mest spæn-
dende selvfølgeligt for de, som er kandi-

dater. Nogle mener måske det er svært at 

finde ud af, hvor krydset skal sættes. Det 
er og bliver altid en tillidssag, tillid til 

den enkelte kandidat, tillid til kandida-
tens politiske tilhørsforhold eller tillid til 

anbefalere. Sådan er og bliver det i et de-

mokrati, som vi i øvrigt skal prise os lyk-
kelige over at vi er en del af i vort land. 

Nu, som altid må man håbe på en høj 

valgdeltagelse, det skylder vi demokrati-
et. 

 
Frigivelse af rapporter. 

Ovennævnte har givet anledning til me-

gen skriveri og meningsudveksling. 
Pressen har endog formået at kalde dem 

”hemmelig stemplet”, for at give det et 
odiøst klang, hvilket må siges at være 

lykkedes. Det kan være svært at forklare 

sagen i korte vendinger, da det er lidt 
komplekst. Jeg har dog lyst til at udtryk-

ke min misbilligelse af offentliggørelsen.  

Som politiker har man med mellemrum 
behov for at skaffe oplysninger, for at 

have et fundament, til at træffe beslut-
ninger. Her kan man så, eksempelvis 

som udvalg, bede et eller flere forvalt-

ninger fremkomme med faktuelt viden 
indenfor et eller flere områder. Denne vi-

den (læs rapporter) indeholder i mange 
tilfælde ting, der er uforenelige. Her er 

det så, det politiske system træder ind og 
laver prioriteringer, som man så åbent 

går ud og diskuterer med omverdenen. 

Det er således ikke et spørgsmål om 
åbenhed eller ikke, men udelukkende et 

spørgsmål om, hvornår åbenheden sætter 

ind. Så længe sagen befinder sig på em-
bedsmandsniveau, er det et internt ar-

bejdspapir, og det skal ikke offentliggø-
res. Disse rapporter var interne arbejds-

papirer! 

Hvis man ikke vil anerkende det, gør 
man fremtiden svær for såvel embeds-

mænd som politikere, hvilket ikke vil 
gavne kvaliteten i de beslutninger der 

skal træffes! Men indrømmet, sagen her 

er guf for populistiske enkeltsagspoliti-
kere, og en sensationslysten presse. – 

Det var nok et lidt surt opstød fra min 

side, jeg har dog selv et medansvar, da 
jeg er medlem af den politiske styregrup-

pe. Sagen her har vi ikke håndteret opti-
malt! fortsættes side 6... 

Indholdsfortegnelse 
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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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 NOVEMBER Side   Side 

MA 14  Dagen aftaget med 9t 32m 46  LØ 17   

TI 15 Tilm. vinsmagning 37 SØ 18  Kirke 9  

ON 16   MA 19  51  

TO 17 By– og Erhverv General 7 TI 20   

FR 18 Vinsmagning 37 ON 21   

LØ 19 Jagt Kiddal  TO 22 Juleafslutning Skolen  

SØ 20  Kirke 10.30  FR 23    

MA 21  47  LØ 24  Kirke 15 og kl. 23.30  

TI 22 Ungdomsklubben 31 SØ 25 Juledag Kirke ingen   

ON 23 Vandværket General  7 MA 26 2. - Kirke 10.30 - Julekoncert  52 12 

TO 24   TI 27 Julebal So 38 

FR 25   ON 28   

LØ 26 Brugsen 35 TO 29 Jagt Kiddal  

SØ 27 Pub.jagt   Juletrætænding Kirke 9  27 30 FR 30 Deadline Runestenen  

MA 28  48  LØ 31 Nytårsaften   

TI 29 Husk vejviser m. tlf., børn, e-mail   JANUAR  

ON 30   SØ 1  Kirke 14  

 DECEMBER  MA 2  1  

TO 1 Juleklippedag b. hus  TI 3 Skoledag  

FR 2   ON 4 1. svøm efter jul 21 22 

LØ 3 Jagt i Kiddal  TO  5   

SØ 4  Kirke ingen   FR  6   

MA 5  49  LØ  7   

TI 6   SØ  8  Kirke 10.30  

ON 7 Julehygge F&S 37 MA  9  2  

TO 8   TI  10   

FR 9   ON  11   

LØ 10   TO  12   

SØ 11 Juletræ børn So Kirke 10.30 39 FR  13   

MA 12  50  LØ  14   

TI 13   SØ  15  Kirke 9 (AH)  

ON 14   MA 16  3  

TO 15   TI 17  Dagen tiltaget med 0t 48m  

FR 16   ON 18 Runestenen udkommer  
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...fortsat fra side 3 
 

Landsbyråd. 
Det hedder bl.a. i ”Aftale om strukturre-
form”, at fremtidens kommuner skal fin-

de nye former for inddragelse af borgere 
og brugere i lokale beslutninger. En 

overskrift i gårsdagen avis lydende: 

”Landsbyer står sammen”, er en derfor 
en god nyhed. 40 borger/sogneforeninger 

har besluttet at oprette et fælles landsby-
råd. Jeg tror det er meget vigtigt, at man 

her har valgt at dyrke fællesskabet i hele 

Ringkøbing-Skjern Kommune. Ligeledes 
er det prisværdigt at man ude fra sogne-

ne selv viser initiativ, det lover godt for 

fremtiden. Selv om den nye kommune er 
en kommune uden egentlige storbyer, 

kan der sagtens være opgaver der tegner 
sig anderledes i landsbyerne end i de 

hidtidige kommunecentre.  

Så alt mulig held og lykke ønskes til 
landsbyrådet, med at være en aktiv del af 

det nærdemokrati, som den nye kommu-
ne både ønsker sig, og også er forpligtet 

til at praktisere.� 

GRØNBJERG 

AUTO 
 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 87 
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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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Besøg på en Morten Korch-gård: Al-
gade 76. 
 
Denne gang er jeg på besøg hos et par, 

som selv betegner sig som nogen, der 

hører til i en Morten Korch idyl, for hos 
dem har køerne navne, der er får, gæs og 

høns på gården, Mor går hjemme og pas-

ser på bedriften og børnene, og der er 
plads til, at børnene kan være med til de 

daglige gøremål, selvom de da også er i 
børnehuset lidt af tiden. Den eneste und-

tagelse fra idyllen er, at Far hver uge ta-

ger af sted til Frederikshavn, hvor han 
arbejder mandag, tirsdag, onsdag og 

torsdag, for så at vende hjem og få stres-
sen ud af kroppen, når der skal ordnes i 

mark og stald de sidste dage. 
 

Og hvem er så disse mennesker, der kan 

finde på at leve en sådan tilværelse i 
Grønbjerg? Jo, det er Henriette på 35 år, 

der er født i Holstebro, som er uddannet 

social- og sundhedsassistent, men som 
nu er fuldtidslandmand og driver gården. 

”Det har jeg valgt,” siger hun, ”fordi jeg 
så kan være hjemme ved børnene, samti-

dig med at jeg passer dyrene.” Og børne-

ne er Emilie på 6 år, der går i børnehave-
klassen på Grønbjerg Skole, samt Tea og 

Fra venstre: Henriette, Freja, Thea, Jørgen og Emilie 

���� Så sødt som i gamle dage 
 
 
Ved: Grete Tange 
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Freja på 3 år, der går i børnehuset om 
formiddagen.  
Manden i huset hedder Jørgen; han er 44 
år og kommer oprindeligt fra Fyn, hvor 
han er uddannet fra Odense Teknikum. 
Han arbejdede i sine unge år på en gård  
med 400 tdl., hvor man dyrkede roer, 
korn og græs. Han er ikke uddannet 
landmand, men har derfor et vist kend-
skab til landbruget. Siden 1990 har han 
været bosiddende i Frederikshavn, hvor 
han arbejder på MAN-B&W fabrikken – 
en fabrik, som er 100 år gammel, som i 
1936 blev overtaget af B&W, og i1980 
blev solgt til MAN-fabrikken i Tyskland, 
og som beskæftiger ca. 1000 mand  - 
som ingeniør med hovedansvaret for 
skibsmotorer – forstået på den måde, at 
hvis en motor går i stykker et eller andet 
sted i verden, så må han eller hans folk 
af sted for hurtigst muligt at få dem repa-
reret og gjort sejlklar igen, for det er me-
get dyrt at have et skib liggende i en 
havn, når det burde sejle. De skal også 
forhandle med forsikringsselskaber og 
afhøre personale ombord, hvis der har 
været et havari. 
 
