
 

STENEN 

Nr. 82 13. september 2006 14. årgang 

RUNE 

Med Grønbjerg GUF på havkajaksejlads 
 

Én af de sidste dage i sommerhavde Grønbjerg Guf arrangeret en tur i 
havkajak. Vi der var med nød turen og oplevede blandt andet hvordan en 
kæntret kajaksejler kan ”reddes” op i sin egen kajak igen. Her er det Con-
nie Schmidt der ”reddes” af vor turleder. 
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���� Redaktionen 
 
 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg! 
 
Så er sommeren ved at gå på hæld  
og alle aktiviteterne tager fat igen. Der 
er lagt op til et travlt efterår med man-
ge af de kendte aktiviteter, badminton, 
gymnastik, Familie&Samfund, Ung-
domsklubben, Kirkeligt Samfund osv. 
En opmærksomhed bør nok tillægges 
DGIs motionsuge hvor én af aktivite-
terne er henlagt til bl.a.  Grønbjerg. Et 
andet tiltag er bibliotekets kursus i be-
stilling mm. af bøger. Endelig skal man 
være opmærksom på 1. hjælps kurset 
der køres i Familie&Samfund og 
GGUFs regi. Det bør kommende 18-
årige overveje at tage med på, hvis de 
vil erhverve sig kørekort inden for det 
kommende år.  
Man bør også huske på at vores kirke 
er omdannet til kunstudstilling i sep-
tember og oktober måned. Tidligere 
lærer ved Grønbjerg skole Jena Bangs-
gaard udstiller sine ikoner i denne peri-
ode. Man kan læse mere om Jenas bil-
leder i kirkebladet og på side 24 her i 
bladet. Man bør nok kraftig overveje 
om man ikke havde tid til at aflægge 
kirken et besøg i den anledning. Døren 
til kirken er ikke låst fra 8 - 16.  
Traditioner:  
Efterhånden er vi sikre på Lygtefesten 
den første fredag i november, hvor bør-
nene og deres forældre går i procession 
fra Børnehuset og op gennem byen. 
Tilsyneladende er Juletræstændingen 
på ”torvet” også ved at slå rod, det er 
anden gang i år den finder sted. 
Og så ser det også ud til at midnats-
gudstjenesten i Nr. Omme kirke juleaf-
ten er ved at bide sig fast - det er anden 
gang i år at den finder sted. Så lad os 
håbe på at det er noget af det vi kan 
”bryste” os af her i Grønbjerg.  

RUNESTENEN 

 
wwwwwwwwwwww.runestenen.dk.runestenen.dk.runestenen.dk.runestenen.dk    

 
Redaktør:  
 Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.  
 Tlf: 97 38 43 32   
 e-mail: runestenen@runestenen.dk  
 
Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn 
(Videbæk Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi 
respekterer ikke et ”nej tak” ! 
 
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 

Endelig ser det ud som om at 2. juledag 
bliver en dag hvor gudstjenesten bliver 
akkompagneret af tre jazzmusikere fra 
Holland med rødder i det vestjyske. - Jo 
Grønbjerg fungerer godt med mange 
nye og traditionsbundne tiltag der gør 
det værd at bo her. 
 
Projekt Pengeyngel 
Vi har hørt om Gravers og Lones pro-
jekt i august måned på Kjærgårdsvej. 
Der var god tilslutning til sponsorløbet 
hvor der blev cyklet rigtig mange penge 
ind. Gravers’ Yngle Cafe skæppede og-
så godt i kassen og begge beløbsstørrel-
ser afsløres dog først i januar måned 
sammen med fællesspisningen.   
 
Det bliver spændende at høre fra de øv-
rige pengeyngler.    
 
Jeg vil hermed ønske alle borgere i 
Grønbjerg et rigtig godt og aktivt efter-
år , som tilsyneladende så småt er sat i 
gang her i skrivende stund. � 

Deadline for nr. 83 er  

lørdag d. 28. oktober 
 

Bladet udkommer  
onsdag d. 15. november 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Gravers Kjærgaard 

 

Budgetopfølgning 
30 juni 2006 
Jeg nævnte i mit sid-
ste indlæg, at vi var 

meget spændt på 

budgetopfølgningen 
i og med, at staten 

har til hensigt at straffe kommuner der 

har vækst i servicedriftsudgifterne. Sam-
let set har vi overskredet rammen i Vide-

bæk Kommune, - i øvrigt i lighed med 
andre kommuner. Det er ikke helt enkelt 

at opnå besparelser på denne tid af drifts-

året. Alligevel er der rettet henvendelse 
til institutionslederne med flere for om 

muligt at finde områder, hvor det kan la-
de sig gøre, - evt. udsætte investeringer, 

så reduktion af bloktilskuddet fra staten i 

2007 undgås. Nu er det ikke fordi kom-
munen har smidt om sig med penge. 

Som et eksempel kan nævnes børnepas-

ningsområdet, hvor der er en overskri-
delse. Der er kommet flere i beskæftigel-

se, - det er jo godt, men en konsekvens 
er også, at så skal der passes flere børn. 

Derfor en overskridelse på dette område. 

I den forbindelse bør det retfærdigheds-
vist også nævnes, at udgifterne til kon-

tanthjælp har været faldende. Udgifter til 
vintervedligehold og elever til fri- og ef-

terskoler er ligeledes områder, hvor der 

har været overskridelser. 
 

Sådan er der så meget 
Vi, der forlader byrådsarbejdet ved ud-
gangen af dette år, kan i lighed med 

kommunens øvrige borgere følge slagets 
gang med hensyn til forberedelserne til 

den nye kommune i avis og øvrige medi-

er. Som et eksempel har det for nyligt 
været nævnt, at man kunne lukke små 

plejehjem her i kommunen for at spare 
17,5 mio. I samme avis kunne man læse, 

at man på en motorvejsstrækning på Fyn 
lavede en bro over til 18 mio. for om 

muligt at sikre hasselmusens eksistens. 

Nu har de to ting jo ikke umiddelbart no-
get med hinanden at gøre. Dog synes jeg, 

det siger lidt om prioritering i samfundet 

som helhed. Vi lever i en tid med skatte-
stop, så konsekvensen af nye tiltag og 

ideer er dermed ofte besparelser på andre 
områder. Det synes jeg, vore landspoliti-

kere skal være sig mere bevidst, når de 

forlanger nye tiltag ude i kommunerne. 
Ikke dermed ment at al udvikling skal 

sættes i stå, men når man laver besparel-
ser på et givent område, skal politikere 

tænke nøje over, om borgerne hellere vil 

have det, der opnås ved besparelsen. 
 

fortsættes side 6 
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Kirkeligt Samfund tur 39 

Lokalarkivet 46 

Micro 98 31 

Mindeord 44 

Nyt ansigt i Grønbjerg 28 
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Nørkleklub i Grønbjerg 30 

Redaktionen 2 

Sundhed 34 

Vikingen er løs 47 
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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: Susanne Bust 97384066 

Børnenes Hus/Sk: Konst. 97384177 

Dagplejerep Heidi Brinch Hansen 97384426 

Familie & Samf: Jytte Nilausen 97384378 

Flagalle Holger Therkildsen 97384161 

Forsamlingshuset:  97384383 

Fællesbestyrelsen: Tine Lund-Nielsen 97384120 

Grønbjerg-2000: Sten Schmidt 97384848 

Gymnastikforen.: Klaus Tang 97384358 

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: Johannes Kirk  97384020 

Lægen: Henrik Thomsen 97384050 

Læsekredsen Helle Engestoft 97384332 

Menighedsrådet: Else Pedersen 97384373 

Musikforeningen: Susanne Bagge 97384414 

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: Hanne Kæmpegaard 97384159 

Udlejn Forsamlhus Svend Jensen 97384408 

Ungdomsklubben:  Eva Sørensen 97384065 

Vandværket Hans Jørgen Petersen 97384139 

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  
Hans Jørgen Petersen 
 

Tlf.: 97 38 41 39 

 

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  
 
 
Zoneterapeut: 

Tina H. Jeppesen 
Holmgårdsvej 2  
Grønbjerg 
Tlf. 22 37 72 33 

 

Brugsen: 
Åben alle dage  

800 - 1800 
Dog undtaget Juledag og Nytårsdag 
 

Postekspeditionen: 
Mandag - fredag: 

800 - 1200 
Lørdag og Søndag luk-
ket 

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

 

brudebutikken.dk: 

Åbent 24 timer  
døgnet rundt  

 

Tlf.: 96 94 05 00  

Landbobanken: 
 
Torsdag: 1500 - 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 
 

Genbrugspladsen: 

Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 - 1200 

LLLL  Serv i cemedde le lser  7777 

Videbæk kommune: 96 94 94 94 
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 SEPTEMBER Side   Side 

MA 11  Dagen aftaget med 5t 3m 37  LØ 14   

TI 12 Tilmelding vinterbadminton 9 SØ 15   Kirke 9 (AH)  

ON 13   MA 16 Ef- 42  

TO414   TI 17 ter  

FR 15   ON 18 års  

LØ 16   TO 19 fe  

SØ 17  Kirke 14 Høstgudstjeneste  30 FR 20 rie  

MA 18 DGI Motionsuge 38  LØ 21   

TI 19 Stavgang Grønbjerg Nørkleklub 40 43 SØ 22  Kirke ingen  

ON 20 Se øvrige arrangementer 40 MA 23 1. hjælpskursus F&S/GUF 43 23 

TO 21   TI 24   

FR 22 Åben Skole  ON 25   

LØ 23 Åben Skole             Høstfest So 19 TO 26 Salmesang i Ørnhøj Kirke Fællesarr. 30 

SØ 24  Kirke 9 (AH)  FR 27   

MA 25 Skolefri / Gymnastikken begynder39  LØ 28 Deadline Runestenen  

TI 26   SØ 29 Sommertid ender  Jagt Kiddal Kirke 9   

ON 27   MA 30  44  

TO 28   TI 31   

FR 29    NOVEMBER  

LØ 30   ON 1 Thomas Kjellerup F&S 6 

 OKTOBER  TO 2 .  

