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I Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Havde jeg vidst, hvad jeg gik ind til hin
Sankt Hans aften, hvor jeg havde færdiggjort Runestenen nr. 99 - jeg manglede kun
at tage et billede af Jens Kristian Christensen, der skulle have Grønbjergvikingen
2009 - så var jeg ikke sikker på, at disse
spalter kom til at se ud, som de gjorde. Men
lad det nu ligge. Man kan læse om den begivenhed andet sted i Runestenen nr. 100.
Men - Hjertelig velkommen
til dette jubilæumsnummer - 100 af slagsen
er med dette nummer gået ud til hele den
grønbjergske befolkning. Med seks numre
om året giver det ca. 16 et halvt år hvor Runestenen med varierende antal medarbejdere har forsynet Grønbjergboere med stort og
småt i tidens løb.
Der har været mange medarbejdere, mere
eller mindre fast tilknyttet til bladet, gennem disse 16 ½ år, og for ikke at glemme
nogen, vil jeg takke alle de, der har medvirket til at Grønbjergs borgere, har haft et læseværdigt blad gennem den årrække.
Foruden til sognets beboere sendes der ca.
50 eksemplarer til diverse abonnenter rundt
omkring i Danmark.
Der er flere tidligere grønbjergboere, der
gerne vil følge med i livet før og nu i Grønbjerg.
Ud over disse får dagbladene et eksemplar
og byrådet og enkelte i administrationen får
også et blad.
Hvordan Runestenen blev til og meget
andet, kan læses andre steder i dette nummer. Men Runestenen er ikke blot det blad,
du sidder med i hånden. En aktivitetskalender udarbejdes her ved vintersæsonens begyndelse og ved nytårstide udkommer Vejviser for Nr. Omme sogn. Herudover læg-
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ges Runestenen på nettet med adressen
www.runestenen.dk samme dag som den
rundsendes i Grønbjerg. Ud over dette drives et e-mailnetværk der udsender stort og
småt fra Grønbjerg. Og hvis redaktører ellers er hjemme, kommer disse beskeder ud
aldeles omgående. Et godt og effektivt
kommunikationsmiddel.
Hvad sker der ellers i sognet.
Vintersæsonens aktiviteter begynder så
småt, og som man kan se i aktivitetskalenderen og programmerne her i bladet, er der
nok at løbe til.
Sommerferien er overstået, og Grønbjerg
Friskole er kommet godt fra start med indvielse af ”Skovhuset” og 8. klasses smuttur
til København.
Vi skal tage afsked med Ole Rasmussen og
i en fire mdrs. tid skal vi have ”ny præst”.
På det politiske plan kan vi vel her i Grønbjerg glæde os over, at vi under budgetforhandlinger mv., kan springe de linjer over,
hvor der står besparelser på skoleområdet.
Rigtig hjertelig glædelig efterår.

Deadline for nr. 101 er
lørdag d. 31. oktober
Bladet udkommer
onsdag d. 18. september

RUNESTENEN
www.runestenen.dk
www.runestenen.dk
Redaktør:
Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
Tlf: 97 38 43 32
e-mail: runestenen@runestenen.dk

Bank:
Ringkøbing Bank 7650 - 2686793
Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. Videbæk
Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi respekterer ikke
et ”nej tak” !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.

I Nyt fra Byrådet
Ved: Hans Østergaard 97 38 14 45

Sommeren går på hæld, ferien er for de flestes vedkommende afviklet, og arbejdstøjet er igen fundet frem. Finanskrisen er forsat over os,
og virksomheder afskediger
forsat dagligt medarbejdere i
det ganske land. Dog enkelte tegn som kunne vise at det igen begynder at gå den rette
vej. Lad os håbe at 2. halvår vil byde på
forbedringer og at der igen kommer gang i
hjulene.
Budget 2010.
Byrådet var i august samlet på Nymindegab
Kro til det årlige budgetseminar, hvor opgaven var at tilrettelægge kommunens budget
i 2010-2013. Den nationale økonomi er under pres, og det smitter også af på kommunens økonomi. Arbejdet med budgettet var
som følge heraf en vanskelig opgave, og
byrådet ser det nødvendigt dels at hæve
skatten, og dels besparelser for at få enderne til at nå sammen.
Der er i byrådet bred enighed om følgende
sigtepunkter:
En kassebeholdning på 100 mio. kr. ultimo
året.
Et anlægsbudget på min. 110 mio. i 2010,
og 70 mio. i de efterfølgende år. (ex. jordforsyning og ældreboliger.
Overholdelse af regeringsaftalens ramme
for serviceudgifter.
Et stort flertal af Byrådet nåede på konferencen til enighed om et forslag til budgettet som efterfølgende videresendes til behandling i Økonomi og Erhvervsudvalget,
og senere til 1. behandling i Byrådet i september måned. Overskrifterne i forslaget
kan kort sammenfattes som følger:
Skatten stiger med 1 % som led i en lang-

sigtet strategi.
Udgiftsvæksten på det specialiserede område skal bremses.
Ingen strukturændringer på de store serviceområder, skoler, dagpasning og ældreområdet.
Intention om uændret serviceniveau på de
store serviceområder.
Et ekstraordinært højt anlægsniveau i 2010
til gavn for beskæftigelsen.
Fagudvalgene skal i arbejdstøjet for at løse
opgaven i forhold til besparelsesblokke som
er indlagt i forslaget.
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L Servicemeddelelser 7
Læge H. Thomsen
Tlftid:
800 - 900
Konsultation:
efter aftale
Tlf.: 97 38 40 50
Vandværket:
Al henvendelse ang.
måleraflæsning bedes
rettet til Peter Freund
Juelsgaard
Tlf.: 97 38 26 27
Fodpleje:
v/Gitte Led
Kjærgårdsvej 8
Grønbjerg
Træffes bedst 15 - 19
Tlf. 40 36 12 58

Brugsen:
Åben alle dage
800 - 1800
Dog undtaget Juledag
og Nytårsdag

Klip og Krøl:
Mandag, tirsdag og
torsdag:
900 - 1700
Onsdag, fredag og
lørdag:
Lukket
Tlf.: 97 38 42 85

Postekspeditionen:
Mandag - fredag:
800 - 1200
Lørdag og Søndag lukket
Post indleveret efter
1200 bliver sendt efterfølgende hverdag.
Tlf.: 97 38 40 42

Kirkebil:
Tlf: 20 13 25 13 Vildbjerg Taxi
Zoneterapeut:
Tina H. Jeppesen
Holmgårdsvej 2
Grønbjerg
Tlf. 22 37 72 33

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200

Bogbussen
Mandag: 1710 - 1745
Tlf.: 24 40 39 87

Vagtlægen i regionen: 70 11 31 31

Landbobanken:
Torsdag: 1500 - 1730
Tlf.: 97 38 40 49
Politiet i Videbæk:
Man og ons 1200 - 1300
Tors
1500 - 1700
Fre og tir
Lukket
Tlf. 97 17 14 48
Ringkøbing politi tlf.
96 14 14 48
Hunde- og Kattefoder
Asger Andreasen
Kjærgårdsvej 8
Tlf.:20 14 12 58
Bedst efter 16

Alarmcentralen:--------- 112

Ringkøbing - Skjern kommune: Diverse servicecentre 99 74 24 24
Servicecenter Videbæk
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Postkasserne tømmes:

Åbningstid
Man-onsdag kl.
Torsdag kl.
Fredag kl.
Ved skolen:
Ved Brugsen:

9.30-15.00
9.30-16.45
9.30-13.00

Mandag - Fredag kl. 1700
Mandag - Fredag kl. 1200

Telefontid
Man-onsdag kl.
Torsdag kl.
Fredag kl.