De fortæller: ”Efter at vi havde fundet 
sammen i 1997, flyttede Henriette også 
til Frederikshavn, og der har vi boet i et 
hus siden. Vi havde i lang tid gået og fo-
restillet os, at vi skulle have sådan et sted 
som dette, og vi var ude at se på flere i 
Vendsyssel, men de var alle ude af drift 
og flere af dem så forfærdelige ud. Det, 
der tiltalte os ved stedet her, var, at det  

var en gård med både dyr og maskiner, at 
den lå her, hvor der ikke er så langt til 
Holstebro til Henriettes forældre, og 
hvor der også er betydeligt kortere til 
Fyn til Jørgens familie. Her kan disse 
komme i løbet af kort tid, hvis der er 
brug for hjælp, og besøgene behøver ik-
ke at være planlagt flere uger i forvejen. 
Det er også en støtte for Henriette, når 
Jørgen er ude at rejse, hvad han af og til 
er. Desuden er det lettere at komme til et 
en lufthavn – Billund – og derfra ud i 
verden. 
 
Henriette fortæller: ”Årsagen til, at det så 
netop blev Grethe og Anders’ gård, var, 
at vi havde set på det på Internettet, men 
billeder var så dårlige, så vi syntes ikke, 
det så ud af noget, men så en dag, hvor 
jeg  var hjemme hos mine forældre, blev 
vi enige om, at vi da kunne køre ud og se 
det. Da jeg stod her i gården, var jeg helt 
sikker på, at det var her, jeg skulle bo. 
Det så godt ud, var veldrevet og havde et 
stuehus, som man umiddelbart kunne 
flytte ind i. Desuden var det ikke så dyrt, 
og Anders og Grethe var et fornuftigt par 
at snakke med, som gerne viste frem og 
ikke lagde skjul på, at de havde lagt me-
get arbejde i det. Jeg var faktisk mest 
forundret over, at de turde sælge det til 
os, for de fik jo at vide, at det var mig, 
der skulle styre foretagendet. 
Vi havde da også tanke om, at vi måske 
flyttede lovlig langt ud, men den bekym-
ring er til fulde gjort til skamme, for alle 
naboer er kommet, har banket på døren 

 

Adr.:  Svinget 2B Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 
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og budt os velkommen. Det har været en 
rigtig god oplevelse, for alle har tilbudt 

hjælp og været parat til at give råd, når 
jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle klare 

et problem. Det har været helt utroligt, 

og det havde vi ikke forestillet os i vores 
vildeste fantasi. Det er også meget let at 

lære mennesker her at kende - faktisk 

kender vi allerede nu flere her, end vi 
gjorde i Frederikshavn, selvom vi boede 

der i 8 år, - for der sker jo noget hele ti-
den i skolen, og deltager man bare en lil-

le smule, så kommer man let i kontakt 

med folk.  
Også skolebørnene kom hen og sagde 

goddag i skolegården, da jeg kom første 
gang, og det var virkelig en dejlig ople-

velse! Jeg synes, det fungerer utrolig 

godt på skolen, fordi alle børn kender 
hinanden og kan lege med hinanden.” 

Jørgen tilføjer: ”Og så er der børn hele 

vejen rundt om os, så vore piger let kan 
finde nabobørn at lege med, det er rart.” 

 
Fritidsinteresser er der ikke rigtig tid til 

at dyrke for de voksne, for de har begge 

nok at gøre med deres daglige pligter, og 
det er nærmest umuligt for Henriette at 

melde sig til en fast aktivitet, for børnene 

skal jo passes; men pigerne går til gym-
nastik, fordi de gerne må lære de andre 

børn at kende på en anden måde. Der går 
megen tid med at fragte børnene til og 

fra børnehus, skole og fritidsaktiviteter, 

når der lige skal nås lidt ind i mellem, så 
dagligdagen bliver ikke kedelig. 

En ny ting for dem er, at man tager hin-
andens børn med hjem og lege. Det er 

noget, som de ikke har været vant til før, 

så det vil da skabe nogen flere kontakter, 
når de har vænnet sig til det. 

 

 

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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Med hensyn til fremtiden går de med vi-
sioner om, at det forhåbentligt på et tids-

punkt bliver muligt for Jørgen at blive 
selvstændig, således at han på konsulent-

basis kunne oparbejde en virksomhed, 

der kunne tilbyde kurser indenfor hans 
felt til skoler og privatvirksomheder; 

men som det ser ud nu, er det ikke lige 

om hjørnet, for det skal jo ”hænge sam-
men”. Forudsætningen for at det rent 

praktisk kan lade sig gøre, er, at der skal 
lægges lyslederkabler ind på ejendom-

men, og det ligger jo en 6-7 år ud i frem-

tiden. Kontoret er dog indrettet på halm-
loftet, så pladsen er ryddet til det, hvis 

han skulle finde på at begynde lidt i det 
små på fridagene. 

 

Deres forventninger til Grønbjerg er ind-
friet til fulde, og de håber ligesom vi, at 

der kan blive ved med at være et han-

delssted, således at vort lille samfund 
kan blive ved med at være et ”fuldt” be-

boeligt sted, hvor man kan få de daglige 
fornødenheder klaret. De giver udtryk 

for, at de føler et ansvar for stedet her, 

fordi mange har vist dem venlighed og 
været så imødekommende, som det har 

været tilfældet. De giver Alan ret i, at det 

vigtigste for at undgå mobning er, at bør-
nene ”kærer” sig om hinanden, og den 

indstilling mener de, at man lægger for 
dagen i hele samfundet her.  

Som eksempler på denne ”kæren” næv-

ner de, at Frans Hald midt i sin egen 
kornhøst straks kommer og høster deres 

4 ha., og Søren Nilausen kører rundt til 

Tarm og Salling med Henriette for at fin-
de de rette moderfår. En del af en forkla-

ring på dette mener de, at de har fået af 
Frans Hald, der har fortalt, at jorden her-

ude ikke er så givtig, som når man kom-

mer til Østjylland eller Fyn, og derfor 
har det været nødvendigt at hjælpe hin-

anden. 
 

Er der en anke at komme med, så er det, 

at der er en del ”vi plejer” her på stedet, 
og det ved nye folk jo ikke, f.eks. ved 

børnenes afslutning af skoleåret var der 

salg af mad og udstilling. Det var de fak-
tisk ikke klar over, men nåede dog med 

til det, hvilket de var glade for.  
 

”Fremtiden er, at vi skal blive gamle her, 

og det ser vi frem til!!” siger de sam-
stemmende og med en stor tak til hele fa-

milien tager jeg afsked – mange gode be-
retninger rigere. � 

 

Fabriksvej 4 

 

6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 45 00 

www.runestenen.dk 
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Jens Larsen - Guitar 
Jens Larsen er født i Egvad, 1973. Indtil 
1995 studerede han på Århus Universitet 
i matematik og computervidenskab hvor-
fra han har en bachelor grad. Efter at ha-
ve været otte måneder på Vestbirk Høj-
skole blev han optaget på det kongelige 
konservatorium i Haag, Holland hvor 
han afsluttede sit studie cum laude i 
2004. Efter afsluttet studie har Jens opta-
get professionel karriere hvor han bl.a. 
har optrådt og turneret med Bob Wijnen, 
Rene Winter, Søren Ballegaard, John 
Engels, West Coast Bigband, Yvonne 
Smeets og Willem “Wild Bill” Kiewit 
samt mange flere. Som lærer har han 
bl.a. haft: Jen Kokholm, Søren Bo Atte-
mos, Morten Kargaard, Bjarne Roupe. 
Som lærere i Holland har han haft: Peter 
Nieuwerf, Wim Bronnenberg, Eef Albers 

og Marten Van Der Grinten.  
 
Suze Stiphout - Kontrabas 
Suze Stiphout (Venray Holland, 1970)
har studeret klassisk kontrabas ved det 
kongelige konservatorium i Holland hvor 
hun i 1997 afsluttede sit studie med di-
plom. 
Under sit studie har hun spillet i talløse 
orkestre og kammermusikensembler, 
derimellem Ricciotti og Randstedelijk 
Begeleidings Orkest. Suze har blandt an-
det turneret i New York, Tjekkiet, Frank-
rig, Italien, Ungarn og Bosnien. Der er 
indtil flere udgivne cd'er hvor Suze sid-
der i orkestrene. Efter tilendebragt Studie 
på Konservatoriet har Suze fordybet sig i 
jazz-, salsa-, og tangomusik og har desu-
den taget timer hos jazz bassister såsom 
Ulli Glasman og Phillip Aerts. Suze op-

���� De tre musikere ved Julekoncerten 2. juledag 

Julegudstjenestekoncert i Nr. Omme Kirke 
 

Gudstjenesten 2. juledag i Nr. Omme kirke  

bliver noget anderledes end normalt.  
 
Vi får besøg af 3 unge musikere, hvoraf den ene oprindeligt er fra Grønbjerg.  
 
Det er Suze Stiphout, Jens Larsen og Søren Ballegaard. 
 
De vil deltage musikalsk i gudstjenesten, som ender op med en lille koncert.  
 
De spiller alle jazzmusik på højt niveau, og derfor kan vi forvente os en jule-
gudstjenestekoncert af et helt særligt format. 
 
Vi forventer at slutte omkring kl. 12.00. 

Ole Rasmussen og Menighedsrådet 
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træder regelmæssigt med latin-jazz en-
semblet “Adios Lola” og spiller også i 

børneforestillingen “Vlieg met me 
mee” udført af gruppen “Trio Vidalita”.  