SØ 1  Kirke 9  FR 3 Lygtefest i Børnenes Hus  

MA 2 Mor far barn gymn. beg. 40  LØ 4   

TI 3 Bestilling af bøger på nettet - Bibl. 35 SØ 5  Kirke 10.30 Alle Helgens dag 30 

ON 4 Idrætsdag i Troldhede / Korn mm 6 MA 6  45  

TO 5 B. Sandgrav Kystdirektoratet 22 TI 7   

FR 6   ON 8   

LØ 7 Jagt Kiddal  TO 9   

SØ 8  Kirke 10.30 bl.a. for 4-årige 30 FR 10 Mortensaften  

MA 9  41  LØ 11 Husk Vejviser med tlf. m.m  

TI 10   SØ 12   Kirke 9 (AH)  

ON 11    MA 13  46  

TO 12   TI 14 Foto i skolen  

FR 13 Skolernes Motionsdag  ON 15  Dagen aftaget med 9t42m  
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Fortsat fra side 3..... 

 

Forebyggelsesområdet 
Sundhedsområdet er nok et af de områ-

der, hvor man kan gøre en større og mere 
sammenhængende indsats med de nye 

kommunestørrelser. Tal viser desværre, 
at der er nok at tage fat på. Sundhedssty-

relsen har samlet de centrale tal for dan-

skernes liv, sundhed og mangel på sam-
me. Det giver et godt og til tider skræm-

mende overblik. For blot at nævne et par 
eksempler: fysisk inaktivitet giver årligt 

anledning til 3,1 millioner fraværsdage 

blandt erhvervsaktive på landsplan. - I en 

kommune af vores størrelse (ny kommu-
ne) er der 10.000 rygere, hvor halvdelen 

er storrygere mellem 25 og 64 år, 700 
som overskrider de anbefalede gen-

standsgrænser og knap fem procent af al-

le børn under 18 år har en forælder, som 
har været indlagt på hospitalet på grund 

af alkohol. Så der er såmænd nok at tage 

fat på og prioritere blandt embedsværk 
og politikere i den nye Ringkøbing-

Skjern Kommune. 
Denne fremtidsbetragtning skal hermed 

være min afsluttende kommentar for 

denne gang.  � 

 

Familie og Samfund 
 

Mandag den 11. september kl. 19.00: 

Blomster 
GK Design vil vise forskellige dekorationer med alt godt fra ha-
ven. Afholdes i Børnenes Hus. 

 
Onsdag den 4. oktober kl. 19.00: 

Korn - brød og gøgleri 
"Korn bruges ikke kun til brød". Agnethe Støjberg vil fortælle om 
forskellige meltyper, Bagermester Jesper Sandberg fortæller, 

hvordan hjemmebag bliver spændende. Desuden er der whisky-
smagning og andre overraskelser. 
Gratis for medlemmer - 125 kr. for ikke-medlemmer. 

Afholdes ved NOE, Skivevej 120, 7500 Holstebro. 
 

Onsdag den 1. november kl. 19.30: 

Thomas Kjellerup 
Kulturelt arrangement med Thomas Kjellerup (Drømmenes Trou-

badour).  
Afholdes i Teatersalen, Svinget 1, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.  
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Det hele for en hund!!- Sådan lød det mange gange ved brugsens markedsdag lørdag 
d. 2. september. De varer der ikke var blevet solgt på ordinær vis, skulle forsøges 

solgt på auktion kl. 15 . Noget gik som varmt brød og noget andet mere trægt.  
Her er diverse varer sat under hammeren under kyndig, morsom og provokerende 

ledelse af Ivan Mortensen. 
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Torsdag den 17. august 2006 startede 8 
forventningsfulde børnehaveklasse børn 

på Grønbjerg Skole. Det var en flot dag, 
hvor sommerfuglene florerede i de alle 

små skolebørns maver. 

Skoledagen startede med at klasselærer 
Birgit Højris tog godt og hjertelig imod 

alle. Alle børn fik fremvist deres skoleta-

sker og nyindrettede penalhuse og roen 

faldt over klassen. Der var fællessang i 
skolens storrum med sædvanlig god del-

tagelse af forældre til børn i de små klas-
ser. 

Der blev sunget godt igennem til mange 

gode sange. 
Hen på formiddagen blev børnene foto-

graferet ved flagstangen, så alle fik et 

dejligt minde fra første skoledag.   � 

Bagerst Birgit Højriis, Morten Hessellund Lauritsen 

2. række: Karoline Gammelager Therkildsen, Kathrine Hammelsvang Kirk, Kristine Hjorthus Kri-

stensen, Mette Mohr Hansen, Cecilie Jensen, Kristian Smith Sønderby og Louise Kviesgaard Niel-

sen 

���� Børnehaveklassen 2006 
 
 
Ved: Jens Kirk og Tina Jeppesen  
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���� GUF-Nyt 
 
 
Ved: Bestyrelsen 
 
Så er det nu, der i den travle hverdag 

skal findes en ugentlig time eller mere til 

motion.  
 

Gymnastik- og badmintonsæsonen 
2006/2007 starter i uge 39 og der er nu 

fundet instruktører til alle hold. 

 
Træningstider og instruktører for bad-

mintonholdene 2.-3., 4.-5. og 6.-7. klasse 

samt for gymnastikholdene fremgår af 
aktivitetskalenderen. Der er ingen tilmel-

ding til holdene – man møder bare op! 
 

Desværre var der sidste år ringe tilslut-

ning til ældreidræt og vi er blevet opfor-
dret til at holde en pause i denne sæson. 

Hvis nogen mener, at det er en forkert 

beslutning, vil vi rigtig gerne høre fra 

jer. Derimod håber vi meget på i år at få 
gang i gymnastikholdene ”Piger 3. – 7. 

klasse” og ”Unge piger og damer”. 
 

Gymnastikopvisningen er fredag den 9. 

marts 2007 og badmintonturneringen i 
weekenden den 10. og 11. marts 2007. 

 

Vel mødt! 

 
Tilmelding til  

Vinterbadminton 
 

Tirsdag d. 12. september kl. 19 
 

i Gymnastiksalen / Multisalen 
 

Husk betalingen 

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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���� GIF-nyt 
 
 
Ved: Sekretær Else Marie Kokholm 

 
I Grønbjerg Idrætsforening har vi den 
19. august afholdt årets gadefodbold-
turnering.  
Da Grønbjergs lokale skribent og foto-
graf (læs Mogens Ballegaard red.) des-
værre var udrejst denne dag må det være 
undertegnede, der refererer fra denne be-
givenhed. 
 
Vi havde en dejlig dag med tørvejr og 
glade mennesker. Grønbjerg IF havde 
opstillet borde og stole ved klubhuset 
hvor man kunne nyde kaffe og kage, der 
blev solgt i klubhuset. Vi takker for hjæl-
pen med at passe kiosken til Jannie og 
Mette.  

Finalen blev spillet mellem Sønderkjærs-
vej, der vandt deres pulje med max-point 
og Grønbjergvej/Skolevænget der vandt 
pulje 2. Resultatet blev, at Grønbjergvej/
Skolevænget vandt denne kamp 4 – 2.  
 
Kampen om 3. – 4. pladserne blev spillet 
mellem Ommegårdsvej og Sandbækvej/ 
Holstebrovej/Kodalsvej. Ommegårdsvej 
vandt denne kamp 1-0 efter at holdene 
havde været i straffesparkskonkurrence. 
(Resultat efter ordinær tid var 0 – 0). 
 
I år gik Fairplaypokalen til Holmgårds-
vej/Spåbækvej. 
 
Sidst men ikke mindst… Årets bedst ud-
klædte hold var Algade Øst, som var 
klædt ud som klovne. 

Vindere af årets gadefodbold blev Grønbjergvej/Skolevænget - og professionelle ser de ud! 
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Om aftenen sluttede ca. 30 voksne og 
børn af med at afholde fælles grill-aften 

på det grønne område.  
 

Vi takker alle deltagere og fremmødte 

tilskuere for en dejlig eftermiddag. 
 

Ramsing Cup  

den 4. – 5. og 6. august 2006. 
 

For første gang, har vi fra Grønbjerg IF, 

haft et hold spillere med til Ramsing Cup 
i Spjald. Det var drengene fra årg. 96 og 

97. De havde nogle dejlige dage med 
fodbold og hyggeligt samvær. Der var 

ikke så meget, at skrive om rent resultat-

mæssigt, men tror det for drengene var 
lige så vigtigt, at have været med. Vi tak-

ker på klubben og forældrenes vegne 

Tom og Kim for, at de ville bruge en 
weekend på, at give drengene denne op-

levelse. 
 

 

Algade Øst blev vindere som de bedst udklædte og ”klovnede” sig igennem turneringen 
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Fodboldafslutning 2006. 
 