8.00-15.30
8.00-17.00
8.00-13.30

Søn- og helligdage kl. 1700

Disse telefonnumre fungerer indtil videre - men se ellers www.midttrafik.dk
Rutebilernes informationscentral:
Mandag - fredag kl.
700 - 1830
Ringkjøbing ------------------------ 97 32 33 99
Lørdag kl.
900 - 1600
Holstebro -------------------------- 97 42 17 88
00
00
Søndag kl.
12 - 21
Skjern ------------------------------- 97 35 06 77

Billardklubben:
Niels Erik Jakobsen
Brugsens Bestyrelse: John Asmussen
By- og Erhv.udv:
Ivan Mortensen
Byrådet - lokalt:
Hans Østergaard, Spjald
Dagplejerep:
Inger Kjeldgaard
Margrethes døtre
Pia Kristiansen
Flagalle:
Holger Therkildsen
Forsamlingshus udl. Jens K. Christensen
Grønbjerg Friskole Bst. Ole B. Berthelsen
Grønbjerg Friskole: Peter Lindegaard
Grønbjerg-2000:
Sten Schmidt
Gymnastikforen.:
Klaus Tang
Havekredsen:
Eva Broni
Idrætsforeningen:
Else Marie Kokholm
Jagtforeningen:
Jørn Bank
Kirkebetj/Graver:
Klaus Tang
Kultur og Samvær: Ingrid Kirk
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97384468
97384285
97384211
97381445
97384335
22168409
97384161
23265890
97384179
97384177
97384848
97384358
97384179
97384580
97384498
25323358
97384020

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
NaturMusen:
Doddy Møller Bach
97384066
Nr. Omme:
Graver kontor
25323358
Nr. Omme Kimelaug: Mogens Ballegaard
97384332
Posthuset:
Brugsen
97384042
Præsten:
Ole Rasmussen
97384183
Røde Kors:
Besøgstjeneste
97173354
Skilte ved byportene: Majbrit Knudsen
97384525
Sogneforening:
Heidi Kjær
32559555
Støttekredsen Friskole Grete Tange
97384284
Ungdomsklubben:
Birthe Kamp
97132220
Vandværket:
Peter Freund Juelsgaard
97382627
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Fortsat fra side 3.....

Udgiftsvæksten på de specialiserede områder skal bremses.
Udgifterne til de specialiserede områder har
de senere år været kraftigt stigende. Det
gælder især på børn og familieområdet,
samt voksenhandicap og socialpsykiatri. I
økonomiaftalen mellem regeringen og KL
er det klart signaleret at der skal foretages
en opbremsning på disse områder, og
RKSK er parat til at gøre en kraftig indsats
for at bremse væksten på området.
Ingen strukturændringer.
RKSK har i sin korte levetid været igennem
strukturtilpasninger på alle større serviceområder – skoler, dagpasning, ældre og fritidsområdet. Det er flertalsgruppens indstilling at der ikke skal ske yderligere strukturelle tilpasninger i de næste 4 år. På dagpasningsområdet overvejes dog tilpasninger på
dagplejeområdet og børnepasningen i Hvide Sande og Lem.
På trods af den vanskelige økonomiske situation er der fundet plads til:
En styrkelse af turistindsatsen.
Oprettelse af 12 stillinger i folkeskoleregi
til varetagelse af et nyt AKT-tilbud for at
skabe mere rummelighed i folkeskolen.

Permanentgørelse af børnekulturbussen.
Opnormering på de mindste ældrecentre.
Grundtilskud til opførelse af 20 nye lejeboliger pr. år.
2-årig forsøg med 8-talsbus i Skjern-Tarm
området.
Det skal dog nævnes, at den økonomiske situation også har betydet fravalg af mange
gode forslag til nye aktiviteter.
Et ekstraordinært højt anlægsniveau i
2010.
Hele byrådet er enige om at opprioritere anlægsaktiviteten i 2010 for at stimulere beskæftigelsen i området. I flertalsgruppens
anlægsforslag igangsættes der således anlægsprojekter for et samlet beløb på 150
mio. kr. i 2010. Den samlede anlægsaktivitet for hele budgetperioden er 515 mio. kr.
Alt i alt et budgetforslag med udfordringer.
Med den generelle økonomiske udvikling i
samfundet taget i betragtning, mener jeg
trods alt, at forslaget giver mulighed for et
forsat højt serviceniveau, og samtidig indebærer et rigtigt godt løft på anlægsområdet.
Med disse ord vil jeg ønske læserne en god
sensommer. 

Høstgudstjeneste - søndag den 20. september kl. 14.00
En festligt pyntet kirke vil igen i år danne rammen om vores høstgudstjeneste.
Den er, traditionen tro, kl. 14.00 og vil indeholde alt det, en høstgudstjeneste skal.
Vi håber at rigtig mange vil medbringe lidt af årets høst, det vil pynte
op i kirken, og efter gudstjenesten vil der igen i år, traditionen tro,
blive holdt auktion over det medbragte høstoffer.
Og naturligvis er der kirkekaffe.
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I Af hjertet tak!!!
Ved: Mogens Ballegaard

Kære Sogneforening, skribenter og alle der
arbejder for og støtter op om Grønbjerg og
alle andre gode borgere i Grønbjerg.
Sct. Hans aften var jo én af de blandt mange, hvor vikingen blev uddelt. Til trods for
at vores datter samme dag var blevet student, insisterede familien på, at vi skulle op
og se, hvem der fik Grønbjergvikingen. Det
passede mig storartet, for jeg skulle jo have
et billede af vedkommende - selvom jeg
nok kunne lokke Finn til at tage det billede.
(Jeg mødte også Finn deroppe og spurgte ”Nå, skal du også tage billeder af Grønbjergvikingen” - Ja! det skulle han da.)
Stor var overraskelsen så, da det gik op for
mig, at foruden en Sølvviking skulle der
også udnævnes en Guldviking. Nå, tænkte
jeg - jeg var jo klar med kameraet - hvem
skulle så have den, og da Tine nævnte noget

om én der ikke kunne høre - ja det kunne
være så mange, men da buschaufføren blev
draget ind i det, var der vist ikke længere
tvivl.
Det var en overraskelse af de store - jeg
plejer ikke at blive rystet i mine grundvolde, men hvor I tog fusen på mig - og på en
rigtig dejlig måde.
Efter at have sundet mig indtil flere gange,
er det gået op for mig, hvor glad jeg er for
den tildelte Guldviking.
Jeg er utrolig glad for vikingen - og det gør
slet ikke noget, at det er min kone, der har
fremstillet den - utrolig glad for den påskønnelse, som den er et udtryk for.
Jeg tager det næsten som en selvfølge, at
jeg gør det, som jeg gør for sognet, og tænker ikke rigtig over det - for det er så vigtigt
at holde sammen og kæmpe for de gode
værdier. Men det bliver sandelig sat i relief,
når man får sådan en cadeau.
Endnu engang mange tak for vikingen - det
varmer.
Jeg er meget beæret og nok også ret ydmyg
over situationen. Endnu engang tak!!
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I Grønbjerg i tiden 1939 - 1945
Ved: Børge Kamp

Grønbjerg i tiden 1939 - 1945 - tyskernes
besættelse af Danmark

Min mor var, som næsten alle husmødre
dengang, hjemmegående.