 

Søren Ballegaard - Saxofon 
Søren er født i Ringkøbing, Danmark i 

1975 og begyndte allerede fra seksårs 

alderen med at spille klassisk klaver. 
Som 19-årig begyndte jazzen at få tag i 

ham og efter 8 måneder på Vestbirk 
Højskole og to år i den københavnske 

jazzscene blev Søren optaget på Det 

kongelige Musik konservatorium i 
Haag, Holland. Efter fire års studie af-

sluttede Søren sin bachelor og valget at 
tage et års freelance arbejde med øv-

ning og koncerter. I 2003 Besluttede 

Søren sig for at tage overbygningen på 
sin bachelor for at få sin masters 

degree. Søren har netop afsluttet over-

bygningsuddannelsen den 11. oktober 
2005. Under og efter sit studie har Sø-

ren spillet i utroligt mange projekter 
deriblandt North Sea Jazz Festival ind-

til flere gange. Dette har været under 
ledelse af store navne som Kenny Wer-

ner, Peter Herbolzheimer og John 

Roucco. Under eget navn har Søren 
Touret i både Danmark og i Holland 

med indtil flere forskellige bands. I øje-

blikket sidder Søren fast i popbandet 
“Thats Cool”, i Funk og Soul Bandet 

“Funk-U-Bine” som han begge arran-
gere musikken for. Yderligere kompo-

nerer og arrangere han for sin egen jazz 

kvintet “Søren Ballegaard Project”. 
Desuden sidder han som fast medlem i 

saxofonkvartetten “Four´n More”. Ved 
siden af sine egne projekter spiller Sø-

ren i adskillige andre band og lø-

sestående projekter. Søren har under sit 
studie taget timer hos bl.a.: John 

Roucco, Toon Roos, Ben van den 

Dungen, Benjamin Herman, Simon 
Rigter. 

 

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 

www.groenbjerg.dk 
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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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Hvis man ikke selv er jæger, eller kender en jæger 
er det ikke nemt at få fat i vildtkød, medmindre man 

bor i nærheden af en vildthandler, som vist mest hø-
rer større byer til. Er du interesseret i at købe vildt-

kød, er det muligt at købe fra Klosterhedens Stats-

skovdistrikt, som i dag også dækker Ulfborg og Ho-
verdal. 

Fra sidst i oktober til udgangen af januar, er det mu-
ligt at købe kronvildt og råvildt (råvildt til midt i ja-

nuar.) Priserne er brækket vægt, dvs. hele dyret 
uden indvolde. Der sælges kun hele dyr. 

Kronvildt  30,- kr. pr. kg. inkl. moms 
Råvildt 37,50 kr. pr. kg. inkl. moms. 

Krondyr vejer  

kalv ca. 35 kg  

hind ca. 70 kg  
hjort ca. 120 kg  

Et rådyr vejer fra 10 til 20 kg. 

Der kan formidles kontakt til professionel partering 

af dyret. Prisen for det kød der er klar til fryseren, 
bliver ca. mellem 45,- kr. og 55,- kr. pr. kg. inkl. 

moms og forlægning. 

Opskrifter findes i massevis på Internettet og i bøger 

på biblioteket. 

Kødet er magert og kan vel betegnes som økologisk. 

Henvendelse til Klosterhedens Statsskovdistrikt på 

tlf. 97 81 00 33 eller klosterheden@sns.dk 

Oplys navn, tlf.nr. og om der ønskes råvildt eller 
kronvildt. Hvis kronvildt om der ønskes et voksent 

dyr eller en kalv. Afhentning aftales pr. tlf. efter 
hver jagtdag. 

Hvis det lyder uoverkommeligt kan man henvende 

sig til mig på 97 38 41 20 Torbjörn Lund-Nielsen.� 

���� Vildtsalg 

Ved: Torbjörn Lund-Nielsen 
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���� Præstegårdshaven 
 
 
Ved: Eva Broni 

 

Lørdag den 22.oktober var vi en frivillig 
(næsten!!) flok menighedsrødder fra 

Ørnhøj og Grønbjerg samt et par gæve 
Grønbjerg-boere, der havde sat hinanden 

stævne i præstegårdshaven for at plante 

haven til. Der var indkøbt en masse plan-
ter fra Anders Højmose. Laurits Mose-

gård havde stauder med, som han havde 

haft i pleje fra den gamle præstegårdsha-
ve, og derudover var der indsamlet stau-

der fra et par haver mere. Der var lavet 
en haveplan at plante efter, og så gik vi i 

gang. Vi startede selvfølgelig med kaffe 
og rundstykker kl.9.00, hvorefter vi blev 

inddelt i hold på 2 eller 3, der hver især 
fik et bed, de skulle plante til. Jeg tror ik-

ke et "Hokus Krokus" hold kunne have 

gjort det bedre. Vi knoklede løs, kun af-
brudt af en spisepause, til kl.16.30, men 

så var alle planter også i jorden. Så nu 

glæder vi os til foråret, hvor alle de nye 
planter rigtigt skal folde sig ud. Havefor-

eningen har allerede lagt billet ind hos 
Lone og Ole i 2007 til et havebesøg. 

Tusind tak til dem, der ville bruge en hel 

lørdag på dette projekt. Det er fantastisk, 
hvad man kan nå på en dag, hvis man ar-

bejder sammen.■ 

Der plantes og sås foran konfirmandstuen og ved parkeringspladsen 

 
• 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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GRØNBJERG |  TLF.: 97384042  

SUPER TILBUD  
Gælder til og med 30/11 - 2005 

 1 l. Hønse- eller Oksekødsuppe 

KUN   9.95 

1 ks. Pokal Classic Pilsner 

KUN 59.95 
+ Pant 

Hverdag frisk brød  
fra Tim Bageri  

F.eks. Winerkringle til kun 25 kr.  

10 kg. ”Grønbjerggård” Kartofler 

KUN 29.95 
Sava eller Bintje 

5 kg.     Hvedemel 

KUN 12.95 
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Ja,- nu har der lige været DM i dressur  
2005, men denne gang var jeg kun med 

på sidelinien som tilskuer. Jeg havde det 
ikke godt med bare at være tilskuer, da 

jeg ønskede at det var mig der igen kun-

ne få den store oplevelse som det var at 
være med til DM i år 2004,- og det at 

blive danmarksmester. 

Jeg skriver nu for at fortælle hvad der 
sker i mit "rideliv". 

I januar år 2005 valgte vi at sælge Pony-
gårdens Mikkel da den rette tid og pris 

kom. Han blev solgt til Sjælland, til en 

rigtig sød familie.  
To måneder før vi solgte Mikkel, fik jeg 

min nye pony Magic Boy fra Hannover i 
Tyskland.  

Magic Boy blev valgt af mig selv, min 

mor og min berider/ridelærer, efter at vi 
havde set på utrolig mange danske pony-

er som ikke levede op til mine krav.  
Da jeg så Magic Boy første gang sagde 

jeg til min mor: Ham vil jeg bare eje (vi 
havde dog inden turen til Tyskland set 

video af Magic Boy.) 

Da jeg havde redet på ham første gang 
fandt jeg hurtigt ud af at nu havde jeg 

fundet min nye dressur "stjerne". 

Magic Boy var smuk, havde gangearter i 
top, han er utrolig rar og omgængelig, 

men han var dog helt rå i dressuren og 
jeg skulle igen starte en pony helt fra 

bunden med træningen. 

Men jeg havde gåpå mod og var klar til 
at lægge arbejde i Magic Boy, da jeg 

kunne se vores muligheder sammen. Vi 
gik for alvor i gang med træningen i ja-

nuar, og vi var til vores første distrikts-

stævne sammen i februar år 2005 (jeg 
ville gerne have ham bedømt for at se 

���� Danmarksmesteren 2004 i dressur skriver: 
 
 
Ved: Line Sørensen 
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hvordan han lå.) Det gik over alt forvent-
ning og vi vandt en første plads og en 

anden plads, med meget høje procenter. 
Ting tager dog tid og Rom blev ikke 

bygget på en dag, for Magic Boy synes 

måske at jeg pressede ham lige rigeligt, 
hvilket gav bagslag og Magic Boy prote-

sterede ved at være temmelig træls og 

fræk specielt ude til stævner, hvor vi i et 
par måneder ikke fik særlig gode resulta-

ter. I maj måned lagde jeg sammen med 
min træner en slagplan som bl.a. indebar 

at vi begrænsede vores forventninger og 

var tålmodige. 
Alting går nu fremad og Magic Boy og 

jeg "svinger" nu godt sammen, vi opnår 
rigtig gode resultater og procenter. Mit 

håb er at min pony og jeg vil klare alle 

kvalifikations-kravene i år 2006 så vi 
kan være med til DM i år 2006, ellers 

bliver det forhåbentlig i år 2007. 

Jeg ønsker at takke min familie som står 
bag mig, specielt min mor (Gitte.) 

min super ridelærer Mette Würtz som 
støtter og træner mig. 