I bedes allerede nu sætte X i ka-
lenderen den 1. oktober 2006 

hvor vi holder fodboldafslutning 

for børnene og deres forældre. 
Der vil senere blive uddelt invita-

tioner da vi ikke har det endelige 

program klar i skrivende stund. 
 

Fodboldafslutning for voksne og 
hjælpere afholdes den 28. okto-

ber 2006. Der vil ligeledes her 

komme invitationer ud snarest 
muligt.  

  
Med sportslig hilsen     

Grønbjerg IF 

Fairplayholdet - eller rettere det der var tilbage ved fotogra-

feringen bestod af Holmgårdsvej/Spåbækvej. 

Herunder er Ramsing-Cup-holdet 

opmarcheret fra venstre: Mads Juels-

gaard, Mikkel Lauritsen, Michael 

Kokholm, Jonas Kristensen, Rikke 

Tang, Magnus Risom Christensen, 

Andreas Lauridsen, Theis Thesbjerg 

var kørt ved fotograferingen 
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Som noget andet var der arrangeret cafe ved gadefodbolden 

Kim og Tom brugte en weekend sammen med børnene i 

Spjald på Ramsingcuppen. 
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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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���� Glade Børn 
 
 
Ved: Susanne Bagge 

 

Tilbud til alle forældre om glade børn. 
 

Musik er godt for din velbefindende. Vi 
bliver alle i godt humør, når vi høre no-

get godt musik og endnu bedre er det at 

synge med på sange, vi kender. Kan vi 
også spille til bliver det endnu bedre. Nu 

har du som forælder mulighed for at gøre 

dit barn i godt humør med lidt ugentlig 
sang og musik.  

Hvordan kan det så lade sig gøre. Jo du 
skal såmænd bare melde dit barn til mi-

nimus eller maximus (fra ca. 3 år til og 

med 1. klasse), og så garanterer jeg dig 
dit barn en god oplevelse. Børnene mø-

des en gang om ugen, hvor de spiller på 
alle mulige forskellige instrumenter fra 

bas, trommer til keyboard og rytmein-
strumenter, samtidig med de lærer man-

ge gode sange.  
Jamen er det ikke for sent at melde sig 

til. Nej hvis vi skal have et hold i Grøn-

bjerg er det vigtigt at også dit barn 
kommer med, så derfor ring til mig og 

tilmeld dit barn. Det er vigtigt at du 

melder dit barn til så hurtigt som mu-
ligt, ellers får vi ingen undervisning i 

Grønbjerg og vores børn skal i stedet 
transporteres til Spjald. Det er proble-

matisk, da undervisningen ligger på 

tidspunkter, hvor de fleste forældre ik-
ke har fri og derfor ikke kan transporte-

re dem. I stedet kan vi have et godt til-
bud her i Grønbjerg, hvor børnene selv 

kan  gå til og fra i Børnenes Hus. 

 
Venlig hilsen 

Susanne Bagge  97 38 44 14 � 

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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���� Cykelsponsorløb 

Ved: Lone Astrup 

I forbindelse med mit ”pengeyngel-
projekt” til fordel for Ungdomsklubbens 

lokaletilbygning ved skolen/Multisalen, 
arrangerede jeg søndag d. 13. august cy-

kelsponsorløb på en rundstrækning på 6 

km omkring Kjærgårdsvej, Sønderkjærs-
vej og Banen.  

Der var 36 cyklister der havde meldt de-

res ankomst og der blev i alt cyklet 882 
km. 

Alle der mødte op fik udleveret en lod-
seddel og efter løbet blev der udtrukket 

publikumsgevinster. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at 

takke alle de cyklende samt deres spon-
sorer og ligeledes vil jeg gerne takke alle 

der støttede med publikumspræmier. 
Det endelige økonomiske resultat af da-

gen vil blive afsløret ved fællesspisnin-

gen den 26. januar 2007. 
Samtidig med cykelsponsorløbet havde 

Gravers Kjærgaard der også er 

”pengeyngler” arrangeret salg af kager 
og kaffe, øl, sodavand mm. i ”Yngle Ca-

féen”. Derudover havde Gravers salg af 
lodsedler hvor man kunne vinde ”halve” 

grise og et weekendophold i familiens 

sommerhus i Søndervig. Også hans stand 
blev godt besøgt.  

Herunder alle cyklerne samt de kørte km 
og navne på samtlige publikumspræmie-

sponsorer. � 

De 36 cyklister der cyklede 882 km hjem startede lidt efter lidt da der på Kjærgårdsvej ikke var 

plads til en samlet start. 
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Cykelsponsorløb – deltagerliste 
 
Kaj Kviesgard 18 km 

Mogens Ballegaard 42 km 

Gutte Anneberg 12 km 

Rigmor Anneberg 30 km 

Kirsten Frederiksen 18 km 

Theis Thesbjerg Jensen 18 km 

Magnus Thesbjerg Jensen 12 km 

Emilie Højmose 42 km 

Grethe Sønderby 18 km 

Gravers Sønderby 42 km 

Jeppe Schmidt 24 km 

Alan Larsen 36 km 

Lisbeth Sand 18 km 

Ole Rasmussen 42 km 

Jonas Nielsen 30 km 

Rikke Tang 12 km 

Morten Tang 24 km 

Herdis Tang 18 km 

Anne Bjerregaard 24 km 

Louise Kristensen 30 km 

Jonas Kristensen 30 km 

Dorthe Larsen 30 km 

Uffe Kjærgaard 30 km 

Anette Sørensen 30 km 

Eva Sand Larsen 18 km 

Simon Sand Larsen 18 km 

Nikolaj Kirk 30 km 

Magnus Christensen 12 km 

Ingrid Hansen 12 km 

Hans Erik Hansen 12 km 

Jeppe Bjerregaard 24 km 

Andreas Rasmussen 30 km 

Jørgen Bank 24 km 

Jeppe Lauritzen 36 km 

Emilie Christensen 30 km 

Thyra Larsen 6 km 

Helle Kjærgaard står her klar til at ekspedere sultne og tørstige cyklister og tilskuere i Gravers’ Yn-

gel Café 
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Publikumspræmier – sponsorcykelløb 
 
Ringkøbing Landbobank 2 x 1 strandtæppe + 1 drikkedunk 

Dana vinduer, Ørnhøj 1 flaske vin + 1 T-shirt  

Jane Carstens 2 pk. kort med Jane’s motiver 

Ringkøbing Landbobank 1 rygsæk 

Grønbjerg Klip og Krøl  1 klipning  

Galleri Frydendal v/ Jens Erik Bygvraa 1 computerbillede, grafisk kunst (fås større) 

Anneberg A/S Gavekort til Brugsen 200,- kroner  

Jane Carstens Halskæde (håndlavet - perler, sten, glas) 

Engestoft’s Plantage Gavekort, 1 juletræ  

Dagli’ Brugsen i Grønbjerg 2x 1 fl. vin, ½ kg kaffe, 1 ps. chokolade 

Ringkøbing Landbobank 2 x 1køletaske 

Helle Engestoft & Mogens Ballegaard Gavekort, 1 hytteovernatning for 2 

Angus v/ Karsten Hansen  5 kg oksefars 

Ringkøbing Landbobank  2x 1 håndklæde + 1 drikkedunk 

Dana Vinduer, Ørnhøj 1 flaske vin + 1 T-shirt 

Zoneterapeut, Tina Hammelsvang  Zoneterapi, prøvebehandling 

JKE Design v/ Holger Sørensen  Gavekort i brugsen, 200,- kr.  

Ringkøbing Landbobank 1 sportstaske 

Spøttrup Murerfirma v/ Herbert Behnk Gavekort til Brugsen, 200,- kroner   

Ivan Mortensen – Ide huse Gavekort til Brugsen, 500,- kroner   

Minna & Leo Kjeldgaard  Weekendtur, Danland i Søndervig, 6 pers.  

Jens Chr. - Valhalla Gavecheck på 300,- kroner,  

Medens nogle brugte benmusklerne brugte andre tyggemusklerne for at støtte Lone og Gravers’ 

yngelprojekt til fordel for Ungdomsklubbens nye lokaler ved skolen. 
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Høstfest i Forsamlingshuset 
Med levende Musik 

 
Lørdag d. 23. september kl. 19.00  

 
Menu og tilmelding se omdelt blad 

 
Vi åbner dørene for årets høstfest, hvor en dygtig guitarrist 
spiller op til dans.  
Vi ser frem til en sjov aften og håber, at I vil tage naboen og 
vennerne med til denne skønne fest. 
 
Vi glæder os til at se jer. 
 
Venlig hilsen Sogneforeningen. 

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 

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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���� Havkajaktur 
 
 
Ved: Jesper Bagge 

 

Den 4. august var vi 10 forventningsful-
de personer, der havde taget imod tilbu-

det fra Grønbjerg GUF om at komme ud 
og prøve kræfter med det det våde ele-

ment i en havkajak. 

Kl. 14 mødtes vi med vores instruktør, 
Torbjørn Tarp, ved Fjordvang Ungdoms-

skoles kajakskur. 

Her fik vi en kort gennemgang af havka-
jakken og det tilhørende udstyr, som ud 

over den obligatoriske redningsvest også 
omfatter pagaj og spraydeck, samt en 

gennemgang af sikkerhed på vandet. 

Herefter satte vi kajakkerne i vandet, 
som for de fleste var en helt ny oplevelse 

af balance med et meget lavt tyngde-
punkt, men samtidigt også en utrolig op-

levelse af frihed på vandet. Vi blev me-

get hurtigt dus med kajakkerne på den 
første lille kilometer ud af Vennerå ud til 

Ringkøbing Fjord. 