Runestenen har
fået lov til at
genoptrykke
Børge Kamps
erindringer fra
tiden 1939 1945 i Grønbjerg.
Børge
Kamp er født
her i Grønbjerg, og har
haft sit virke
her med egen
tømrervirksomhed fra Frydendalsvej 1, der
hvor Jane og Jens Erik har atelier og kunstudstilling i dag. Beretningen giver et tidstypisk billede og indblik i livet for ca. 70 år
siden, og specielt i den tid hvor Danmark
var besat af tyskerne, hvilket havde en stor
indflydelse på livet i ”De fem onde år” i
Danmark. Måske ikke så hårdt præget på
landet som i de større byer. For at gøre historien ”nærværende” er de forskellige lokaliteter henført til de beboere, som har
adresse i de pågældende ejendomme i 2009
- det er anført i parentes. Erindringerne har
været trykt i Grønbjerg 1897 - 1997 samt i
Hardsyssels Årbog 2003 i to lidt forskellige
udgaver. Begge de trykte udgaver er sammenholdt med hinanden og desuden kompletteret med en samtale og uddybning af
Børge Kamp selv.

Grønbjerg
Hovedvej A11 var dengang en grusvej belagt med skærver. Den gik gennem Kiddal
Plantage, krydsede den nuværende
Holstebrovej og gik tæt forbi Grønbjerg
Østerskole (Grønbjergvej 45 hvor Else Nyborg og Per Anneberg bor) og videre mod
Ørnhøj. Arbejdet på den nye hovedvej var
påbegyndt, men lå stille under krigen. Vejen gennem Grønbjerg gik fra A11 hvor Algade begynder (som i dag) bag om
”smeden” (Algade 2B), slog et sving op
igennem grunden Algade 8 (Læge Thomsen), og da bakken ikke var udgravet var
der her en herlig kælkebakke om vinteren.
Vejen var ikke gruset, når det var glat, hvilket førte nogle trafikuheld med sig ved baneoverskæringen der krydsede Algade ved
kirkestien-Skolevænget. Dengang var jernbaneoverskæringen ”ubevogtet”. Først efter
krigen kom der blinklys op.
Så på den spejlblanke vej, der fra byen
skrånede stærkt mod overskæringen skulle
det gå galt, den ene gang var det en personvogn og den anden gang en lastbil, uden der
dog skete større skader på personer. Der
skete kun materiel skade på biler og tog,
men dog uheld der blev talt en del om.

Min baggrund
Jeg er født i 1931 som den næstyngste af en
flok drenge på 6. Min far arbejdede på teglværket (Teglværksvej 7) om sommeren og
på Videbæk Kartoffelmelsfabrik om vinteren.
Vi boede i Algade 15 (Øster/Kæmpegaard).
8

Grønbjergs bilpark bestod dengang af følgende:
Lastbiler:
Anneberg 2, Halfdan (købmand) 1, Teglværket 1
Personbiler:
Slagter Bilgrav 1, Læge Nøhr 1, Smedemester Toft 1, Teglværket 1, Anneberg 1
Anneberg og Bilgrav benyttede deres biler

til ”lillebiler”, men Bilgravs var ikke helt
officielt.
Til den ”store bilpark” stod der 3 benzintanke til rådighed: Brugsen BP (Svinget 2),
Halfdan Esso (Algade - hvor mindestenen
står), Lønborg Gulf (Algade 31, Henriksen)
Efterhånden blev benzinen rationeret og
personbiler og lastbiler fik monteret en gasgenerator (en stor kakkelovn) og kunne ved
hjælp af forbrænding af træ få brændstof til
bilerne.
Selvom vi ikke synes, at der er sket meget i
Grønbjerg gennem årene, er der i tidens løb
alligevel bygget en hel del.
På nordsiden begyndte Algade med 4a
(Tommy og Inger Kjeldgaard) og derefter
nr. 16 (der hvor Johs. og Elene Mikkelsen
boede) og sluttede med Grønnegade 2
(Elisa og Kristen Kristensen). På sydsiden
begyndte Algade med nr. 9 (Douangnapa

og Brian Jørgensen) og sluttede med nr. 51
(Erlandsen/Mølgaard), i sidegaderne var der
kun enkelte huse. Siden er hele gader bygget til.
Alligevel var vi godt forsynet med butikker.
På nordsiden var der mejeri med udsalg på
parkeringspladsen bag forsamlingshuset
Svinget 3 (Anette og Hans Jørgen Pedersen) var der købmand og tømmerhandel
Svinget 2 Brugsforening
Algade 18 hotel og telefoncentral,
Algade 20 (Tipsmarks) barberforretning
Algade 22 (Tonni og Marianne Nielsen)
tøjbutik
Algade 24 (pladsen ved stenen) Halfdans
købmand og foderstof
Algade 26 (med den skrå indgang) cykler
og jagt og fiskeri
Algade 28 el-forretning
Algade 30 (Dyrberg/Nørgaard) medicinhåndkøb og trikotage

Billede fra ”Gammel Grønbjerg”. Øster skole i forgrunden. Den gamle hovedvej, hvorpå de tyske
soldater kom kørende, kan man se, går lige uden for skolens vinduer. Den nye hovedvej der går lidt
længere til venstre i billedet, er etableret og asfalteret. De to huse - den gule og den røde eksisterer
ikke mere - ligesådan med gården overfor det røde hus. Det lille røde hus helt til højre er hvor
Brinch/Johansen bor i dag. Masterne ved siden af vejen er telefon master. Dengang var telefonledninger ”luftledninger”. Billedet er fra omkring 1970
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Luftfoto af Grønbjerg fra 1956. - Naturligvis er der sket noget på ca. 10 år, men man kan sagtens gå på opdagelse i firhold til artiklens tekst..
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Algade 32 (Halkjær/Gammelgaard) Ringkøbing Landbobank
Algade 36 (Klip og Krøl) læge
Algade 40 (Gitte og Leif) malermester
Algade 44 (er ombygget til 4 lejligheder) is
og slik
Skolevænget 9-11 (Ved MK stålindustri)
DAG foderstof.
I sydsiden
Algade 19 (Søren Skinhøj), elværk
Algade 21 (lejligheden) bageri med butik
Algade 23 (IQ Foods kontor) Carlsberg depot og bladkiosk
Algade 25 (Læge Thomsens udlejning) møbelforretning
Algade 31 (Henriksens) cykel og træhandel
Algade 33 (nedrevet) smedemester
Algade 35 (Landbobanken) slagterforretning
Algade 37 (Steffensens) barbersalon
Algade 41 (Hounisen) skomager
(slagterforretning).
Af skoler havde vi to. Hovedskolen eller
vester skole, på hjørnet af Sønderkjærsvej
og Algade (der hvor Møllers bor i dag) og
øster skole, Grønbjergvej 45 (Else Nyborg
og Per Anneberg). Skellet for hvornår man
gik i øster og vester skole lå ved Teglværksvej/Ørnhøjvej. De der boede vest for denne
linje gik i vestre skole og de der boede øst
for gik i østre skole, og da vi boede øst for
Teglværksvej gik vi i øster skole.