 

Desuden vil jeg gerne sige tak til mine 
sponsorer: 

 
Ringkøbing Landbobank 

Højmoses Planteskole 

Egon Kristiansen 
Pavo Hestefoder 

 

Pga. min sponsoreres støtte giver det mig 
muligheder for at udvikle mig og min 

pony, og i perioder at få ekstra undervis-
ning. TUSINDE TAK! 

 

Så hvis der er nogen der har lyst til at jeg 
reklamerer for deres firma med f.eks. et 

logo på hestetraileren må I meget gerne 
ringe til mig på telefonnummer:  

97 38 41 16. 

 
NB! Er der nogen der evt. har optaget det 

indslag der blev sendt i september 2004 i 

TV Midt-Vest med Line fra DM, det var 
kun ca. 3 min – og må vi få en kopi. Jeg 

er nemlig kommet til at slette det..ÆV. ■ 

Der er penge i skidtet - det vidste vi godt! 
 

Men der er også penge i aviser og reklamer! 
 

Gem dine aviser og reklamer  
til fordel for skolebørnenes lejrture 

 
Hvis ikke du kan opbevare det selv så ring til Jørn Bak 97 38 43 49 

- 
så sørger han for afhentning og opbevaring 

Ingen plastik! - Ingen pap! 
 

Der bliver avisindsamling den 22. april 2006 
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���� Brugsnyt 
 
 
Ved: Brugsens bestyrelse 

 

Spørgeskemaer. 
 

1000 tak for de mange besvarelser (32 
stk.) på det spørgeskema, som var med i 

sidste nummer af runestenen. Det er jo 

sammen med jer, at vi skal udvikle vores 
butik. 

Besvarelserne (samlet i et skema ) er 

hængt op i brugsen. Men her 
kommer et sammenfattet re-

sultat af besvarelserne. 
Åbningstider.  
Der er stor tilfredshed med 

åbningstiderne. Vi arbejder 
dog med nogle justeringer, 

som vil blive prøvekørt i en 
periode. 

Butiksindretningen.  

Der er stor tilfredshed med 
indretningen. Vi ændrer nog-

le ting som blev forslået. 

Betjening og service.  
Hovedparten var ”meget god 

” og resten ”god”. Det er 
utroligt flot af vores persona-

le. Tillykke med det. 

Varer.  
Der var mange gode forslag. 

Vi kommer med nogle æn-
dringer. 

Nettorvet.  
Der er mange der ikke hand-
ler på www.nettorvet.dk. Det 

vil vi gerne ændre. Både for-

di det er nemt for vores kun-
der, og fordi vores brugs tje-

ner penge på det. Der vil bli-
ve gjort flere tiltag, for at få 

flere til at handle på nettet. 

Der vil blive afholdt en 
”netcafe” lørdag den 26/11 

mellem klokken 10 og 14. Der vil blive 
opstillet en computer, hvorfra man kan få 

undervisning og hjælp til at handle på 
www.nettorvet.dk. Der vil blive budt på 

diverse forfriskninger. 

Forslag og ideer.  
Der er kommet mange gode forslag, som 

vi vil arbejde videre med. 

Vinderen af gavekortet på 250 kr. blev 
Heidi Mouritsen. Vi ønsker Heidi tillyk-

ke med gavekortet.■ 
 

Her er det Niels Jørgen Sønderby, formand for brugsens besty-

relse, der overrækker gavekortet til Heidi Mouridsen, som har 

Julie på armen og Emil ved sin side. 
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���� GUF - Nyt 
 
 
Ved: Bestyrelsen 

 
Badminton: 
Vintersæsonen er begyndt, og der spilles 
med stor energi på de forskellige hold. 
Børneholdene kører fint, dog er der ikke 
ret mange spillere på 6/7 kl. holdet, - 
hvor er alle jer, som spillede sidste år?? 
Trænerne, Flemming og Thomas fra 
Lyngdal, som hurtigt sprang til og over-
tog hvervet, da Lisbeth og Casper måtte 
sige fra, vil gerne have flere med på hol-
det! 
Allerede nu vrimler det ind med stævne-
tilbud, og de første har meldt sig til 
Åbent Amtsstævne i november. Hold jer 
orienteret på opslagstavlen. 
Mange har booket sig ind på tider i mul-
tisalen, - enkelte er endnu ledige! Hen-
vendelse kan ske til Lisbeth Sand 97 38 
40 09. 
 
Svømning 

Som tidligere omtalt starter svømmesæ-
sonen først efter jul. 
Første gang er onsdag d. 4. januar 2006. 
Vi kører fra p-pladsen ved børnenes hus 
kl. 18, kører over Ørnhøj og håber på 
deltagere derfra og derefter videre til 
Ulfborg. 
Bussen kører fra Ulfborg svømmehal kl. 

20 og vi er tilbage i Grønbjerg ca. kl. 
20.30. 
Prisen er som tidligere 30 kr. pr. delta-
ger. Børn under 4 år gratis ! 
 
Gymnastik 
Så er sæsonen i fuld gang! Stort set alle 
holdene har rigtig mange deltage-
re....dejligt at se! Der har været lidt bøvl 
omkring pigeholdene. Der var kun 4-5 
deltagere på hvert hold, vi prøvede så at 
sætte de største fra 3.-7. klasse op på det 
store pigehold, men pludselig sprang alle 
de store piger fra og det har så resulteret 
i, at der slet ikke er pige-gymnastik i år. 
Synd og ærgerligt for Malene og Pia, 
som hermed skal have en stor tak for je-
res indsats! Det lykkedes ikke at finde 
instruktører til dameholdet og mor/far/
barn-holdet. Dameholdet måtte vi drop-
pe, men forældrene på mor/far/barn er 
blevet enige om, at skiftes til at stå for 
holdet. Rigtig flot at det kan lade sig gø-
re! 
Multispring er i modsætning til sidste år 
kommet rigtig godt fra start og har over 
20 deltagere på holdet, det er da bare helt 
fantastisk! 
I stedet for at ærgre sig over de hold der 
ikke blev til noget, synes jeg vi skal glæ-
de os over, at vi trods alt kan stable 7 
hold på benene her i Grønbjerg!! � 

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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Når denne udgave af Runestenen ud-
kommer, er kommunalvalget netop over-

stået. Og lokalt ved dette valg har der 
været rig mulighed for, at gå de nye poli-

tikere på klingen. 

Blot tre uger før valget blev der nemlig 
offentliggjort en række rapporter om-

kring strukturen i den nye Ringkøbing-

Skjern storkommune. 
 

Rapporterne er udarbejdet af kommuner-
nes embedsmænd på bestilling af kom-

munernes politikere. 

Rapporterne var tænkt til intern brug, så 
der var ikke lutter begejstring blandt po-

litikerne, da man efter pres valgte at of-
fentliggøre rapporterne. 

 

For Grønbjerg er det nok specielt spæn-
dende at kigge nærmere på hvad der må-

ske kan ske på skole-området, beskrevet 

i rapporten omkring 'Skole- og special-
undervisning'. 

Hele rapporten på 48 sider kan hentes på 
den kommende Ringkøbing-Skjern 

Kommune's hjemmeside  
(www.ringkobing-skjern.dk). 

Her vil jeg blot hive nogle enkelte, men 
dog klare konklusioner ud af rapporten. 

 

Projektgruppen beskæftiger sig i rappor-
ten kun med skolen som undervisnings- 

og pasnings-sted, idet gruppen mener, 

det er et rent politisk anliggende at afgø-
re, hvilken vægtning lokalsamfunddelen 

skal have i forhold til strukturen. 
Rapporten fokuserer på et skolevæsen, 

der er både pædagogisk og økonomisk 

bæredygtigt. 
 

I dag er der 28 almindelige folkeskoler i 
de 5 kommuner, som kommer til at dan-

ne den nye Ringkøbing-Skjern Kommu-

ne. 
Der er i dag 6 skoler som har op til 100 

elever, der er 8 skoler med mellem 101 

og 150 elever og de resterende 14 skoler 
har over 150 elever. 

Grønbjerg hører til den første gruppe, da 
vi p.t. (skolestart 2005) har 89 elever. 

���� Fremtidens kommunale skolestruktur 
 
 
Ved: Finn Krogh Jørgensen 

Tag med Grønbjerg GUF til 

Familiesvømning i Ulfborg 
 

Første gang er onsdag d. 4. januar 2006. 
 

Bussen kører fra P-plads ved Børnenes Hus kl.18.00 : 
Bussen kører fra Ulfborg svømmehal kl. 20 og vi er tilbage i Grønbjerg 
ca. kl. 20.30. 
 

Pris pr. gang pr. deltager kr. 30,- 

Børn under 4 år gratis ! 
 