Her kunne vi for alvor prøve kræfter 

med kajakken, og de muligheder der er i 
den, først og fremmes den nærmest beru-

sende følelse af ultimativ frihed på van-
det, samt en utrolig følelse af, at være tæt 

på naturen på helt fantastisk måde. Også 

følelsen af at være meget lille på en me-
get stor Fjord som fra land ser ret lille 

ud. 

Herefter satte vi kursen mod Nr. Lyngvig 
fyr for at komme ud på den lidt dybere 

del af fjorden, for senere at stikke mere 
direkte op mod Ringkøbing. 

Første stop på turen lavede vi midt på 

Fjorden, hvor Torbjørn Tarp, der ud over 
at være kakajinstruktør, også er naturvej-

leder og arbejder for Amtet med vand-
miljø.  

Her midt ude på vandet, fortalte han os 

om miljøet i fjorden, og den utrolige for-
vandling fjorden har gennemgået. Pri-

mært er der lukket mere havvand ind i 

Fjorden, hvorved saltprocenten er hævet, 
og samtidig er der indvandret en lille 

musling, som ligger på bunden i et meget 
stort antal. Alle disse muslinger filtrerer 

alt vandet i Fjorden 4 gange i timen og 

Her er Connie på vej op på hjælperens kajak - skarpt iagttaget af manden Sten. På forsiden af bladet 

kan man se Connie på vej over i sin egen kajak - en manøvre der gik helt planmæssigt, men er van-

det omkring 4 grader skal det gå væsentlig hurtigere end det gjorde i det behageligt varme fjordvand 

den 4. august. 
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har herved bevirket, at Fjorden i dag er 
utroligt ren. Faktisk er den så ren, at vi 

på meget af turen var i stand til at se helt 
ned til bunden. 

Andet stop på turen lavede vi længerne 

oppe mod Ringkøbing, hvor Connie le-
gede figurant i en redningsøvelse, så vi 

alle kunne se hvordan man kommer til-

bage i sin kajak ude på vandet, hvis man 
skulle være så uheldig at ryge i bølgen. 

Herefter demonstrerede Torbjørn lige, 
hvordan man laver en ”grønlænder”. Det 

ser legende let ud - når man kan – men 

det svære er at orientere sig, når man lig-
ger med hovedet under vandet. 

Herfra gik turen direkte op mod Ringkø-
bing, hvor vi smed kajakkerne op på 

standen og spiste vores velfortjente mad-

pakker. 
Efter en velfortjent pause satte vi kursen 

de ca. 10 km tilbage mod Vennerå. 

Her oplevede vi den utrolige forskel selv 
en lille med- og modvind kan gøre, idet 

vi var i stand til at ro turen tilbage ca. 45 
minutter hurtigere end udturen. 

Vel tilbage ved udgangspunktet pakkede 
vi udstyret sammen og lagde kajakkerne 

på plads i skuret, hvorefter turen gik 

hjemad godt trætte efter en god oplevelse 
med perfekt vejr, og vi var helt sikkert 

også nogen stykker, der havde opdaget 

nogen lidt ømme muskler, vi slet ikke vi-
ste vi havde.   � 

Her sidder flokken med Ringkøbing Rådhus som baggrund og nyder aftensmaden 

Alternativ behandler

Karl Gejl 

Irisalle 71, Videbæk 

Konsultation efter aftale 

97 38 40 40    1800 - 1900 

klinik@karlgejl.dk
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Kirkeligt Samfund i Grønbjerg 

Torsdag den 5. oktober 2006 kl. 19. 30 i Konfirmandstuen. 

Bent Sandgrav fra Kystdirektoratet kommer og fortæller omkring sit arbejde 
med sikring af Vestkysten. 

Der er fælles kaffebord---- Alle er hjertelig velkommen. 

Torsdag den 16. november 2006 kl. 19. 30 i Konfirmandstuen 

Johannes Kirk viser billeder på storskærm fra familieturen til Kenya 2005. 

I pausen gennemfører vi vores generalforsamling efter gældende regler. 

Fælles kaffebord----Alle er hjertelig velkommen. 

Bestyrelsen 

Din lokale el-installatør… 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 

Tlf. 97 38 60 93 
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���� Fodboldskole i Hover 
 
 
Ved: Dorthe Liv 

 

Hoppepude, solskin, fodbolde og frokost 
var nogle af de elementer, som gjorde 

årets fodboldskole til en succes. Men der 
er noget, som er endnu vigtigere en alle 

disse gode ting. 

Nu er der nok nogle, der tænker: 
”børnene”. Og de er jo også en vigtig del 

af fodboldskolen, men lige nu er det de 

voksnes tur til at få ros! 

 
Hvor er det dog dejligt, at der findes 

voksne, som vil bruge en uge af deres 
sommer på at træne fodbold med vores 

små poder. Og hvor er det da fantastisk, 

at I får det gjort på en måde, som er både 
velorganiseret, begejstrende og lærerig. 

 

Derfor skal der lyde en stor, stor tak til 
alle jer, som har arrangeret årets fodbold-

skole. I er bare så gode!  � 

 

FØRSTEHJÆLPSKURSUS 
 
Der er nu mulighed for at komme på førstehjælpskursus i Grønbjerg. 
Kursus leder er Falckredder Poul Kastberg.  
Kursuset vil blive afholdt i storrummet på Grønbjerg skole. 
 
Kurset strækker sig over 4 mandage fra kl. 18:30 til 21:30.  
Datoerne er:  
23. oktober, 30. oktober, 6. november og 13. november. 
 
Pris I alt: 140 kr. (Kurset støttes med finansiering af DGI) 
 
Som en lille oplysning kan fortælles at Førstehjælpskursuset kan erstatte 
det førstehjælpskursus du skal have, hvis du skal have kørekort inden for 
det nærmeste år. 
 
Der vil være mulighed for at købe øl/vand og kaffe og kage. 
 
Tilmelding til Connie Schmidt på tlf. 9738 48 48.  
Tilmelding nødvendig inden fredag den 6. oktober 2006.  
Max deltager antal 15 personer  
 
Venlig hilsen 
 
Familie og Samfund og 
Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening 
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Jenas billeder i kirken. 

I forlængelse af gudstjenesten søndag 
den 3. september var der fernisering på 

en udstilling af moderne ikoner, fremstil-

let af tidligere lærer ved Grønbjerg Sko-
le, Jena Gildberg Bangsgaard.  

Jena har benyttet nogle af 
de samme teknikker i bil-

ledarbejdet med børnene 
på Grønbjerg Skole.  

Jena lod sig provokere da 
vores præst Ole Rasmus-

sen præsenterede hende 
for fænomenet moderne, 

trendy, hotte om ikoner. 

Nej! sagde Jena. Jeg be-
gyndte at interessere mig 

for ikoner i 80-erne da jeg 

rejste rundt i Europa og 
blev af en veninde 

”slæbt” med rundt i alver-
dens kirker. Det har natur-

ligt medført at min fami-

lie også bliver ”slæbt” 
med rundt i alle de kirker 

vi kan komme i nærheden 
af. Og interessen for iko-

ner har hængt ved. Jeg har 

arbejdet med ikoner sam-
men med børnene i billed-

kunsttimerne på Grøn-

bjerg Skole og privat har 
det også været min store 

interesse, specielt efter at 
jeg kom til at fundere 

over min indgang til kri-

stendommen. 
Jeg arbejder ud fra en 

skitse og forsøger at skabe en historie, 
men nogen gange tager materialerne 

”overmagten” og det er så dem der får 
lov til at bestemme resultatet. Jeg arbej-

der med drivtømmer og så har jeg an-

skaffet mig en bog med gamle prædike-
ner og den bog klipper jeg i (men jeg 

���� Jena Bangsgaards billeder i Kirken 

Ved: Heidi Brinch Hansen 

Jena Bangsgaard ved et af sine ikoner 
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skal gerne indrømme, at første gang sak-
sen kom i berøring med bøgerne gjorde 

det ondt), efter at jeg har læst teksten og 
kombinerer de udklippede tekster med 

de øvrige materialer. Teksterne er klippet 

itu og indgår i billederne som brudstyk-
ker af en hel prædiken - men hovedsagen 

for mig er at jeg har læst hele prædiken, 

og ud fra det fået historien og færdig-
gjort billedet. 

Jena synes at hendes ikoner tager sig 

godt ud i kirkerummet, og hun er glad 

for og stolt over at få lov til at udstille i 
Nr. Omme kirke. 

Ikon betyder billede og i den ortodokse 
kirke billede af Kristus, Jomfru Maria el-

ler helgener. I dag kan det også være et 
”billede” af et popidol eller anden fore-

gangsfigur. Yderligere er det også beteg-

nelsen for de små billeder der findes på 
en computerskærm og som man kan 

klikke på med musen for at få noget me-

re til at ske. 

Læs mere om Jenas billeder i det nyeste 
kirkeblad. Menighedsrådet var vært ved 

en lille forfriskning.  

Billederne vil hænge i kirken hele sep-

tember og oktober måned. � 

Et synligt tilfreds og glad menighedsråd beundrer et af ikonerne der hænger ved orgelet. 
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���� 90 års fødselsdag 

Ved: Ingrid Kirk 

Søndag den 27. august fyldte Esther 
Mikkelsen, Algade 12, Grønbjerg, 90 år. 