Erindringer fra de første krigsår
Jeg husker tydeligt fra de første krigsår,
hvordan Hitlers hære tromlede det ene land
efter det andet ned og fortsatte ubådskrigen
der, hvor man slap i 1918. Min far, der var
gammel marinesoldat, var født i 1892 og
havde sejlet en del for England under 1.
verdenskrig. Han kendte navnene på en del
af de skibe, der blev sænket, og han syntes,
det var en katastrofe for englænderne, og
det så ud som om deres herredømme på
verdenshavene var slut, og at besættelsen af
England var nært forestående.
Dagligdagen
I den første del af krigen blev dagligdagen
næsten ikke berørt, bortset fra mørklægning
af vinduerne om aftenen, og der ud over var
der ingen gadelys i resten af krigen. I begyndelsen af krigen var der en meget lempelig rationering, der dog efterhånden blev
strammet, så den kom til at omfatte næsten
alt - selv ting som gryn, salt, sæbe og kartoffelmel. Mange erstatningsvarer blev også
rationeret.
Rationeringen fik ikke den store betydning
her i Grønbjerg i begyndelsen. Hjemmeslagtninger var et udbredt fænomen, men
blev forsøgt begrænset. Det blev bl.a. forbudt at sælge til Tyskerne og fragte kød
med bil, tog eller andet transportmiddel. På
landet lavede man selv foder til grisene.
Man kværnede korn på en kværn og lavede
”grutning”, som svinene fik sammen med
noget væske (mælkeprodukt eller vand). Da

Murermester Jens Kirk
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
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melet blev rationeret, blev mange kværne
”bildet”, (kværnstenene blev efterhånden
slidte, og man sendte så bud efter en mand,
der kunne hugge kværnstenene til ”bildet”)
så kværnene kunne male kornet så fint, at
det blev til mel, hvorefter man kunne bage
brød af det.
Korn - som rug og hvede - skulle godt nok
afleveres i forhold til de tønder hartkorn
man havde, og til en pris af ca. 27 kr., hvor
korn i fri handel kostede ca. 54 kr. pr. td.
Men lidt blev der nok til at lave mel af.
Det var nok husmødrene, der blev mest generet af rationeringen, deres evner og opfindsomhed blev rigtig sat på prøve.
Ret hurtig slap tildelingen af kaffe op. Man
begyndte så at brænde rug i stedet, det havde dog ikke andet tilfælles med kaffe end
farven. Og så lugten!! Skulle nogen få lyst
til at lave omtalte kaffe, vil alle, der er over
60 år (1995), kunne spore det, selv på meget stor afstand.
Mel til bagning var kun af dansk avl, og jeg
kan endnu se det spændte udtryk for mig,
som min moder havde, når hun skar et nybagt sigtebrød over, og i de fleste tilfælde
måtte erfare, at bund og skorpe var fint,
men det indvendige, var en klæg masse i
bunden af brødet.
Efterhånden som rationeringen blev strammet voksede også opfindsomheden.
Rødbederne blev kogt sammen med lige dele sukkerroer, smagen var god nok, men det
kneb med farven, så der var en tendens til,
at sukkerroestykkerne var de sidste, der var

tilbage i skålen, de blev serveret i.
I 1943 blev fedtindholdet i piskefløde nedsat til 15%, og kunne så ikke længere piskes. Det blev så muligt at købe nogle såkaldte gulddråber, hvorefter det lod sig gøre. Men da vi ikke havde elektrisk piskeris,
var det en meget langsommelig proces.
Det sidste år af krigen blev der også afleveringspligt på kartofler. De indgik i forvejen
som en væsentlig del i grisenes foder. Grisene blev godt nok lidt federe, men da det
var fedt, man i Tyskland havde mest brug
for, var det dengang i orden. Det bevirkede,
at der blev stor mangel på kartoffelmel.
Man fandt så på at finraspe kartoflerne,
skylle massen gentagne gange i vand, hvorved man fik en mel, der var lidt grå, men
var ellers ligeså god som det købte.
Tøjet
Et andet problem, der blev meget stort, var
mangelen på tøj. Der blev udfoldet stor opfindsomhed med omsyning af tøj. Først gik
det ud over lagnerne, senere var det frakker
og jakker, der fik vrangen vendt ud, foret
blev brugt til skjorter. Vi måtte også gå i
lappede bukser til skole, og det var ikke fordi det var in, det var bare en nødvendighed,
som næsten alle var underlagt. Man kunne
købe nyt tøj, men det var af en meget dårligt kvalitet. Hovedbestanddelen var vist
papir, så det holdt kun i ganske kort tid.
Der var nogle enkelte, der havde får, men
ulden var også afleveringspligtig, så det var
ikke let at skaffe.

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING
Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde.
Totalenteprise ● Modernisering ● Gulvbelægning
Kristen Agerlund Jensen
Peter Ø. Christensen

97 38 42 70 - Biltlf:
97 38 42 78 - Biltlf:

40 33 42 70
40 14 42 78

INGEN OPGAVER ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE

12

Tobak og cykler
Mændenes største afsavn var nok tobakken,
den var ikke på rationeringskort, men de
handlende fik en procentdel af førkrigssalget, og så var det deres opgaver at fordele
den mellem deres kunder. En del af den tobak man kunne købe, var avlet på Fyn, alligevel stod der på pakken "fremstillet af fine
oversøiske varer". Og set fra Jylland var det
vel egentlig rigtig nok. I mange haver blev
der avlet tobak, det blev høstet, tørret og behandlet efter alle kunstens regler, tilsat honning og mange forskellige saucer m.m.,
men der manglede ligesom altid noget.
Og så var der cyklen. Det var en nødvendighed for at kunne komme på arbejde. Cykeldæk var sidst i krigen ikke til at opdrive,
så de der endnu havde gode dæk på cyklen,
var næsten nødt til at tage cyklen med i
seng, for at den ikke skulle blive "skrællet".
På min cykel var der i det sidste krigsår en
massiv dæk på baghjulet, den var skåret ud
af et gammelt bildæk. Men da vejen til min
plads som hjorddreng, gik langs en cykelsti
gennem eng og mose, var det egentlig ikke
så dårligt.

at blive sendt hjem fra skole, fordi lærerinden trods ihærdig fyring i kakkelovnen, ikke kunne få temperaturen i skolestuen over
frysepunktet. Til rengøring af de små tavler,
som vi skrev på, havde nogle elever små
flasker med vand stående i et skab. En morgen var en del af dem frosset i stykker.
Frosten var så dybt i jorden, at mange vandstik ind til husene frøs, så man var nødt til
at hente vand ved brandhanerne.
Da tilførslen af brændsel fra udlandet samtidig blev halveret, blev der i alle krigsårene
produceret en masse tørv her omkring, og
store områder blev endevendt for at finde
brunkul.
Grønbjerg var et mindre Klondike, hvor der
blev gravet masser af tørv og kørt brunkul
fra lejerne i Skråstrup og Abildå til stationen i Grønbjerg. Flere huse af træ blev
rejst, for at tilflytterne kunne få et sted at
bo, og på alle lofter i byen boede folk, så
antallet af beboere i Grønbjerg har nok aldrig nogen sinde været større, selvom byen
dengang kun var halv så stor. 
...fortsættes i næste nummer

Brændsel - brunkul og tørv
En anden mangelvare skulle dog på ganske
anden vis komme til at præge vort område,
det var brændsel.
Vi havde i årene 1940 til 1942 nogle meget
hårde vintre. Temperaturen nåede i 1942
ned på 32 minusgrader. Vi oplevede engang

Grønbjerg Trailercenter
Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald
- 97 38 44 60 - også aften og weekends.
Køb, salg og bytte af nye og brugte trailere. Samt reparation.
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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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I Lærer Anders Chr. Vestergaard
Men jeg må tilbage til møllen. Nord for
bakkerne havde man længe været misfornøjet med at man skulle køre til mølle i Grønbjerg. Der blev derfor købt en nogenlunde
god brugt mølle, som blev stillet op øst for
landevejen ved Nedergård, jeg husker ikke,
om der blev dannet et aktieselskab for at få
den nødvendige mønt, eller der var nogle
der kautionerede for pengene, og tanken var
naturligvis den, at møllen i Grønbjerg snart
ville smuldre hen, og så var de syd for bakkerne henvist til at komme kørende mod
nord til møllen, og det kunne jo egentlig
være ligeså berettiget, men nu fik man alligevel travlt på denne side. Nogle mænd
kom i forbindelse med ungkarl møllerbygger og møllersvend Søren Degn Nielsen, og
det førte til, at han købte møller Jensens
gamle mølle, samt en del jord på Grønbjerg
bakke. Den nødvendige kaution for, at Søren Nielsen kunne få den kapital, han
manglede, fik han, og så blev den gamle
mølle fornyet og igen opført på den høje
Grønbjerg bakke, hvor den så i mange år
stod og svingede sine mægtige vinger, og
var i virkelighed en stor pryd for egnen, og
mange er de gange, blikket er gået i retning
af møllen for at se, hvor stærkt det blæste,
og hvilket hjørne vinden kom fra. Jeg husker nu tydelig, at mølleforetagendet ved
Nedergård var et aktierfortagende, men det
gik ikke godt og der var vist årligt underskud, og til sidst blev møllen solgt med tab
for alle aktionærerne. - I Grønbjerg gik det
bedre, møller Nielsen, var en dygtig og foretagsom mand. - En aften ca. et par år efter
1900, brændte møllen. Mor og jeg var til
bryllup hos sognerådsformand Kristen
Overgaard, og vi kunne se, at der var ildebrand i den sydlige del af sognet, men vi
var ikke klar over, hvor det kunne være og
var ikke rolige, før vi havde været en tur
oppe på bakken hvor vi kunne se, at det var
møllen, som brændte. Årsagen blev vist al-