NB: Se omtale side 21 Venlig hilsen Grønbjerg GUF. 
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Når der diskuteres skolestørrelser, 
kommer rapporten med tre klare kon-

klusioner: 
 

1. Det er projektgruppens opfattelse, at 

en optimal skolestruktur i Ringkøbing-
Skjern Kommune burde bestå af 14 – 

16 tosporede folkeskoler alle med 0. – 

9. årg. 
2. Det er projektgruppen opfattelse, at 

skoler i gruppen 0 – 100 elever, ikke vil 
være bæredygtige i pædagogisk og 

økonomisk forstand. 
3. Skoler i gruppen 101 – 150 elever 

bør vurderes grundigt i forbindelse med 
ændrede skoledistrikter. 

 

Jeg synes ikke der er grund til at kom-
mentere yderligere på disse konklusio-

ner, da de er meget præcise. 

Men i sidste ende er det de politikere i 
det nye byråd, som skal tage den ende-

lige beslutning, og om de følger disse 
anbefalinger, kan kun fremtiden vise.■ 

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 

Igen i år vedlægges et girokort der kan benyttes, såfremt man har lyst 
til at støtte Runestenen. 
 
Alternativet er at indsætte et beløb direkte på Runestenens konto som 
er:  7670 - 10 65 098 i Ringkøbing Landbobank.  (det er også billigere) 

 
På forhånd tak - og tak for de beløb der er givet i 2005 
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Jeg går nødig glip af en god fest, ikke 
mindst når der serveres ål og stuvede 

kartofler, med det som dertil hører. At 
festen var aflyst gjorde egentlig ikke no-

get, da vækkeuret ringede kl. 03.00 nat-

ten mellem lørdag og søndag, i den an-
den weekend i oktober. Det var tidligt, 

og det var hårdt at skulle ud af sengen, 

men jeg prøvede at forstille mig, hvor-
dan det ville have været, hvis jeg havde 

siddet i åle-tam-tam til midnat, og plud-
selig følte jeg mig faktisk ret frisk Bilen 

var allerede pakket, lige med undtagelse 

af frostvarer og det vigtigste – en riffel 
med bundstykke.  

Du har nu chancen for at stoppe med at 
læse, hvis du er træt af at høre om elgjagt 

i Sverige, men det handler om den anden 

uge i oktober, og sådan er det hvert år i 
Sverige. Jeg vil dog sige, at denne tur 

blev lidt anderledes end de forrige. 

 
Jeg skulle hente svogeren Uffe, i Hover 

kl. 04.00. (Det var ham som skød elg i 
fjor.) Mette var selvfølgelig stået op, og 

der var styr på det hele og Uffe havde få-

et sin morgen(nat)kaffe. I år skulle vi kø-
re hele vejen, og vi skulle have Peter 

Mågård med, som bor nabo til Ejer Bau-

nehøj. Det ligger temmelig langt fra nog-
le veje, der har et nummer på vejkortet, 

men heldigvis har Mette og Uffe alt det 
smar tes te  indenfor  computer -

tingeltangel. Jeg var imponeret over de-

res TomTom, som er navnet på et af de 
her navigationsapparater, som ikke bare 

viser vejen på et kort, men til og med ta-

ler pænt til dig, når du skal dreje. Jeg te-
stede lige skidtet, for at se om det var til 

at stole på, så jeg kørte lige lidt forkert. 
Den bad mig først om at vende om, men 

da jeg fortsatte, så fandt den hurtigt en 

ny rute.  
 

Kl. 05.45 forlod vi Ejer og så gik det el-
lers derudad. Næsten 800 km, og den 

eneste gang TomTom blev lidt forvirret, 

var, da vi havnede i noget omkørsel og 
en nyåbnet motorvej. Efter dens kort, 

kørte vi rundt på bondemand Perssons 

mark, men der var skam ingen sure mi-
ner. Den bad os med rolig stemmeføring 

om at stoppe og køre tilbage på den vej, 
hvor der var asfalt. 

 

Selve elgjagten starter mandag morgen, 
men søndag eftermiddag er der jagtmøde 

klokken 14. I år ville vi vise flaget, så 

���� Med TomTom på elgjagt 
 
 
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen 

Tømrer  og  bygn ingssnedker 
 

Hakon Pøhl, Grønbjerg 
 

Tlf.: 97 38 43 20   
bil.: 40 85 49 10 
Fax: 97 38 48 38  
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derfor kørte vi hele vejen, da vi ikke 
ville kunne nå det, hvis vi tog færgen fra 

Frederikshavn om morgenen. Det var et 
fornøjeligt gensyn, og da Danmark lør-

dag aften havde vundet fodboldlands-

kampen mod Grækenland, mens sven-
skerne tabte til Kroatien, kunne vi nemt 

finde på noget at snakke om, dog velvi-

dende, at det kunne give et gevaldigt 
bagslag torsdag morgen, hvor de afgø-

rende kampe skulle spilles. Det var stort 
set de samme mennesker, som har været 

med i de år, vi er kommet der, så snak-

ken går. De kan huske os, og vi kan hu-
ske dem. Peter kunne de specielt huske, 

for det var ham danskeren der doublére-
de et par elgkvier for to år siden. Nå, 

men vi fik at vide, hvad vi måtte, og 

hvordan afskydningen skulle være, og i 
år stod det skidt til med elgene. For to år 

siden måtte vi skyde 19 dyr. I fjor var 
kvoten på 17, og i år var den skruet helt 

ned til 10. Heldigvis var der stadig to ty-

re i kvoten, og vi må jo indrømme, at det 
er den store tyr, vi drømmer om at skyde 

og få et stor elggevir op på væggen der-

hjemme. Den drøm deler vi så måske ik-
ke med vores koner.  

I stugan, som de kalder en hytte i Sveri-
ge, blev vi mødt af altid smilende Mag-

gan. Leif arbejdede som altid i sit træ, på 

en eller anden måde. I dag var det birke-
brænde. Vi blev straks inviteret på af-

tensmad, og maden var formidabel - kan-
tarelsuppe med kryddertoast – men vi 

var nogle sløve padder efter for lidt søvn 

Publikumsjagt på Klosterhedens Statsskovdistrikt,  
 

Søndag den 27. november  
 

Interesserede kan komme med og se hvordan en jagt foregår. 
 

Der drives flere såter, så man har både mulighed for at komme med, og se 
hvad der sker inde i skoven, sammen med hundefolkene og man kan "stå 
for" som man siger om de jægere som står udenfor "såten" og skyder til 
det vildt der komme ud forbi dem. 
 

Desuden er der en demonstration af de forskellige jagtvåben, jeg skal de-
monstrere hvordan man kan dirigere en hund ud og finde vildt i terrænet 
og en schweisshundefører viser hvordan han finder et anskudt/påkørt rå-
dyr. 
 

Der serveres varm frokost, som sandsynligvis er vildtgryde med kartoffel-
mos og rødbeder. 
 

Det vil blive annonceret i dagspressen og på www.sns.dk under Klosterhe-
den. 
 

Evt. spørgsmål kan rettes til Torbjörn Lund-Nielsen tlf.: 97 38 41 20 
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og 800 km, så vi takkede pænt for ma-
den og var i seng inden kl. 21. 

 
Principperne for elgjagten var det 

samme som de sidste par år, men det 

kan jeg lige kort resumere. 
Mandag morgen sidder vi ”på pas” dvs. 

i et jagttårn, hvor vi i 3 timer sidder og 

fryser, mens vi håber, der kommer en 
elg forbi, vi må skyde. Så mødes vi ved 

slagtehuset og bålhytten kl. 9 og så be-
gynder selve elgjagten, hvor vi bliver 

placeret på strategiske steder, rundt om 

det de kalder et drev, og så går der nog-
le gange en kæde af klappere/drivere og 

hujer og forsøger at jage elgene ud til 
skytterne. Andre gange går der i stedet 

for driverne, en hund med sin hundefø-

rer igennem såten og søger efter frisk 
fodspor fra elg. Så slipper hunden sin 

hundefører og så løber de lidt rundt der-

inde. Meningen er faktisk, at hunden 
skal finde elgen, og når det sker, skal 

den gø og stoppe elgen, så hundeføre-
ren kan finde dem og skyde elgen. Må-

ske læser hundeføreren Runestenen, 

men jeg vover pelsen. Den hund vi bru-
ger, kan ikke finde en elgtyr i en tele-

fonboks, så derfor er det oftest drivkar-
lene, der går. Vi mødes hver morgen kl. 

7 og vi når 4-5 drev pr. dag, inkl. pau-

serne hvor de skudte dyr flås og der bli-
ver ristet pølser over det obligatoriske 

bål. 
 