Da Esther har aflyst al opmærk-
somhed på dagen - ikke ønsker 

den store festivitas - mener vi, at 

det er i orden, at vi kommer med 
nyheden om fødselsdagen nogle 

dage efter, at den er passeret. 

”Du må da godt fortælle, at jeg 
har rundet et hjørne, men ikke 

ret meget mere, for vi fortalte jo, 
hvad der var at skrive om os, 

sidst du var her i et sådant ærin-

de, - da Laurids sidste år fyldte 
90.” 

Jo, det er da rigtig nok, men der 
må da også være noget at berette 

om dit liv, Esther? 

Og så er det ligesom der kom-
mer lidt mere gang i samtalen. - 

”Du ved nok, at jeg blev født 

ude i Skråstrup i Ørnhøj i en sø-
skendeflok på 14 - lige midt i - 

som nummer 7 i flokken. 
Vi blev jo gift, Laurids og jeg, 

da vi var 22 og 23 år, og starte-

de vores samliv med at være tje-
nestefolk hos mine svigerforæl-

dre. 

Et årstid senere fik vi vort eget, gården 
Pedersminde i Brejning sogn, men efter 

nogle år overtog vi Laurids´ hjem i Kjær-
gård her i Grønbjerg. Og her var vi så, 

indtil det blev for meget for os at over-

Esther Mikkelsen i sit hjørne i stuen. 

Fabriksvej 4 

6973 Ørnhøj 

Tlf. 97 38 45 00 
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komme, og vi fik bygget vort nuværende 
hjem her på Algade 12. 

Her er vi glade for at bo og håber, at vi 
må have kræfter til - med lidt hjemme-

hjælp - at kunne blive her til vore dages 

ende!” 
Esther og Laurids kan endnu ikke tænke 

sig at få maden bragt udefra, de hjælper 

hinanden med de daglige gøremål og er 
godt tilfredse med tilværelsen. 

På et spørgsmål omkring dagens gang, 
svarer Esther: ”Jeg bliver liggende til 

han har morgenmaden på bordet, dette er 

Laurids´ tjans, så ordner jeg maden re-
sten af dagen!” Sådan er opgaverne godt 

og rigtig fordelt, og Esther får nogle af 
de traditioner holdt ved lige, som hun til-

lagde sig som den meget dygtige land-

mandskone, hun var i fordums tid. 
Om da slet ikke dagen skal fejres på no-

gen måde - 90-årsdagen?   ”Jo de fire 

børn kommer til formiddagskaffe og har 
rundstykkerne med. Og middagsmaden 

ta´r de vist også med, så jeg denne dag 
slet ikke behøver at lave noget arbejde”, 

siger Esther med synlig glæde. 
Blottet for vid er halvfemsårs-fødselaren 

heller ikke, for til disse dages megen 

regnvejr har hun denne kommentar: ” 
Rart at vi bor helt heroppe, så ka æ vand 

da rend fra vos !” 

 
Runestenen ønsker hjertelig TILLYKKE 

med 90- års-fødselsdagen !!! 



28 

Familien Engestoft og Ballegaard har 
sagt ja til at have en udvekslingsstudent 

boende i ca. et år. Det er organisationen 
AFS der er hovedansvarlig for uddelege-

ringen og tilsynsførende over for de unge 

mennesker. Gravers og Hanne Kjær-
gaard har i flere omgange haft udveks-

lingsstudenter fra den samme organisati-

on, så fremmede ansigter er ikke usæd-
vanlige i Grønbjerg. 

Men vi vil lade Ferrari selv fortælle: 

Navn: Chawana Huangsuntornchai 

Kaldenavn: Ferrari 
(Chawana er født i hestens år og hans 

forældre valgte at give ham kaldenavnet 

Ferrari der som symbol på deres biler 
også anvender en hest  -mb) 

Alder: 16 

Addresse i Danmark: Sønderkjærsvej 9, 
Grønbjerg, DK-6971 Spjald 

Hej, jeg hedder Chawana Huangsuntorn-
chai. Mit kaldenavn er Ferrari. Jeg kom-

mer fra Thailand, fra Nonthaburi nær 
Bangkok som er hovedstaden i Thailand. 

Så det meste af mit liv har jeg tilbragt i 

byen. Jeg er AFS udvekslingsstudent I 
Danmark i 11 måneder.  

Nu bor jeg i Grønbjerg, hvor alt ser an-

derledes og forskelligt ud for mig. Det er 
grønt over det hele. Rundt omkring mig 

er det fladt og uden bjerge, skove og en 
masse landbrug. Fuldstændig forskelligt 

fra det jeg er vant til i Thailand hvor der 

er huse overalt. Jeg vil sige at det er stor-
slået for mig. Vejret er meget koldt selv 

om sommeren, men i Thailand er det 
varmt hele året rundt og vi har ingen 

sne. Så jeg har nogle problemer med at 
tilpasse mig det kolde klima. 

Jeg går i 10. klasse på Videbæk Skole. 

Jeg tager bussen hver dag frem og tilba-
ge. Busserne her er meget komfortable. 

Kammeraterne i min klasse er meget 

venlige i mod mig. At gå i skole her er 
ikke så svært, så det er fint for mig. 

Jeg taler sandt når jeg fortæller at der i 
min skole i Thailand er omkring 4000 

elever og kun 60 elever i hver klasse. 

���� Nyt ansigt i Grønbjerg 

Ved: Ferrari

Ferrari på vej til skole den første skoledag i 

Danmark 
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Så der er fyldt op i klassen. Og alt er 
svært. Her er der kun 20 elever i hver 

klasse. Kan I se hvad jeg mener? 
Maden her i Danmark er dejligt selv om 

det ikke smager som maden i Thailand, 

men det er helt ok for mig. Og der er 
mad jeg aldrig har set før. For eksempel 

som det brune brød som hedder rugbrød. 

Det smager mærkeligt for mig, men efter 
3 dage smager det som normalt brød - ha 

ha. Det meste af den danske mad jeg har 
prøvet kan jeg lide. 

Hvorfor jeg valgte Danmark? 

Det spørgsmål har jeg fået mange gange. 
Begyndende med spørgsmål hos AFS, i 

en AFS lejr - og nu i Danmark også. For 
det første vil jeg sige at spørgsmålet er 

let at stille, men vanskelig for mig at be-

svare. Så jeg vil ikke svare hvorfor jeg 
valgte Danmark, men jeg vil svare på 

hvorfor jeg ikke valgte et andet land, 

som f.eks. USA hvor jeg ønskede at ta-
ge hen fordi USA sikker vil være det 

favoritsted hvor jeg vil tage på ferie 
mm når jeg bliver voksen, får et arbejde 

og tjener penge. Så jeg så efter et land 

som jeg sikkert kun kom én gang i mit 
liv. 

I Thailand er USA det mest populære 

land at holde ferie i og studere i. Men 
jeg vil gerne gøre noget andet end ”det 

almindelige”. Og selv om jeg tog til 
USA ville det ikke sikkert betyde at det 

blev bedre for mig. 

Så nu tror jeg at Danmark er et af de 
bedste valg man kan tage for en ud-

vekslingsstudent. 
Det var alt for mig nu - jeg skal bo her 

længe så jeg vil skrive en anden gang - 

hej…� 

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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Menighedsrådet

Søndag d. 17. september kl. 14 
Høstgudstjeneste kl. 14.00 - hvor alle opfordres til at medbringe noget af 
årets høst fra marken, haven, køkkenet og .. ?  
Efter gudstjenesten afholdes der auktion over de indkomne gaver, og belø-
bet vil blive fordelt ligeligt mellem Optagelseshjemmet Møltrup og Folke-
kirkens Nødhjælp.

Søndag d. 8. oktober kl. 10.30 
Menighedsrådet inviterer særligt de 4-årige med i kirke kl. 10.30, hvor de 
under gudstjenesten vil få udleveret en børnebibel.

Torsdag d. 26. oktober kl. 19.30 
kl. 19.30 er der fælles salmesangsaften for Nr. Omme og Ørnhøj i Ørnhøj 
Kirke.

Søndag den 5. november kl. 10.30 
Alle Helgens Dag er der en særlig gudstjeneste kl. 10.30, hvor vi på en sær-
lig måde vil mindes dem, der er gået bort i det for-
gangne år.

Venlig hilsen 
Menighedsrådet og  
Pastor Ole Rasmussen 

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds 

Fredag den 22. september kl. 16.00. Græskarlygter og bålmad 

hos Finn og Jonna Hansen, Mosevænget 30 i Ørnhøj 
Dette er et arrangement for hele familien, hvor vi sammen vil lave 

græskarhoveder og mad over bål. Medbring  selv service og tæpper/
stole.  

Tilmelding senest onsdag den 20.sep. Pris incl. mad og græskar:  40 kr. for børn, 

60 kr. for voksne. En familie max. 150 kr. 
Information og tilmelding til Finn på tlf. 97 38 63 79. 

Torsdag den 16. november kl. 19.30 i Spjald Fritidscenter. 
Juledemonstration, hvor der laves dekorationer m.m. 
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Mikro 98 fra Grønbjerg sikrede sig en 
fornem sejr i Kommunemesterskaberne i 

Spjald i juni måned. 
Grønbjerg besejrede samtlige hold som 

var Hanning - Ringkøbing - Videbæk - 
Klitten. m.fl.  � 

Bagerst: træner Jens Krik 

2. række fra venstre: Lauge Olesen, Jeppe Brun Schmidt, Nikolaj Hammelsvang Kirk, Esben Lund-

Nielsen.