drig opklaret. Mølleren byggede nu en hel
ny mølle, og siden anlagde han et bageri i
forbindelse med møllen, samt et elektrisk
anlæg, så han kunne levere lys og kraft til
Grønbjerg by og nærmeste ejendomme.
Dette sidste fik han lavet i den dyre krigstid, og var vist ikke noget rentabelt foretagende for ham, men så brændte møllen, bageriet og elektricitetsværket en stormvejrs
nat i 1924. - Der hændte det uforklarlige for
mig, at jeg syntes, at jeg hørte noget som en
brølende storm og anden bulder, samt så
masse af røg og gnister fare forbi. Jeg for
op i sengen og så mig om, men nu var der
ikke noget, jo jeg kunne høre blæsten, men
ikke stærk, da vinden var i nordvest, og vi
altså var i læsiden. Jeg måtte jo have drømt
og lagde mig til ro igen. Næste morgen, da
jeg kom ud var Møllen borte, og det fortaltes, at møllen var brændt i voldsom storm
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så røg og glødende genstande førtes helt ned til Kristian
Østergaards stråtækte hus, så man havde været helt ængstelig der, og det havde været voldsomt, men smukt
skue. Møllen blev ikke opført igen og bakken mistede
sin prydelse for stedse, thi petroleumsmotorer, elektromotorer og vindmøller i hvert hjem, næsten gjorde en
sådan mølle overflødig. Ejendommen oppe på bakken
fik møller Nielsens svigersøn og datter, Grønbjerg byggede et Elektricitetsværk i byen, og her flyttede Søren
Nielsen bageriet ned, og i dette nye hjem døde han i
1925.
Da jeg kom til Nr. Omme, var jeg den eneste i sognet
der havde en cykel, hvorfor jeg var en seværdighed af
rang, når jeg kom hjulende. Om sommeren var jeg vel
ugentlig en tur i Holstebro eller Mejrup hos Knud og
Lovise, men i sommerferien 1896 stak jeg af til København på cykel, thi jeg bildte mig ind, at det blev meget
billigere end tage toget. Det blev det nu ikke - langtfra,
men jeg fortrød alligevel ikke, at jeg benyttede cyklen,
thi en sådan tur er både, interessant og belærende.
Jeg cyklede op på formiddagen til Skjern, hvor jeg besøgte Maren Andreasen og sønnen Andreas, som nu boede i Skjern. Efter et par timers ophold, tog jeg til Varde, der var marked, og jeg så lidt på det da meget omtalte korthorns kvæg, samt besøgte en lidelsesfælde Cecilie
Jacobsen på Holstebro sygehus, men nu var hun sygeplejerske på epidemihuset i Varde. Hun fortalte mig, at
man nu havde en serum, som næste altid var et sikkert
middel mod Difteritis. Samme aften nåede jeg til Kolding, og logerede på Højskolehjemmet. Anden dag kom
jeg til middag til Fredericia og spiste på et gammelt hotel, som jeg bagefter opdagede var et fint og dyrt hotel,
så jeg måtte, se for fremtiden at undgå den slags, dersom
min pengebeholdning skulle holde til den tur. Den dag
kom jeg ikke længere end til Nyborg, og tredje dagen
hen på eftermiddagen til Roskilde, jeg besøgte da for
første gang Domkirken der. Næste morgen var mine
benmuskler så ømme, at jeg blev alvorlig bange for, at
jeg ikke foreløbig skulle komme længere, men jeg kom
dog på cyklen og snart forsvandt ømheden, og nu gik det
ad København til, ad den for mig. i nærheden af byen så
kendte landevej lige til min tidligere værtsfolk, GI. Johansen og kone i Dannebrogsgade, hvor jeg blev modtaget med åbne arme. Johansen fortalte mig om Jens Andersens sidste dage og sluttede med: ”Jeg tror aldrig, han
havde taget eksamen, han hængte slet ikke i, som De
gjorde.” - Jeg fik et kælderværelse på højskolehjemmet.
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Der var tre senge, men der var ikke andre
værelser ledige, og til at begynde med var
jeg også ene om det. En Aften jeg kom sent
hjem, fik jeg at vide, at de to andre senge
var taget i besiddelse. Da jeg kom ind i det
næsten mørke værelse, springer den ene af
sengen og kommer imod mig i bar skjorte,
idet han sagde en del som jeg ikke kunne
forstå. Jeg har en seng derhenne, kan De ikke begribe det, sagde jeg. Han blev ved at
mumle noget, men gik dog i seng. Jeg
skyndte mig hen til bordet og fik stålampen
der tændt. Den tog jeg og holdt hen mod
ham for rigtig at se, hvad han var for én.
Han erklærede, at han vidste ingen ting, at
han måtte være gået i søvne, hvilket også
var det, som jeg havde tænkt mig hele tiden. Den ene af disse to viste sig at være en
ung lærer fra Kolding, ved navn Knudsen.
Han havde lige fået en cykel og benyttede
den på turen til København. Vi aftalte med
hinanden, at vi ville følges ad på cykel hen
til det nye Frihavn. - Den morgen vi havde
bestemt, gik jeg ned i gården for at se til
min cykel. Da kommer lærer Knudsen, og
han ser hel ulykkelig ud. De har Deres cykel, siger han, ja, har De ikke Deres? Nej
den er stjålet, jeg har meldt det til politiet,
men de siger, at det er usandsynligt, at den
kan findes for der stjæles flere cykler hver
eneste dag. Jeg tog så ene af sted og cyklede snart ind ad frihavnens porte. Der var ingen andre, der cyklede der, og det undrede
mig noget. Det mærkeligste, jeg så, var en
mægtig gul dynge af majs, sikkert, flere
hundrede vognladninger, som lå der i regn
og solskin og blev ødelagt. Der blev sagt, at
der var ingen, der ville købe majsen og give
så meget for den, at fragten af, den kunne
blive betalt. - Vinteren før havde svinepriserne været 16 ½ øre pr. pund levende
vægt, og endnu var prisen i nærheden af 20
øre.