Min første post mandag formiddag er 

en drømmepost. Et 3 meter højt tårn, 
hvor man kan se langt til alle sider, og 

efter sigende skulle der faktisk være 

skudt en del elge derfra. Nu sker der så 
det, at tiden trækker lidt ud, og der er 

set et par elge, som man ikke helt har 
styr på. Er de løbet ud af stykket, eller 

er de der stadig? I øresneglene til vore 

 

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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radioer, får vi at vide at vi skal blive 
siddende. Kaffen fra i morges er kom-

met gennem systemet, så jeg skal tisse. 
Vi er langt ude og ingen kan se mig, så 

jeg checker riflen er sikret, stiller den i 

hjørnet og rejser mig op og står oppe i 
tårnet og tisser ud over kanten. Ikke al-

le tårne er udstyret med en stol eller et 

bræt til at sidde på, så jeg har taget en 
solid 3-benet jagtstol med op og sidde 

på. Da jeg vil sætte mig igen, vil skæb-
nen at jeg får placeret jagtstolens ven-

stre ”bagben” lige i en revne, som er 

større en benets diameter, med det re-
sultat, at jeg vælter bagud og er på vej 

mod de indledende øvelser til en bag-
læns tredobbelt salto, som sikkert er op-

kaldt efter en russisk gymnastikstjerne. 

På mirakuløs vis, får jeg med venstre 
hånd greb i et sidebræt, men da de fle-

ste af disse tårne er lavet af nøjsomme 

smålændinge, som hverken bruger tyk-
kere brædder end højst nødvendigt og 

ikke flere søm, end at det lige kan hæn-
ge sammen, er disse tårne ofte ret vak-

kelvorne. Mine +75 kg får tårnet i be-

vægelse, så jeg ser min riffel forlade sin 
oprindelige position. Jeg hænger der og 

er godt nok på vej op, men kun lige tids 
nok, til at se riflen falde ud over kanten 

og 3 meter ned. Træ, blåbær, lyng og 

lidt sten tager mod riflen, men heldigvis 
ligger der noget gammel lærred, som 

sikkert har været brug til læ om siderne, 
så der kom i al fald ikke skidt i løbet. 

Jeg var ærlig talt noget slukøret, da jeg 

kravlede ned for at samle riflen op. Hel-
digvis har jeg en regnbeskytter på kik-

kerten og den havde taget skraldet. Rif-

len har nu et ordentligt hak i skæftet, til 
minde om elgjagten 2005. Efter en så-

dan tur, har man ikke 100% tiltro til, at 
riflen skyder helt præcist, hvor den 

skal, så for en sikkerheds skyld tog jeg 

lige en tur ned i en nærliggende grus-
grav og skød et par kontrolskud, og den 

skød som den skulle. 
 

Vores restriktioner sagde, at vi kun 

måtte skyde køer, som kom alene, kvi-
er, tyre og dobbeltkalv. Dvs. at vi kun 

måtte skyde kalv, hvis der kom en ko 

med to kalve, og i så fald kun den ene. 
På den måde sikrede man sig, at der ik-

ke kom køer alene, så de to hundyr vi 
havde på kvoten ville blive kvier. Og 

hvad sker der så? Jo i modsætning til de 

andre år, så sprøjtede det ud med køer 
og én kalv, men nu måtte vi ikke skyde. 

Om eftermiddagen så jeg ko med kalv 
og i radioen kunne jeg også høre tale 

om kvier. Jeg sad i en lavning i noget 

 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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meget kuperet terræn, og kunne ikke 
høre al kommunikation. Inde i nabo-

stykket kunne jeg til gengæld høre et 
mærkeligt horn. Nogle drivkarle går 

med truthorn, dythorn og hvorfor ikke 

et horn og en melodi. Da jeg fortalte 
om den, viste det sig, at det var Hjem-

is-bilen! Nå, men et par skud blev det 

da også til, men jeg hørte kun noget 
skratten på radioen. Pludselig kom 

Magnus Svenssons stemme ind og 
kaldte på mig. Drevet var slut og jeg 

skulle gå op til vejen. Da jeg satte mig 

ind grinede han. ”Har du hørt det?” Jeg 
kiggede uforstående. ”Nej, er der skudt 

en stor tyr?” Det var der ikke, men der 
var skudt en kvie, og gæt hvem der 

havde skudt. Uffe! 

Nu var jeg ikke blot den eneste af os 
danskere, der ikke havde skudt elg. Nu 

var jeg også den eneste, der ikke havde 

skudt to elge. Eneste måde at begå sig i 
sådan et selskab er at banke dem i mau-

sel, og det lykkedes næsten at få blan-
ket svogeren så meget af, at han skulle 

til at låne. Men ærlig talt. Jeg ville 

egentlig hellere prøve at skyde en elg. 
 

Tirsdag så vi elge, men skød ingen. 

Peter fik en kongepost, eller general-
post, som svenskerne siger. Han måtte 

ikke skyde ko og kalv, men de kom så 
tæt på, at han fik taget nogle gode bille-

der. 

Onsdag oplevede vi så endelig, at der 
kom en ordentlig tyr på paraden. Emil, 

en gæst fra Halland skød en stor flot 5-
takker. Brækket vejede den 450 kg. En 

oplevelse at se den blive brækket og 

være med til at slæbe den ud. Vi var 
sgu´ lidt meget misundelige. Nu glæde-

de vi os til de sidste dage, for nu var der 

kun kalve og en enkelt tyr på kvoten, så 
nu blev der nok åbnet op for afskydnin-

gen, da der ikke måtte skydes flere kø-
er, og det var jo dem der skulle skånes. 

Vi stoppede lidt tidligere, da der var 

landskamp i fjernsynet. Til gengæld var 
der biksemad og en Blå Pripps i bålhyt-

ten. Og så var der lige et men. Jagtlede-
ren meddelte, at man havde besluttet at 

indstille elgjagten, indtil først i novem-

ber, da der nu mest var kalve på kvoten, 
og de måtte gerne vokse sig lidt større. 

Nedtur!! 

 

Heldigvis var vi inviteret til krebse-
kalas hos Leif og Maggan. De er altid 
trevlige at besøge, og en four-finger-

whisky som velkomstdrink og rigeligt 

med Svendborg Akvavit gjorde ikke 
humøret og historierne dårligere.  

 

Torsdag var vi som en slags kompensa-
tion inviteret på rådyrsjagt. Vi vidste på 

Svoger Uffe med den døde elg der lige er 

”brækket” og indvoldene ligger foran. 
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forhånd ikke, hvordan det blev grebet 
an, men vi takkede ja, og det er godt 

nok den kedeligste jagt, jeg har oplevet 
til dags dato. Til rådighed havde vi lidt 

over 300 ha. Vi var otte mand, som 

blev sat ud på poster, hvor der erfa-
ringsvis kom rådyr forbi. Magnus´ stø-

ver blev sluppet kl. 08.23 og fik fært af 

råvildt kl. 08.28. Den kom tilbage kl. 
12.53!! De første 3 minutter foregik 

drevet indenfor vores 300 ha. De næste 
4 timer forgik hos naboer, nabokommu-

nen og nabolänet. I mellemtiden havde 

vi efter to timer på én post samlet os og 
spist vore madpakker, fundet et nyt 

stratetisk sted og siddet der i lang tid, 
mens en anden støver havde forsøgt sig 

i samme disciplin. Det skal dog siges, 

at nummer to støver fandt en buk, som 
den drev hen i nærheden af en jæger, 

som havde fået pulsen op på den anden 

side af 100. Jeg forhørte mig lidt hos 

Magnus, hvad naboerne og dem i nabo-
länet sagde til, at en hund drev rundt i 

flere timer. Svaret var, at det er en rar 
hund og at den ikke kunne komme i 

tanke om at bide nogen, som den kunne 

træffe på sin vej. Nå ja, hvorfor ikke.  
 

Til kaffetid takkede vi af, og vi glæder 

os allerede til næste års elgjagt i Små-
land.  � 
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���� Nyt fra Varmeværket 
 
 
Ved: Flemming Iversen 
 
Vi har jo alle fulgt med i hvad der sker 
med olieprisen, især det sidste år. Prisen 
ligger i dag omkring de 63 $ og den 1. 
april 2003 var prisen 22,5 $, en tredob-
ling på godt 2 år. 
Prisen på gas er derfor også steget, men 
vi har samtidig fra den 1. juli 2005 om-
lagt lånene i værket fra et Indexlån til et 
fastforrentet lån, og dette har medført at 
vi ikke har sat prisen op i den nuværende 
fyringssæson. Tværtimod har vi sat pri-
sen ned med 20 kr. pr. megawatt. Vi vil 

samtidig køre en kampagne for at få flere 
af de sidste husstande der fyrer med olie 
til at blive tilsluttet Varmeværket til en 
meget fordelagtig pris, og da der er man-
ge af disse der står til en stor udgift da 
alle olietanke over 25 år skal udskiftes, 
(dette gælder også kældertanke.) 
Alle der fyrer med olie vil få tilsendt pa-
pirer ang. dette her i efteråret, men er der 
nogen der vil høre mere, snarest, er de 
velkommen til rette henvendelse til Var-
meværket. 
Varmemester 
Flemming Iversen 
Telefon: 97386511 - mob: 20816511 � 

Fællesspisning 
 

Fredag d. 27. januar kl. 18.00 

 

i Multisalen 

Nærmere om tilmelding m.v. i næste nr. 

Juletræstænding på torvet. 

 
Søndag d. 27. november kl. 16.00  

 

vil vi synge julen ind på torvet.  