1. række fra venstre: Emil Riisbjerg Nielsen, Christina Lauridsen, Magnus Thesbjerg Jensen, Tobias

Møller Andreasen.

Forrest: Målmand Frederik Kviesgaard Nielsen.

���� Mikro 98 fra Grønbjerg 

Ved: Jens Kirk og Tina Jeppesen

Adr.:  Svinget 2B Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 
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���� Børnenes Hus 
 
 
Ved: Heidi Brinch Hansen 

 
Gyldne farver og sensommerbrise, fylder 

hjertet med vemodigt musik….. 

 

Så gik den sommer - næsten! Den har i 
år været dejlig varm – en rigtig solener-

gi-indsprøjtning, og der har ligget en næ-

sten sydlandsk stemning over hele lan-
det. Men nu er vejret blevet helt 

”normalt”, og jeg tror, mange synes, det 

også er rart at komme tilbage til den 
”normale” hverdag igen! 

 
I bestyrelsen har vi haft nok at se til – 

også efter skolebørnenes sidste skoledag. 

I børnehuset kom der flere børn. Det var 
jo glædeligt, også fordi det så betød, at vi 

skulle ansætte en ny pædagog. Det er al-

tid spændende med nye ansigter i Børne-
nes Hus! 

Vi havde rigtig MANGE gode ansøgnin-
ger, og vi valgte 4 ud, som vi havde til 

samtale i uge 26. Valget herefter faldt på 

Tina Andersen. Hun kom fra Tim, er 35 
år og havde sidst arbejdet i Krummelu-

ren i Rindum. Tina startede d. 1. august. 

Velkommen til hende! 
 

Derudover har vi arbejdet en del med si-
tuationen omkring ledelsen af Børnenes 

Hus, efter at Allan Larsen valgte at søge 

til Videbæk Skole. I første omgang blev 
Birgit Højgaard konstitueret, så hun, 

sammen med Susanne, står for ledelsen 
af Børnenes Hus. 

 

Hvad skal der så ske?! 
Ja, det er jo spændende, men vi er jo ikke 

kendt for her i Grønbjerg bare at ”lade 
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stå til”, men tage fat og være hurtigt ude! 
Vi har derfor haft flere samtaler med 

kommunen, og der er i skrivende stund 
flere løsninger ”på bordet”. Det er klart, 

at den løsning, vi finder frem til skal væ-

re holdbar langt ind i fremtiden, og der-
for skal vi tænke os godt om. Samtidig 

med det, kan den løsning vi vælger blive 

et slags forgangsbillede for de andre sko-
ler i kommunen, der måtte stå i samme 

situation. Vi ser frem til, at vi, efter et 
frugtbart arbejdsforløb, kan løfte sløret 

for resultatet. Der er ingen tvivl om, at 

det bliver en spændende fremtid Børne-
nes Hus går i møde! 

Jeg håber, alle husker at nyde den sidste 
rest af dette års sommer – at I får smagt 

på æblerne, får høstet nogle gode græs-

kar til efterårets græskarhoveder og 
plukket svampe i skoven til svampestuv-

ningen!!! 

…går og nynner en sensommervise, 

fjernt fra byens larmende trafik. 

(Uddrag fra ”Æbler lyser rødt” af Kirsten 

og Finn Jørgensen)  � 

Murermes ter  Jens  K i rk

Alt i nybyggeri - Landbrugsbyggeri - Stuehuse - Parcelhuse 
Ring og forhør nærmere

Holmgårdsvej 2 • Grønbjerg • 6971 Spjald 
Tlf.: 97 38 46 00 • Bil: 20 27 88 08 

tinaogjenskirk@mail.dk 

Grene til Sankt Hans bålet 

Vi åbner lågen til det grønne område d. 1. juni 2007 og håber, at I 
vil hjælpe os med at lave et bål til Sankt hans.  
Ligeledes håber vi, at I vil respekter, at det kun er i juni, at der la-
ves Sankt Hans bål. 

Venlig hilsen Sogneforeningen 

Tina H. Jeppesen 

Holmgårdsvej 2 ����Grønbjerg 

6971 Spjald  

Tlf. 22 37 72 33

FDZ zoneterapeut ���� 

RAB registreret ���� 

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

 
Danmarks største sygehus. 
 
Amtsrådet i Århus har for år tilbage lavet 
en plan for Skejby Sygehus, og det nye 
regionsråd har besluttet at følge den. 
Baggrunden er den, at der er mange sy-
getransporter mellem sygehusene i År-
hus by, da man ikke kan have alle speci-
aler på hvert sygehus for sig. Derfor har 
man valgt at samle det hele udenfor by-
en. 
Det nye sygehus skal være lokalsygehus 
for Århus, men skal også samtidigt være 
universitetshospital og tage del i både 
forskning og undervisning på internatio-
nalt niveau. 
Udover at være lokalsygehus kan det til-

byde højt specialiserede undersøgelser 
og behandlinger til hele regionen. 
Man regner med, at det skal være fær-
digt om 10 - 15 år. Når det ikke går 
hurtigere, er det på grund af, at der også 
skal være penge til løbende at vedlige-
holde og forny de andre sygehuse i re-
gionen. 
Når det står færdigt, regner man med, at 
det vil dække ca. 80 tønder land. 
Det bliver meget voldsomt, men den 
enkelte skal heldigvis ikke over det hele 
hver dag. Man vil planlægge det sådan, 
at man i dagligdagen færdes i overskue-
lige omgivelser inden for en begrænset 
del af komplekset, så den enkelte pati-
ent kan føle sig tryg og godt tilpas, og 
desuden er den største del af området 
grønne arealer, så det bliver ikke en 
kold kolos. Men stort bliver det.  � 

Udlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af Multisalen    
    

Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :    
 

----    gadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kamp    
----    højskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamp    
----    efterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturnering    
----    udstillingudstillingudstillingudstilling    
----    koncertkoncertkoncertkoncert    
----    eller noget helt andet ! eller noget helt andet ! eller noget helt andet ! eller noget helt andet !     
    

så ring til Jens Peter Mikkelsen så ring til Jens Peter Mikkelsen så ring til Jens Peter Mikkelsen så ring til Jens Peter Mikkelsen     
tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !    
prisen er 75,prisen er 75,prisen er 75,prisen er 75,---- kr. pr. time kr. pr. time kr. pr. time kr. pr. time    
    
    

Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af: 
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Internetkursus  -  Grønbjerg Bibliotek 

Tirsdag den 3. oktober kl. 19 – ca. 20.30 

Kurset afholdes i edb lokalet på Grønbjerg skole. 

Kom og få et hurtigt kursus i hvordan man selv kan søge og be-
stille bøger, film, musik m.m. hjemme fra sin egen pc. 

Man kan også forny sine lån og checke sin udlånsstatus. 

Inden kurset skal du have en pinkode på biblioteket ! 
Det er gratis at deltage i kurset og at låne på biblioteket. Medbring 
lånerkort eller sygesikringsbevis. 

Tilmelding til Grønbjerg Bibliotek tlf. 97 38 41 77 eller til 
Grete Tange tlf. 97 38 42 84  
Grethe Lorentzen tlf. 97 38 44 86. 

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.dkmail: greentoft@mail.dk mail: greentoft@mail.dkmail: 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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Der er forskellige forklaringer til dette pakeringsfænomen ved Brugsen i Grønbjerg. 
At billedet er fra Brugsen i Grønbjerg kan man forvisse sig om ved at bemærke post-

kassen til højre for indgangen og så det karakteristiske indgangsparti vi har her i 
Grønbjerg. Med mindre at man tror på at der ikke er tale om billedmanipulation.  

Man kan kalde det alternativ parkering. Man kan måske komme i tvivl om, om parke-

ringspladsen ved Brugsen er stor nok.. Man skyder lige genvej til Annebergs garage-
anlæg.  

Forklaringerne kan være flere uden man i den sammenhæng behøver at komme ind på 

førerens formåen og evt. tilstand bag rattet. 
Det eneste man kan ønske for bilens ejer er at køretøjet må være baghjulstrukket, så er 

der da en chance for at bilen og dens fører kan komme videre. 

Flagallé 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 

GRØNBJERG 

AUTO 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 87 
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Kom til in- spirationsaften med  

Gerda fra gk-design, Ørnhøj. 
 

Gerda vil vise os for- skellige måder at lave spænden-

de buketter og dekorati- oner på, så medbring derfor selv skåle, 

oasis, blomster og andre dekorationsmaterialer fra haven. 

 

Det afholdes i børnenes hus 

Mandag d. 11. september kl. 19.00 

35 kr for kaffe og demonstration 

 

med venlig hilsen 

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
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b
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j 

 

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

 

www.holmsland.as 



38 

Anneberg Transport A/S 
Annebergvej 2 

Grønbjerg 
6971 Spjald 

96 92 22 22 

www.anneberg.net 
anneberg@anneberg.net 
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���� Kirkeligt Samfund 

Ved: Ingrid Kirk 

Kirkeligt Samfunds udflugt den 17. au-
gust. 