Til sidst ville jeg ud af en anden port, men
her stod to røde toldembedsmænd, der
standsede mig og spurgte, om jeg havde
cyklen plomberet. Jeg havde hørt om, at
tønder blev plomberet, men cykler – nej, det
havde jeg aldrig hørt, men da jeg vidste, at
der ikke var gjort det mindste underligt ved
min cykel, svarede jeg nej. Ja så kan de ikke
komme ud. Ja, men hvor skal jeg så ud? Der
hvor De kom ind. Jeg cyklede så hen til den
port hvor jeg var kommet ind, men der stod
der også to røde uhyrer der, dem havde jeg
absolut ikke set noget til, da jeg cyklede ind.
- Her gentog samtalen sig, men sætningen
blev heldigvis for mig en anden, for ellers
var jeg kommet til at betale en toldafgift på
ca. 50 kr. Altså: Er cyklen plomberet? - Nej.
Så kan de ikke komme ud. - Jeg har været
ved en anden port, og der sagde man, at jeg
skulle ud der, hvor jeg var kommet ind. Da
sagde en af de røde. Heldigvis for Dem så vi
Dem da, de kørte ind, men De var for langt
borte til, at vi kunne råbe Dem op. Se, nu
skal vi sætte en plombe på Deres cykel, så
må De cykle ud og ind så tit De lyster. Jeg
fik cyklen plomberet, og så takkede jeg for
god behandling, og cyklede ud. Da jeg kom
til Højskolehjemmet, cyklede jeg over fortovet og ind ad porten, men da jeg er stået af
og har vendt mig om, står der en vældig stor
politibetjent. - De cyklede, over fortovet.
Jeg var klar over, at nu måtte jeg helst være
Vestjyde. Ja, måtte jeg ikke det? Nej sagde
han, alt andet end venlig. - Ja, jeg er for kort
tid siden kommet fra Ringkøbingegnen og
kender ikke så nøje, hvad man må her. - De
skal vide besked eller lade være at cykle. Så
gik han, men jeg begyndte at blive klar
over, at cykle i, København var ikke helt ud
det samme som at cykle i Grønbjerg. 
fortsættes i næste nr.

Vær med i Runestenens mail-netværk
send en mail til runestenen@runestenen.dk
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I Grønbjergs Guldviking - ”en sjælden en”
Ved: Sogneforeningen

I år har Sogneforeningen valgt, at vi vil
give en vis person en Guld viking. Denne
pris er og vil blive en sjælden én, da det kun
vil blive givet, når der er sket/gjort noget
ekstraordinært for sognet.
Denne person, som vil blive tildelt den første, men forhåbentlig ikke den sidste Guldviking, er en sjælden én af slagsen. Han er
en fantastisk person ud over alle grænser –
han kender ikke ordet nej og er ikke bange
for at ”gå tæt på”. Det kan også nogle gange
være nødvendigt af andre årsager – denne
person har en jernvilje og er stædig og viljefast. Nogle gange kan man blive i tvivl, om
han hører efter, eller det i virkeligheden er,
fordi han ikke kan høre – det kan også være
det, man kalder selektiv hørelse.
Han er en person, vi er stolte af at have som
medborger.
Jeg har været rundt hos forskellige personer, som alle kender personen rigtig godt og

ladet dem fortælle i ord, hvad han står for –
lyt bare her…
Grønbjergs Guld Viking tildelt Mogens
Ballegaard med følgende begrundelse:
Man skal stå tidligt op for at følge med, og
”stå tidligt op” det gør Mogens, for ellers
kan han simpelthen ikke nå alt det, han har
gang i.
Sjældent har jeg oplevet et menneske, der
brænder så meget for en sag, som tilfældet
er ved Mogens. Ingen børn på skolen, og alligevel besidder han en indædt vilje for, at
projektet lykkes, og børnene får de bedst
mulige vilkår i Grønbjerg. Friskolen har
haft stor glæde af Mogens, både som aktør
på sidelinjen, men så sandelig også som
”ansat buschauffør”. Det første halve år
kørte Mogens bussen til stor glæde for vores elever, og alle os andre der hørte om de
Foto: Finn Krogh Jørgensen
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”spændende” ture, eleverne havde sammen
med Mogens. Nu står han klar, hver eneste
gang vi spørger, om han lige kan nappe en
tur, faktisk har vi endnu ikke fået nej – fantastisk.
I kulisserne tager Mogens rigtige mange arbejdsopgaver. Jeg har endnu ikke set Mogens takke nej til en opgave, eller sukke
fordi det alt sammen bliver lidt for meget.
Det er fedt at møde et menneske, der er så
engageret, aktiv og arbejdsom. At Mogens
forstår, hvor vigtigt det er, at vi her i livet
står sammen og dyrker fællesskaberne, er
der overhovedet ingen tvivl om, det er for
Mogens en selvfølge, at vi alle hjælper hinanden, og at vi er afhængige af hinanden.
Godt, at vi unge har et så lysende eksempel
så tæt på.
Tit har man lyst til at takke Mogens lidt
ekstra, men det er svært, for Mogens er beskeden – meget beskeden.
Men alligevel – tak Mogens – tusind tak.

Mogens er en ildsjæl og idé-skaber af højeste karat. Fra han får en idé til den føres
ud i livet går der ofte kun få timer ….. undertiden få minutter.
En af hans svagheder er nok, at han ikke altid kan forstå, at andre ikke er lige så hurtige til at komme ud af starthullerne. På nogle kan han derfor komme til at virke lidt
frembrusende.
Mogens er også perfektionist og detaljernes
mand. Han vil ofte gå langt for at bevise, at
han har ret.
Selv om Mogens er den typiske igangsætter, er han også vedholdende med de projekter, han sætter i gang - se blot på Runestenen, som han i over 15 år har været drivkraften for.
På det personlige plan er Mogens målrettet,
men på mange måder også en ubekymret
optimist. Livet er for kort til at bære nag.
Han er desuden udstyret med stor portion
humor. Nogle gange også så avanceret, at

Er du i gang med at arrangere :
-

gadefest m/volleyball kamp
højskolekomsammen m/basketball kamp
efterskoletræf m/badmintonturnering
udstilling
koncert
eller noget helt andet !

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

Grønbjerg Multisal

Udlejning af Multisalen
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den går over hovedet på enkelte.
I det seneste år er der kommet en ny side
frem af Mogens. Som chauffør på Friskolens bus, er han næsten blevet hele Friskolens reserve-bedstefar.
Gennem sit arbejde i Grønbjerg 2000,
Friskolen, Runestenen og som hele Grønbjergs serviceorgan, har Mogens haft fingrene i meget af den udvikling der er sket i
sognet.
Og det er nok ikke mange der rent faktisk
har nogen idé om, hvor gigantisk en arbejdsindsats han har ydet.
Spørger man de lokale politikere, på
kommunens administration, medierne og
andre med kendskab til Grønbjerg, så ved
de fleste godt hvad Grønbjerg står for:
I Grønbjerg vil vi, kan vi og gør vi.
Mogens har en stor andel i, at det er sådan,
og ikke mindst i, at omverdenen er klar
over det.
Mogens er kendt som en energisk og vedholdende forkæmper for landbysamfundene
generelt og for Grønbjerg i særdeleshed.
Mogens deltager gerne vedholdende og insisterende i drøftelser, om hvad der kan
gavne Grønbjerg. Han opleves som en ildsjæl, der kæmper for nærhed og fællesskab i
vores lokalsamfund. Når Mogens fortæller
om Grønbjerg vil man kunne høre, at han
med stolthed fortæller: ”I Grønbjerg kan vi
selv”.
Når Mogens kaster sit store engagement og
forkærlighed på et af sine projekter for
Grønbjergs bedste, er der aldrig langt fra
ord til handling. Da Mogens fik ideen til at
lave et lokalblad en tidlig søndag morgen,
havde han inden kl.10 samme dag samlet en
initiativgruppe til en fælles brainstorm på
det, der senere blev til Runestenen.
Et af Mogens` valgsprog er: ”Ska´vi se, at
få det a´ æ´ halm”. Hvilket gør, at Mogens
altid er i gang med nye projekter, som hel20

lere skal være i dag end i morgen.
Mogens er meget iderig og aldrig bange for
at sætte handling bag ordene. Mogens fremstår derfor som en meget helstøbt person,
der med et engelsk udtryk kaldes: ” He
walks the talk” eller på dansk ”han gør det,
han siger, og han siger, det han gør”.
Mogens Ballegaard er en meget energisk
ildsjæl, som gør et stort stykke arbejde for
hele Grønbjerg sogn. Han er desuden meget
vellidt som friskolens buschauffør.
Han var med til at bygge Multisalen, som
mange gymnaster og badmintonspillere stadig nyder godt af året rundt. Han er redaktør på vores uundværlige sogneblad, hvor
mange arrangementer annonceres.
Mogens er helt igennem en inspirator for
mange mennesker.
Han har evnet at sætte Grønbjerg på
landkortet i det vestjyske via sine fotografiske evner. Når der skal tages billeder til Runestenen, er Mogens altid på pletten til alle
sognets arrangementer. Billederne kommer
også af og til i de lokale medier, hvor ordsproget siger: ”Et billede siger tit mere end
1000 ord”, hvilket mange af hans billeder
gør.
Man bruger nogle gange udtrykket
”Tordenskjold´s soldater” - Du må være
”Tordenskjold ham sj´æl”. 