 

Derefter vil der være optog til Brugsens parkeringsplads, hvor 5.-6. 
klasse vil sælge gløgg, æbleskiver og varm kakao.  

Derudover kan der vindes spændende præmier i 5.-6.- klasses jule-

lokkehjul. 

 

Venlig hilsen Sogneforeningen og 5. - 6. klasse. 
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���� Ungdomsklubben 
 
 
Ved: Gitte Sørensen 

 

Grønbjerg Ungdomsklub Orienterer: 
 

Ungdomsklubben går i denne tid i byg-
getanker, - da vi pga. lokalemangel ser 

os nødsaget til at gøre noget, så vores 

unge mennesker i Grønbjerg har et sted 
som kan være Deres. Det var utilfreds-

stillende at de unge skulle flyttes rundt 

uden et fast tilhørssted og bedst som vi 

troede at nu havde vi et permanent sted 
at være blev vi opsagt. Klubben har 

modtaget et sponsorat og det var start-
skuddet til at komme i gang med en mere 

tilfreds løsning for vores unge i Grøn-

bjerg. Vi håber i bestyrelsen at alt vil lø-
se sig - både økonomisk m.v. og ser frem 

til at kunne tilbyde optimale forhold. 

Hvis nogle skulle have lyst til at stille 
spørgsmål eller evt. støtte klubben øko-

nomisk med sponsor bidrag er De vel-
komne til at rette henvendelse til besty-

relsen i Grønbjerg Ungdomsklub.� 

 

Grønbjerg Ungdomsklub 
Indbyder til  

Informations- og debataften 

 

Tirsdag d. 22. November kl.19.30 i storrummet 

(børnenes hus) 

 

”ungdomsklubben som en del af grønbjergs lokalcenter” 

- har vi fælles visioner? 

Bestyrelser, foreninger og andre interesserede er velkomne. 

 

(tilmelding senest d. 18/11 til Tommy Kjeldgaard på tlf.: 97 38 43 35) 

 

Alternativ behandler 
 

Karl Gejl 
pr. 1. december: 

Irisalle 71, Videbæk 

Konsultation efter aftale 

97 38 40 40 - 20 23 97 33  1800 - 1900 
 

klinik@karlgejl.dk 
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Anneberg Transport A/S 
Annebergvej 2 

Grønbjerg 
6971 Spjald 

 
96 92 22 22  

 
www.anneberg.net 

anneberg@anneberg.net 
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���� Landdistriktsråd 
 
 
Ved: Sten Schmidt 

 

Landdistriktsråd i den nye storkom-
mune 

 
På initiativ af Sogne- og Borgerforenin-

gerne i Ringkøbing Kommune blev der 

den 27. oktober afholdt et møde i Høj-
mark Forsamlingshus om etablering af et 

Landdistriktsråd i Ringkøbing-Skjern 

Kommune. 
 

I oplægget arbejdes der ud fra følgende 
formålsparagraf: 

 

Landdistriktsrådet skal:  
 

♦ Være Borger- og Sogneforeningernes 

talerør overfor kommunens politikere 

♦ Udøve lobbyisme for at vedligeholde 

og udvikle landdistrikterne 

♦ Påpege landdistrikternes udviklings-
potentiale for kommunen og for Vest-

jylland 

♦ Være støtte for Borger- og Sognefor-
eningerne i at skabe udvikling 

♦ Være med til at bibeholde og øge den 
offentlige service for den store grup-

pe, der bor i landdistrikterne 

♦ Være med til at formidle idéer på 
tværs af lokalområderne. 

 
Den formålsparagraf kan nok ikke for-

nærme nogen, og indtrykket fra mødet er 

da også at der er vilje fra de deltagende 
foreninger til at prøve ideen af, ligesom 

der fra politisk side (Torben Nørregaard 

og Bertel Jensen) var stor velvillighed 
omkring at stille ressourcer til rådighed 

for Landdistriksrådet. 
 

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra 

foreninger i de 4 kommuner sætter sig nu 
sammen og forbereder de sidste prakti-

ske ting, der skal munde ud i et stiftende 

repræsentantskabsmøde, hvor der skal 
vælges en bestyrelse på 5-7 personer. 

 
På næste møde i Grønbjerg 2000, vil 

Grønbjergs repræsentation i Land-

distriksrådet blive drøftet nærmere. Sam-
tidig skal det diskuteres, hvilke emner vi 

finder at Landdistriksrådet skal arbejde 
og med hvilken prioritering.■ 

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
a

m
m

el
b

yv
e

j 



34 

���� Old-boys 
 
 
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen 

 

Sidst man gik og snakkede oprykning i 
Grønbjerg, må have været dengang da-

merne rykkede op i 1. division, vist nok 
engang sidst i 80’erne eller først i 

90’erne. Midt i september var det igen 

det store samtaleemne, i al fald blandt 
grønbjergensiske fodboldspillere over 32 

år. Det var en skæbnekamp, den lune 

septemberaften. Hvis vi vandt, ville vi 
efter kun to år i B-rækken rykke op i A-

rækken. Var vi klar til denne udfordring? 
Vil vi få stor-smæk og jage spillerne 

væk? En ting var alle enige om. Vi kun-

ne ikke gå ud og spille en fodboldkamp, 
for at tabe den med vilje. Vandt vi, ja så 

viste tabellen, at vi havde points til op-
rykning, og så må vi tage udfordringen 

Er du vaks 

så kom straks 
jeg er klar 

med kam og saks 

97 38 42 85 

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 

Da efterspørgslen for Julemarked er for lille,  
bliver der ingen Julemarked i 2005 

 
Med venlig hilsen 

Familie og Samfund i Grønbjerg 



35 

op. En herredyst, hvor der var spænding 
til det sidste, blev vundet. Hanning, som 
ville rykke op, hvis de besejrede os, blev 
slået med 3-2 på hjemmebane. En forry-
gende sæson var slut. Det skal dog siges, 
at der var flere spillere som i slutningen 
af sæsonen, var mistænkt for at spolere 
oprykningschancerne, med spektakulære 
afbrændere og drops, men det lykkedes 
til trods. Desværre var der kun 12 kam-
pe, men der blev kompenseret for dette, 
med træningskampe mod Ørnhøj, Hover 
og Spjalds senior-oldboys.  
Årets resultat blev: 
 
Hjemmebane : 
2 sejre  3 uafgjort 1 nederlag 
 

Udebane  
4 sejre  2 uafgjort 0 nederlag 
 
I alt scorede vi 29 mål og der blev scoret 
19 mål imod os. 
 
Vi får en øl eller to efter kampen og 
overskuddet går til en afslutningsfest, 
som i år var en omgang bowling, hvoref-
ter der var smørrebrød m.m. hos Klaus 
Tang.  
Vi er mådeholdende, seriøse idrætsud-
øvere, så efter festen var der stadig 300 
kr. i kassen, som det blev bestemt, skulle 
skænkes til Runestenen.  
(Den gamle Redacteur siger Old-
Boyserne mange tak!)■ 

 

5 ÅR MED DEN NYE BRUGS. 
 
Vi vil gerne fejre bygningens 5 årsdag sammen med jer  

 
lørdag d. 26. november 10.00 til 14.00. 

 
• Vi vil afprøve et af de gode forslag vi fik med spørgeskemaet. 
• Man kan få hjælp til at bestille varer over Internettet. 
• Bl.a. fra det omdelte julekatalog fra coop. 
• Der vil blive afholdt “netcafe” i brugsen. 
• Mød op og få gløgg eller kaffe. 
• Køb billige julegaver. 
• Støt Grønbjerg. 
• Støt Brugsen. 
• Spar penge. 
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 
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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 

 

Ifluenza. 

Her, hvor muligheden for en influenza 

nærmer sig, er der opstået lidt panik om-
kring fugleinfluenza. 

Fugleinfluenzaen startede i 1997, og har 

hærget blandt vilde og tamme fugle i Ki-
na, Vietnam, Thailand og Indonesien. 

Hvis man slagter en syg fugl eller spiser 

en syg fugl eller et inficeret, befrugtet 
æg, som ikke er gennemkogt, risikerer 

man at blive smittet. 
I Indonesin med 240 millioner indbygge-

re og 30 millioner hønseopdrættere 

(baghave) med ca. 1,3 milliarder høns er 
9 mennesker blevet syge. Heraf er 6 dø-

de. 

Fugleinfluenzaen har nu bredt sig med 
trækfugle, og der er fundet smittede 

tamfugle i Tyrkiet, Grækenland, Ru-
mænien og Kroatien. Til foråret vil 

trækfugle sikkert føre den til Danmark, 

så til næste efterår skal man omgås fug-
levildt med passende varsomhed. 