Velvalgt - på en solskinsdag blandt alle 

regnvejrsdagene her midt i august - var 

vi på en dejlig køretur med Johannes 
Mikkelsen ved rattet op over Salling- 

Mors - Thy og ned langs den jyske vest-

kyst. Dejlig afslappet - med god tid til at 
nyde den medbragte eftermiddagskaffe i 

kaffestuen i Molermuseet på Nordmors. 
Efter kaffen blev der så studeret fossiler, 

og flere var på kik i molergraven, hvor 

nogle påstod at have fundet noget rigtigt 
spændende trofæ. Og så blev vel også et 

eller andet hjembragt fra stedets butik 
med smykker etc. Før turen over Agger-

tange blev der givet ”udgangslov” for at 

se på fugle og dyppe tæer i Krikvigen.  
Senere stod det på en herlig middag på 

Sømandshjemmet i Thyborøn, - endnu 

en rar ting oplevede vi, - at vinden bar 
fra ved Cheminovaværket! 

Så gik turen ned gennem egne, vi ken-

der, de vestjyske sogne, hvor høstmæn-

dene kappedes med regntunge skyer, 
garneret med alle tiders flotte regnbue. 

Her gjorde vi holdt ved Vedersø kirke, 
hvor vi med et par aftensange sagde 

hinanden tak for en god dag - veltilret-
telagt af Thyra, Grethe og Johannes!  � 

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.

Er du vaks 

så kom straks 
jeg er klar 

med kam og saks 

97 38 42 85 
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KOM GODT I GANG    Med D G I  Motion 

Uge 38 - Foreningens uge - 18. - 24. september 2006. 

DGI Vestjylland - Sundhedsfremmeafdelingen Ringkøbing Amt - ”Et amt i bevæ-
gelse” og Ringkjøbing Amts Dagblad står som indbydere til arrangementerne i 
denne uge. Hver ugedag byder på hver sin aktivitet flere steder rundt i amtet. 

F. eks. er tirsdag valgt som stavgangs-dag, og her har man peget på Grønbjerg
som én af start-destinationerne i et område - i samarbejde med Grønbjerg Gym-
nastikforening.

Så - tirsdag den 19. kl. 18.30 - fat stængerne og mød op på parkeringspladsen 
ved Børnenes Hus i Grønbjerg og gå en rask tur i selskab med andre stavgæn-
gere. 

Der vil være lidt opvarmning i forvejen og en frugt-forfriskning efter turen. 

Er man mere til Cykelmotion er mødestedet mandag d. 18. kl. 19.00 ved 
Spjald Fritidscenter eller på Stjernetorvet i Videbæk. 

Eller man kan svømme i Spjald, Holstebro eller Ulfborg onsdag d. 20. kl. 
18.00. 

Til alle arrangementerne er der gratis entre - men husk stavene (kan lånes ved 
henvendelse på 97 38 40 20), cykler eller badetøjet. 

”Til Vild med dans” i Højmark forsamlingshus fredag d. 22. kl. 19 - 23 skal 
kaffen dog købes. 

Se oplysende materiale - lagt frem i butikkerne, for der er endnu mere på pro-
grammet, som slutter søndag d. 24. september kl. 11.00 - 15.00 i Præstbjerg 
Naturcenter (igen:se programmet!) 

VEL MØDT-  De arrangerende instanser - Grønbjerg Gymnastik- og Ungdoms-
forening og Ingrid K.

• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller

• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg 

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

Grønbjerg VVS 
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær 

Tlf. 97 38 43 87 / imk@privat.dk 
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GRØNBJERG   TLF.: 97 38 40 42 

Eller kom selv og se på fiskene 
HVER TIRSDAG - KL. 10.30 - 11.00 

DER ER ET STORT UDVALG I FRISK OG RØGET FISKDER ER ET STORT UDVALG I FRISK OG RØGET FISKDER ER ET STORT UDVALG I FRISK OG RØGET FISKDER ER ET STORT UDVALG I FRISK OG RØGET FISK    

Send os en mail med din bestilling til 

brugsen@gronbjerg.dk  

(senest tirsdag kl. 9.00 - du må også gerne ringe) 

hent og betal dine fisk når du kommer hjem. 

Vi lægger fiskene på køl. 

”Det er der ingen ben i...”

Fiskebilen er her 
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Røde Kors starter nørkleklub 

i Grønbjerg! 

Der er stor nød rundt omkring i verden, 

derfor er der stor brug for jeres hjælp. 
Vi bliver daglig informeret om krig, og 

naturkatastrofer, og i disse sammenhæn-

ge kan vi være med til at hjælpe og lin-
dre andres nød, ved at bruge 2 timer 2 

gange om måneden til at sy, hækle eller 
strikke tøj. Der er især brug for børnetøj 

i alderen fra 0 - 14 år. 

Det færdige tøj vil blive sendt til Røde 
kors pakkecentral i Kliplev i Sønderjyl-

land og derefter videre til de akutte om-
råder, hvor Røde Kors’ udsendte folk 

står klar til at fordele det til hospitaler, 

sanatorier og via sundhedsmedarbejder 
til private hjem. 

Tøjet fremstilles i flere end 300 nørkle-
klubber fordelt over hele Danmark. Ved 

at oprette en nørkleklub i Grønbjerg får 
vi mulighed for at deltage i dette huma-

nitære arbejde. 

Det er især børnene der bliver hårdest 
ramt, derfor har Røde Kors valgt at sy og 

strikke børnetøj. Der er nogle bestemte 
mønstre vi får udleveret for at størrelser-

ne bliver så ensartet som mulig. 
Materialet får vi gratis fra fabrikker og 

private. Når de hører om arbejdet, mø-
der vi megen velvilje og hjælpsomhed. 

Vi Røde Kors bestyrelse håber vi at der 

vil være nogle damer i Grønbjerg, som 
vil have interesse i arbejdet og samtidig 

���� Nørkleklub 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 

Bredgade 64  6900 Skjern 
97 35 12 1 1 
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mødes til en kreativ hyggeeftermiddag. 
Vi får stillet lokale til rådighed på Grøn-

bjerghjemmet. 
 

Tirsdag d. 19.september kl. 19.30 vil der 

blive et orienterende møde på Grøn-
bjerghjemmet hvor Besøgs & nørklele-

der Ruth Jørgensen, og formand Tove 

Nielsen, samt kasserer Jørn Bak Grøn-
bjerg, vil fortælle om arbejdet. Vi viser 

en videofilm om arbejdet i Røde Kors. 
Den daglige Nørkleleder bliver Anne 

Marie Jacobsen og hjælpeleder Allis 
Christensen. 

Med venlig hilsen 

Ruth Jørgensen 
 

Vi håber at mange vil slutte op om ar-

bejdet. � 

MANGLER  DU  LIGE  EN  SANG  TIL  FESTEN - 
 

KONTAKT  DA - OG  LAD  MIG  OM  RESTEN, 
 

SÅ  UNDGÅR  DU  ALT  BRYDERIET, 
 

OG  HELE  HONORARET  GÅR  TIL  BYGGERIET! 
 

Ingrid Kirk   - tlf. 97 38 40 20 

Røde Kors har brug for dig! 
 

Kære damer i Grønbjerg by & opland 
 

Har du lyst til at være med til at lindre andres nød, ved at sy, strikke eller 
hækle børnetøj til Røde Kors’ katastrofepakker? -  

er du hjertelig velkommen  
på Grønbjerghjemmet til et orienterende møde 

 

tirsdag d. 19.september kl. 19.30. 
 

Vi vil bl.a. vise videofilm om nørklernes arbejde for Røde Kors. 
Vi håber mange vil deltage, så vi kan få en nørkleklub i Grønbjerg. 

(Ingen tilmelding). 
 

Venlig hilsen  Røde Kors gi`r kaffe og kage. 
Røde Kors Videbæk afd. 
Ruth Jørgensen, Besøgs & nørkleleder, Tove Nielsen, Formand for Røde Kors 
Jørn Bak, Grønbjerg, kasserer og Claus Gormsen, Leder af Grønbjerghjemmet  

 
For nærmere oplysning kan du ringe på tlf.: 97 17 33 54 - bedst middag/aften. 
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���� Mindeord 

Ved: Ingrid Kirk 

Agda Elisabeth Nielsen, Købmandsallé 

2, Grønbjerg, døde efter nogen tids tilta-

gende sygdom den 16. juli 2006 og blev 
den 21. juli begravet fra Nørre Omme 

kirke. Agda blev 88 år. 
Agda blev født i Grønbjerg d. 2. 4. 1918- 

i en familie, hvor faderen var murerme-

ster. 
Agda blev gift med Ejnar Nielsen fra 

Klidsbjerg, som senere kom i lære i hen-

des far, Kristian Nielsen (Kassentofts) 
murerfirma. Blev her udlært og fik med 

tiden sit eget murerfirma. Så helt natur-
ligt blev det disse to, far og ægtemand, 

der kom til at skabe rammerne omkring 

Agdas liv. Agda og Ejnar fik ikke nogen 
børn, hvilket de savnede meget, men det 

førte også med sig, at de kom til at om-
fatte venners og familiens børn med me-

gen omsorg og kærlighed. 

Agda havde syn for mange ting og del-
tog i det, der hændte i det nære samfund, 

som hun jo var en del af. Ville gerne ud 

at se sig om, og så længe kræfterne slog 
til, var hun også med på de udflugter, der 

blev arrangeret af Menighedsrådet eller 
Kirkeligt Samfund,- også det, som Kir-

keligt Samfund indbød til for to år siden, 

som blev afsluttet med middag hos 
”niecen” i Brædstrup, et af ”hendes egne 

børn”! 
Agda og Ejnar har haft flere bopæl i 

Grønbjerg, to af villaerne har de selv 

bygget. Men da Ejnar for 8 år siden dø-
de, blev hjemmet deroppe på Algade 1 

alligevel med tiden for stort for Agda at 

overkomme, så det blev solgt, og hun 
flyttede ind i lejligheden på Købmands-

allé, hvor hun var glad for at bo - indtil 
kort før sin sygdom og død. Så måtte den 

afholdte grønbjergkvinde opgive egen 

adresse og tage ophold på Spjald pleje-
hjem, - et ophold, som dog blev ganske 

kort. 
Agda efterlader sig en søster og flere 

andre slægtninge. 