Klinik for sundhed og velvære

Zoneterapi  Massage
Elektroterapi  D-tox spa
Gavekort udstedes

Tina Hammelsvang Jeppesen
Grønbjerg Tlf.: 22 37 72 33
www.klinikforsundhed.dk

I Tanja, Rasmus og lille Malte,
Ved: Grete Tange

Til Gravers’ hus på smalle veje
finder jeg frem til dem, der sidder til leje,
for det er Tanja og Rasmus og Malte,
det er det, de deres lille søn kaldte.
Se, Tanja Nørgaard fortæller så,
hvordan hendes barndom i Kjellerup gå.
Hun er den mindste af en flok på tre:
en ”klat i bag”, som man nok kan se,
for hendes søster er 47 år,
og broderen med 45 står,
mens Tanja selv i det 32. går.
I Kjellerup gik hun i skole, og
i Silkeborg hun ”studenten” tog.
Derpå tog hun til Frankrig, fordi

at stå på ski var hun noget, hun ku’ li’.
Dernede blev hun ansat på hotel, hvor hun
var bartender, tjener samt gjorde rent en
stund.
Hun er nemlig ikke til ”rygsækstur”,
men der lærte hun også en ny kultur.
Der var hun 3 år, tog så til København,
hvor hun læste serviceøkonomi til gavn.
På følgende hoteller hun nu arbejde gjord’:
Danpark, Hotel Legoland og Kolding Fjord.
I Kolding havde hun som receptionschef
job,
men har nu sagt den stilling op,
for med lille barn og mand i ”æ brugs”
er det alt for langt derned at sus’.
Hvad der nu skal ske, slet ingen ved,
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for dem vil vi ofre en spalte
men af noget med ”gang i” er hun ikke ked.
I weekenden vil hun dog helst ha’ fri,
for at nyde familien, for det kan hun li’.
Ansvar vil hun meget gerne ta’,
hvis det på jobbet er det, hun ska’.
Om mødet med Rasmus fortæller hun så,
at han som tjener fik ansættelse på
hendes franske hotel, og så gik det sådan,
at de i begyndelsen så hinanden lidt an,
men snart fandt de ud af, at de ku’ li’
hinandens selskab. Det var dog snart forbi,
for hun måtte ikke med de ansatte fjante,
så hun blev ”gået”, måt’ forlade de vante
omgivelser der og rejse hjem.
Men det var i grunden ikke så slem,
for snart fulgte Rasmus efter, og de
slog pjalterne sammen, om jeg så må sig’.
Nu fortæller Rasmus om sig selv:
Jeg er Erna og Jens Peters søn, ved I vel,
efter skolegang i Spjald og her,
blev jeg udlært i Brugsen i Spjald, og der
er jeg igen, men jeg har været af sted,
for jeg tog til Frankrig, og den oplevelse var
”fed”,
for jeg nød at stå på ski, men stod
om aft’nen i baren, og den var god.
Jeg tjente lidt penge, men de forslog ej,
men det gjorde intet, for det gav minder til
livets vej.
Da Tanja var rejst faldt niveauet en del,
så det var i virkeligheden et held,
at jeg efter 3 måneder skulle hjem,
for så kunne i Vejle jeg få et klem
af Tanja, hvor hun boede, og der flyttede
jeg hen.
Jeg skulle begynde som souschef i Fakta,
men
butikken var ikke færdig endnu,
så i Give og Hammel Fakta jeg sku’
nu arbejde, mens den i Billund blev
22

gjort færdig, men det drev.
Til sidst kunne jeg dog begynde der,
men efter 3 måneder ku’ jeg ikke la’ vær’
med at søge til Brugsen i Hovedgård,
som i mig en ny ”frugt- og grøntmand” får.
Der befinder jeg mig godt, men så det sker,
at 4 af lederne, som er der,
forsvinder til andre steder, og jeg
får fra Ole i Spjald et ”kald”, hvor han siger
til mig:
”Jeg mangler en souschef og mener, at
jeg gerne i dig vil tage fat.”
Dertil sagde jeg ja,
og derfor er jeg der i dag.
At bo i Vejle og køre til Spjald,
se det kræver mere end et kald,
så vi besluttede at flytte, men hvor sku’ vi
hen?
I Brande vi lejede en lejlighed,
men det blev vi nu ikke glade ved,
for der var larm den ganske nat,
så vi var begge ved at få fnat.
I august var vi i Grønbjerg på visit,
og så var vi ude at køre lidt,
og Far kørte hen forbi dette sted
og sagde, det ku’ lejes, så vidt han ved.
Da vi kørte hjem, var vi enige om,
at dette sted syntes vi begge om.
Så vi flyttede ind, og det nyder vi,
det vil vi da gerne hermed sig’.
At vi er kommet nær på familien er rart,
for så kan vi få en barnepig’ snart,
hvis vi har brug for det engang,
det får vi let og uden tvang.
I fritiden har Rasmus her i sommer
istandgjort en campingvogn, hvormed de
kommer
lidt omkring på ferie i år,
og det er lidt spændende, for så Malte får
en rigtig god søvn, for de ved, at der

kan han sove natten igennem, og det er dem
kært.
Men ellers spiller han Rasmus badminton,
det samme gør Tanja, og til det er hun
fjong.
Desuden så har hun en bestyrelsespost
i gymnastikforeningen, hvor hun ej føler sig
”lost”,
men klemmer på med godt humør,
og det sætter altid på møder kulør.
Før har hun spillet håndbold, og
nu kan hun lide at” løbe i æ skov”.
Og noget, som de begge kan li’,
det er hvert år at stå på ski.

Nu tager Malte jo også tid,
for han er 8 måneder, skal I vid’,
og han kryber rundt og roder i alt,
(det har forældrene selv fortalt).
Og Tanja bager og sylter som få,
så tiden for hende kan hastigt gå.
Med tak for hjemmebag ta’r jeg derfra,
og tænker, at denne samtale ska’
være på vers, fordi den skal stå
i Runesten nr. 100, så den må
vist godt være lidt speciel.
Det gjorde da ingenting, vel?!? 