Høns og ænder og andre tamfugle må 

ikke længere holdes i det fri. 
Sundhedsstyrelsen og veterinærmyn-

dighederne overvåger situationen, og 
man er i gang med at udvikle en vacci-

ne. Derudover har man et beredskabsla-

ger af antivirus medicin, som hurtigt 
kan fordeles, hvis virusen ændrer sig, så 

den kan smitte fra menneske til menne-
ske. Det kan den ikke i øjeblikket.■ 

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 
 
 
Fredag den 18. november 2005 kl. 19:30  
Vinsmagning i Grønbjerg Forsamlingshus  
Peter Ø. Christensen fortæller om forskellige vine.  
Der serveres ostebord og vinsmagning til kun 100 kr.  
Arrangementet afholdes sammen med LokalBrugsen Grønbjerg. 
Tilmelding senest den 15. november i Brugsen eller på tlf.  
Susanne 97 38 40 98 eller Dorte 97 38 44 33 
 

Onsdag den 7. december kl. 19.00 
Julehyggeaften i Børnenes Hus Grønbjerg 

En klippe-klistre og julehyggeaften for hele familien med julehistorie, 
pakkeleg ,æbleskiver, slik og gløgg. 
Tag selv en lille pakke med til en sjov julepakkeleg og evt. materialer til ju-
leklip eller andet  julepynt. 
Entrè voksne 25 kr., børn gratis 
Alle er velkommen 

 

 

Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 



38 

Afholdes sædvanen tro  
 

den 27. december kl. 19 – 02. 
 

Grønbjerg forsamlingshus. 
 

Medbring mad  

Drikkevarer købes i Grønbjerg Forsamlingshus 
 

Kom og oplev årets store fest i Grønbjerg 
 

Vel Mødt Grønbjerg Sogneforening 

 

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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For børn og voksne 

I Grønbjerg Forsamlingshus 

Søndag d. 11. december  kl. 10 - 12 

 

Se - nærmere annonce i Brugsen 

Kom og dans om juletræ og mød de 

glade nissepiger der deler godteposer ud. 
 

Derefter vil der være mulighed for at købe æbleskiver og gløgg 

samt kaffe og sodavand. 
 

Hilsen Grønbjerg Sogneforening 

Bredgade 64  6900 Skjern 
97 35 12 1 1 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 

 
Vær mæ´ å æ vogn - 
Meld dig til æ vejviser  
for Nr. Omme Sogn 
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���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 

Karl Gustav Madsen, Spjald plejehjem, 
tidl. Holstebrovej 16, sov stille ind den 

25. september 2005, 70 år,- og blev be-
gravet den 29. september fra Nørre Om-

me kirke. 

Karl Gustav blev født på Det lille tegl-
værk i Grønbjerg den 20.4. 1935, og 

voksede op sammen med sin tvillingsø-

ster. – Han havde et ophold på Agerskov 
efterskole. Var så karl i Klidsbjerg et par 

år, for derefter at aftjene sin værnepligt. 
Karl var derefter en god medhjælp for si-

ne forældre på ejendommen, den ejen-

dom, som han selv overtog med tiden og 
drev som et alsidigt landbrug - samtidig 

med, at han havde arbejde ved siden af. 
En tid - i tretten år - var han ansat som 

chauffør hos bager Møller Nielsen og 

kørte bl.a. ud med morgenbrød. Som så-
dan var han meget afholdt af kunderne, 

ikke mindst sværmede børnene omkring 

ham som fluer, når han holdt foran dø-
ren. Karl havde nemlig altid noget med 

til slikmundene, såsom flødekarameller. 
Karl havde flere hobbyer -, f. eks. havde 

han en frimærke- og en møntsamling. En 

hobby, der optog ham meget, var hans 
racefjerkræ, som indbragte ham mange 

flotte pokaler. 

Karl Gustav var ugift- men havde et nært 
og kærligt forhold til sin søsters familie, 

og hos søsterbørnebørnene blev hans 
navn efterhånden Oldekarl, - han boede 

jo sammen med oldeforældrene. Som et 

kærlighedsbevis og udtryk for taknem-
melighed gav disse familiemedlemmer 

ham en pose guldkarameller med i ki-
sten! 

Karl efterlader sig sin søster Nielssine og 

hendes familie. 
Æret være Karl Gustav Madsens minde!   

 

Kjeld Skautrup Sinkjær, Svinget 2, 
Grønbjerg, er pludselig død den 9. okto-

ber 2005, 75 år, og blev begravet d. 13. 
oktober fra Nørre Omme kirke. 

Kjeld Sinkjær blev født 

på gården Lille Sinkjær 
i juni 1930 og voksede 

op her sammen med en 
storebror og en lillesø-

ster. Da moderen var 

syg, og faderen havde 
en del tillidshverv borte 

fra hjemmet, var der 

brug for Kjeld derhjem-
me i bedriften. En af-

brydelse var dog værne-
pligten, som fandt sted i 

Nørre Sundby. 

I 1959 giftede han sig 
med Ingrid Flytkjær fra 

Tiphede, og de overtog 

gården. Kjelds far, 
Mads Sinkjær, blev bo-

ende hos dem indtil sin 

Her er Karl Gustav Madsen på besøg hos Johannes og Ingrid Kirk  

med sin vogn fra Møllers Nielsens Bageri. 
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død 6 år senere. 
Ingrid og Kjeld fik to børn, Mads og Ul-

la. 
Kjeld var en flink og venlig mand, som 

ikke gik af vejen for at gøre sine med-

mennesker en tjeneste. 
Han har aldrig sparet sig selv, ja, kan vel 

godt betragtes som en slider. Siden Ing-

rid og Kjeld for nogle år siden flyttede til 
Grønbjerg by, har han taget sig på at pas-

se en hel del haver for folk. En del af by-
billedet var Kjeld med sin trillebør og 

haveredskaberne trillende fra have til ha-

ve. De sidste par år nød han da også godt 
af, at der rundt i byen står en bænk, som 

man kan få sig et velfortjent hvil på - og 
en sludder med en forbipasserende. 

Kjeld tog sit udgangspunkt i det, der ske-

te her i Grønbjerg, men han vidste også 
god besked med, hvad der foregik ude i 

verden. Han var en glad mand med et 

lyst sind, som mange var glade for - var 

flink til at komme på besøg og sprede 
glæde. Keld Sinkjær tog af og til en tur 

på plejehjemmet i Spjald og besøgte her 
efter tur alle dem, han kendte! 

Kjeld efterlader sig sin kone, børn, svi-

gerbørn og 2 børnebørn. 
Æret være Kjeld Skautrup Sinkjærs min-

de! 

 
Arne Graversen, Videbæk, døde den 

17. oktober 2005, 70 år, og blev begravet 
fra Nørre Omme kirke d. 20. oktober. 

Arne Graversen blev født i Grønbjerg 

som søn af Ellen og Jens Graversen. 
Han var en yngre bror til Viggo Graver-

sen, som boede på Sandbækvej indtil for 
et par år siden. 

Arne Graversen var maskinarbejder og 

var ugift. 
Æret være Arne Graversens minde! � 

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  
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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 

Quantas er det australske luftfartsselskab. Efter hver flyvning udfylder piloten en fejlrapport, der 

overfor mekanikerne synliggør hvilke problemer, der har været med maskinen under flyvningen, 

som kræver reparation eller rettelse. 
 

Her er nogle virkelige registrerede klager over manglende vedligeholdelse og problemer, som 

Quantas piloter har indleveret, samt hvilken løsning vedligeholdelsespersonalet har noteret. 
 

P - Problem indberettet af piloten. S - Svar noteret af mekanikeren. 
 

P: Inderste hjul i venstre side skal næsten skiftes. 

S: Har næsten skiftet inderste hjul i venstre side! 
 

P: Test-flyvningen gik OK, bortset fra, at den automatiske landing var noget hård. 

S: Der er ikke installeret automatisk landing på dette fly... 
 

P: Propel nr. 2 får ikke tilført nok propelsmørelse. 

S: Tilførsel til propel nr. 2 normal. Tilførslen til propel nr. 1, 3 og 4 er i uorden! 
 

P: Et eller andet sidder løst i cockpittet. 

S: Et eller andet er blevet strammet i cockpittet. 
 

P: Døde insekter på forruden. 

S: Levende insekter er i restordre... 
 

P: Autopiloten udløser et fald på 200 fod, når flyvehøjden skal fastholdes. 

S: Kan ikke genskabe problemet på landjorden 
 

P: Bevis på læk i højre sides landingsstel. 

S: Beviset fjernet. 
 

P: Modstandslåse får gashåndtaget til at sidde fast. 

S: Det er ligesom dét, de er der for... 
 

P: Radioen ude af drift. 

S: Radioen er altid ude af drift, når den står på OFF. 
 

P: Har en mistanke om revne i forruden. 

S: Har en mistanke om, at du har ret! 
 

P: Mangler motor nr. 3. 

S: Motoren fundet på højre vinge efter kort eftersøgning... 
 

P: Flyet opfører sig sjovt. 

S: Flyet har fået besked på at tage sig sammen, flyve ordentligt og være lidt seriøst! 
 

P: Radaren brummer. 

S: Har omprogrammeret radaren til tale. 
 

 P: Mus i cockpittet. 

 S: Kat installeret 



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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