Æret være Agda Elisabeth Nielsens 
minde! 

Arthur Bech Madsen, Spjald, sov den 

18. juli 2006 stille ind og blev d. 22. ju-
li begravet fra Nørre Omme kirke.

Arthur Madsen var født og opvokset i

Grønbjerg som søn af Maren Ceder-
green Kjær og Mads Dueholm Madsen.

På et tidspunkt blev han gift og fik børn
- men senere skilt, og i mange år blev

hans adresse Algade 39 i Grønbjerg,

hvor han efter skilsmissen boede hos
moderen, der på dette tidspunkt var ble-

vet enke. Ja, hvem mindes ikke - som

forbipasserende - hans lille røde Morris
- parkeret foran huset i Algade og den

lille - venligt-hilsende mand. Efter mo-
derens død flyttede Aktor, - som han jo

blev kaldt i Grønbjerg-, til en lejlighed

på Lindevej i Spjald, hvor han boede til
sin død..

Æret være Arthur Bech Madsens min-
de!

Arne Christensen Led, Kjærgårdsvej 

6, Grønbjerg, fik efter lang tids svær 

sygdom endelig fred den 25. juli 2006 
og blev den 28. juli bisat fra Nørre Om-

me kirke og vil senere, efter eget stort 
ønske - som så mange ”sømænd” før 

ham - blive stedt til hvile i det vand han 

elskede så højt, Vesterhavet. Arne Led 
blev 87 år! 

Arne Led blev født som tvilling ind i en 

stor søskendeflok i et lille hjem ved 
Vest-Stadil fjord, og vandet og fjorden 
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kom han til senere altid at holde meget 
af. Han kom ud at tjene på landet længe 

før sin konfirmation og fortsatte også 
herefter som bondekarl.  

Men ind imellem var han også fisker, 

vandet drog ham simpelthen. Det var i en 
ny plads, at han fik øje på tjenestepigen 

Anna, som også arbejdede der, og fra det 

øjeblik han så hende, vidste han bare, at 
hende måtte han leve sit liv med. Med 

Anna var han så forlovet i 4 år, før parret 
giftede sig og slog sig ned på Kjærgårds-

vej i Grønbjerg, hvor de efter tre år fik 

en datter, Katrine, og senere endnu en 
lille pige, Else, som dog ikke fik lov at 

blive ret gammel. Men Trine kom til at 
vokse op i et trygt og kærligt hjem! 

Med Arne Led er et unikt menneske tabt 

for Grønbjerg, en original, og dette ord 
må absolut ikke misforstås. Han var et 

menneske som turde være sig selv, og 

mange respekterede ham derfor. Ja, han 
havde utroligt mange venner, som Anna 

nok også fremover vil dele mange glæ-
der med. 

Jeg vil tillade mig at gentage en del af 

mindeordene om Arne fra vort dagblad, 
som jeg synes dækker så godt, hvad der 

er at mindes Arne Led for: 
Arne var en eminent fortæller. Han kun-

ne fortælle om alt. Om krigen, om havet, 

om dyr- om tørvegravning, om familien. 
Han tryllebandt sine tilhørere og sluttede 

altid med at sige:”Tror i et det passer- I 

ka trow det passer!” Og det passede al-
tid! 

Arne var en mand med enorme kræfter, 
og hans hjælpsomhed var lige så stor 

som hans styrke, så der var tit bud efter 

ham, når én eller anden var i knibe - nat 
og dag - Arne var altid parat. 

Hvert år, så længe helbredet slog til, var 

han til Ulfborg marked. Han var til fest 
og farver og nød folkelivet på markedet. 

Anna og Arne var et meget gæstfrit par, 

dørene stod altid åbne for den store om-
gangskreds, så der blev drukket mange 

kaffepunche i huset på Kjærgårdsvej. 
Arne Led var en stor dyreven. Gården 

vrimlede med dyr af alle slags, og man-

ge vil nok med fornøjelse mindes nogle 
af TV-Midt-Vests præsentationer af 

Anna og Arnes  forkælede dyr.- Det var 

en svær beslutning for Arne at skifte si-
ne heste ud med en traktor, men til sidst 

måtte han overgive sig, om end nød-
tvungent. 

Myten, om at store stærke mænd er pi-

vede, gjaldt absolut ikke for Arne, selv 
da han skulle have munden ryddet for 

tænder, ville han ikke bedøves. 
Indtil for få år siden havde Arne aldrig 

følt sig træt eller syg, men så blev han 

ramt af en blodprop og måtte sidde i 
kørestol.  

Dog, herfra kunne han skam også klare 

mange ting, som f. eks. at slagte kyllin-
ger og hugge brænde. 

Det, der betød mest her i livet for Arne, 
var Annas og Trines ve og vel, han 

gjorde alt for, at de skulle have det 

godt, så her vil blive en stor tom plads. 
Men også Grønbjerg har mistet en mar-

kant og afholdt mand. 
Trine bor i København, og hun glæder 

sig altid, når hun skal en tur til Vestjyl-

land. 
De sidste halvandet år har Arne været 

på Centerparken i Videbæk. Her fik han 

den bedst tænkelige pleje, og der blev 
på bedste vis taget hånd om hans pårø-

rende, når de var hos ham. 
Arne Led efterlader sig hustruen Anna 

og datteren Katrine. 

Æret være Arne Christensen Leds min-
de!   � 

 



46 

���� Lokalarkivet 

Ved: Johannes Kirk 

Det går rigtig godt med at få billeder til 
indscanning. Jeg bliver godt modtaget al-

le de steder, jeg har været.  
Jeg har fundet ud af, at det er en meget 

stor opgave, jeg har vovet mig ud i; men 

spændende er det.  
Vi arbejder mest med billeder lidt tilbage 

i tiden, da det jo er dem, der nemmest 

kan blive væk for os; men vi tager alt af 
interesse for sognet, når vi kommer 

rundt. Det kan knibe med at få alle navne 
med på skole og konfirmandbilleder, så 

der må vi have hjælp. Her er et eksempel 
på et billede vi har klaret. Det bliver me-

get mere tydelig, når vi kommer så vidt, 

at vi viser det på storskærm.  
Johannes  � 
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VIKINGEN ER LØS

Lille Peter kommer hjem fra skole. 
Far: "Hvad har du så lavet i skolen i dag lille Peter?" 
Peter: "Dynamit!" 
Far: "Hvad skal du så lave i skolen i morgen?" 
Peter: "Hvilken skole far?" 

"Nu skal I bare høre noget utroligt, børn," sagde misssionæren. "I Afrika er der 
millioner kvadratkilometer, hvor de små drenge og piger ikke har nogen søndags-
skole." 
"Så, kære børn, hvad burde vi alle samle penge ind til?" 
En høj og klar barnestemme udbryder: "Til at rejse til Afrika!" 

En århusianer gik ind på et posthus for at sende et brev. Ekspedienten siger ven-
ligt: "Deres brev er for tung, De må sætte flere frimærker på" Århusianeren tænker 
sig lidt om og siger: "Bliver det så lettere" 

- Vil du tænke dig, siger konen til sin mand, din kasserer, som du troede var sådan
et ærligt menneske..
- ... Ja, hvad med ham, skynd dig at fortælle mig det.
- ... Han gjorde tilnærmelser til mig i eftermiddags, da jeg kom hen på kontoret.
- Åh, Gudskelov. Jeg troede han tog af kassen.

Den unge jøde står foran slagterens vindue og kigger lækkersultent på den forbudte 
skinke. Til sidst tager han mod til sig og går ind i butikken. Knap har han spurgt på 
prisen, før der lyder et tordenskrald af de meget voldsomme. 
Lynhurtigt vender jøden ansigtet mod himlen og knytter sin ene næve, mens han 
råber: Man har vel lov til bare at spørge om prisen. 

Tre mænd kommer ind på den lille jødiske restaurant og bestiller fadøl. 
- Men husk, råber den ene af mændene, jeg vil have et rent glas.
Lidt efter serverer tjeneren øllet.
- Og hvem af de herrer var det, der bad om et rent glas?



 

GRØNBJERG   TLF.: 97 38 40 42  

FIND DET DU MANGLER PÅ  

WWW.NETTORVET.DK 
1. Gå ind på 

www.nettorvet.dk, eller 
kom ind i butikken så 
hjælper vi dig gerne. 

 
2. Vælg den kategori, du 

søger varer fra. F.eks. 
Sport & Fritid, her finder 
du bl.a. cykler,  motions-
udstyr m.m.  

 
3. Vælg varen og læg den i 

”indkøbskurven”. 

4. Angiv evt. medlemsnum-
mer og navn + adresse. 

 
5. Angiv LokalBrugsen Grøn-

bjerg som afhentningssted. 
 
6. Herefter vil du få en mail, 

der bekræfter bestillingen, 
og snart derefter vil du 
modtage en besked om, 
hvornår du kan afhente va-
ren. 

Bestil f.eks. din nye cykel på 
www.nettovet.dk   

 

Annoncesponsor: 

 

GRØNBJERG MØBELINDUSTRI A/SSSS    
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