Ikoner – 2009
Sidste års ikonkursus var svært at få afsluttet uden en aftale om, at vi lavede endnu en weekend med ikoner. Derfor har vi allieret os med Jena Bangsgaard, som
også denne gang vil inspirere og hjælpe med at få vores tanker og ideér ført ud i
livet i form at ét eller flere ikoner. Dette vil ske

Lørdag den 7. november:kl. 10.00 – 17.00 i konfirmandstuen
En dag, hvor vi laver ikoner og sætter dem op i kirken.
Søndag den 8. november: Gudstjeneste i selskab med ikoner.
Kurset koster 200 kroner - vi sørger for mad og drikke i løbet af dagen. Der vil
også være lidt grundmaterialer, men deltagerne opfordres til at tage egne materialer og værkstøj med. Er du i tvivl, så ring til én af os.
Kurset er for alle ... også jer, som ikke kunne være med sidste år! Men der er kun
plads til 15 deltagere, så skynd dig og meld dig til hos undertegnede.
Sidste frist er lørdag, den 17. oktober.
Hilsen fra menighedsrådet og det lille udvalg: Lone Rasmussen – 97 38 41 83
Dorthe Liv – 97 38 40 59 – liv@mail.dk

Fabriksvej 4
6973 Ørnhøj
Tlf. 97 38 45 00
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I Årets gang derude
Ved: Lars Holm Hansen

Mogens Ballegaard sendte for en måneds
tid siden en e-mail, at Runestenen har jubilæum med udgivelse af blad nr. 100 og om
nogen af dem, som gennem årene har skrevet faste artikler til bladet, atter ville fatte
pennen og skrive om ting, der er hændt siden dengang. Jeg lovede, derfor at skrive et
nyt afsnit til ”Årets gang derude”.
Men først vil jeg ønske et stort Tillykke
med de mange udgivelser gennem årene.
Der har været rigtig mange gode og interessante artikler, historier, personomtaler af
nye beboere mv. og meget andet, med lokal
Grønbjerg vinkel. Tusind Tak herfra specielt til Mogens Ballegaard, som har påtaget
sig et stor ansvar og har lagt enorm meget
energi og arbejde i redaktørjobbet for Runestenen igennem mere end 15 år, et frivilligt
arbejde, som har og er med til at binde sognet sammen på en uvurderlig måde, og ja,
vi glæder os hver gang til at læse sognebladet igennem og derved følge med i hvad der
sker af små og store ting her i Grønbjerg.
Mit bidrag til Runestenen var artikelserien ”Årets gang derude”, som blev skrevet
fra 1998 til og med 2003 og omhandlede
stort og småt fra naturens verden. Naturen
fylder meget i min tilværelse og jeg synes,
at alle levende organismer er meget fascinerende og hvis man tænker over det, er det

(foto: LHH)
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utroligt hvor kompleks denne klode er skruet sammen, alt er tilpasset hinanden efter
devisen ”Vil du leve, så undgå at blive
ædt”. Kun mennesket har sat sig ud over
denne ”naturens dagsorden” og så alligevel
ikke! Daglig læses jo om overfald, skyderi,
krig, mord, jalousi og fjendskab, så også
mennesket kæmper sine kampe på forskellige planer!
Hvad er naturen?
Ja, egentlig et svært spørgsmål!, men naturen er vel det hele?
Overalt hvor vi færdes lever dyr og planter
med og af hinanden.
Vi bor i Ringkøbing-Skjern kommune, som
er meget privilegeret med hensyn til mange
forskellige naturtyper. Vi har store og vigtige vand-lokaliteter og meget andet: Vesterhavet, Ringkøbing fjord, Stadil og Vest Stadil fjord, Nørresø, Skjernå og enge, Tipperne, Værnengene, Borris hede, Lønborg hede og Hoverdal plantage for at nævne de
vigtigste.
Disse områder er af særlig stor værdi for
Vestjylland både hvad angår den biodiversitet, som sådanne områder indeholder, men
de er også typiske eksempler på naturen her
og derfor skal der passes på dem, da gode
”kernelokaliteter” er livsvigtige for mange
bestande af dyr og planter. Danmark har
også indgået en aftale med EU, hvor vi har
forpligtet os til at standse tilbagegangen af
den biologiske mangfoldighed inden år
2010 og dette kan kun gøres ved at bibeholde de gode steder og forsøge på bedste måde, at forbedre de øvrige, med hensyn til at
formindske kvælstofudvaskningen og sprøjtegiftene og ellers passe godt på vores
grundvand, så der også er rent vand i fremtiden til vore efterkommere.
At bevare naturen nogenlunde intakt er
også vigtigt i forhold til de turister, som
gerne vil besøge vores landsdel af den
grund og derfor skal der ikke bygges over-

alt, hvor folk kunne have lyst, fordi det er
vigtigt, at der er områder hvor naturen
”lever” på sine præmisser ”fra vugge til
grav” og vi ikke blander os og endelig skal
vi passe på med den mani, at skal gøre alt
op i om ”det nu ka betål sig”.
Landbrugslandet, som vi har rigtig meget af
i Danmark er også en del af naturen, men i
takt med industrialisering og stordrift i erhvervet har nogle af dyre- og fuglearterne
ikke kunnet følge med. Landbrugslandet
bliver mere og mere ensartet, med større og
større marker og dermed større maskiner,
hvilket gør, at markhegn og fugtige hjørner
og små moser kommer i vejen og forsvinder
og dermed den lille natur, som er vigtig for
at der ikke bliver alt for langt i mellem de
forskellige bestande af dyr. Hare og Agerhøne er to eksempler på arter, som er gået
drastisk tilbage fordi der simpelthen ikke er
mad i landskabet til dem mere. Kæmpe
kornmarker er også lukket land i nogle måneder for dyrene, som så skal rundt om dem
og måske færdes mere på vejene, hvorved
risikoen for at blive trafikdræbt er blevet
større på grund af stigende trafiktæthed
her..
Naturpolitk
Min interesse ligger specielt på fugleområdet og fuglene og da jeg kom i bestyrelsen
for DOF-Vestjylland i 2001, har jeg efterhånden fået mere og mere indsigt i hvordan
tingene foregår i det naturpolitiske, hvilket
har været meget interessant.
Ved kommune sammenlægningen i 2007
oprettede kommunen et såkaldt ”grønt råd”,
som består af repræsentanter fra forskellige
interesseorganisationer, skovdistrikter,
landbruget, miljøcentret m.fl. og vi blev tilbudt en plads, som jeg så ”sidder på”. Det
grønne råd er et rådgivende forsamling i
forhold til politikerne i kommunen og der
afholdes 2 - 3 møder om året. På møderne
bliver der taget relevante emner op og vi
kan selv komme med forslag, som vi synes
bør diskuteres i et sådan forum. At sidde i

rådet giver nogle diskussioner og i takt
med, at man kommer til at kende de forskellige personer bedre, afprøves samarbejde på forskellig vis. Mårhunde møde i Dejbjerg i foråret og efterfølgende indstilling
til vildtfovaltningsrådet omkring et
”Forslag til indsatsplan mod mårhundens
fremmarch og etablering i Danmark” er afstedkommet her, i et fint samarbejde mellem Jægerne, Skov og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk
Ornitologisk forening (DOF). I det grønne
råd har der også været diskuteret skovpolitik og i den forbindelse tilkendegivelser og
forslag i forhold til politikernes debat om
salg af nogen af kommunens skove. Seaway
vest og vindmølleplanerne og mange andre
punkter har været oppe på møderne.
Fuglene herhjemme
I vores forening DOF-Vestjylland har vi her
i 2009 lanceret en ”matrikel art konkurrence”, hvilket vil sige at de medlemmer, som
har tilmeldt sig i løbet af hele året holder
øje med de forskellige fuglearter, som kommer forbi. Jeg har tilmeldt mig konkurrencen og har indtil nu i år set og hørt 85 forskellige arter her på adressen, antallet rækker til en foreløbig femteplads, hvor ham
der er på første pladsen har set/hørt 108 forskellige, hvilket er ret imponerende. Af de
mest spændende arter kan for mit vedkommende nævnes: Bynkefugl, Blå Kærhøg,
Havterne, Hedelærke, Kærsanger, Pibesvane, Vagtel. Sidstnævnte lille hønsefugl har
antagelig ynglet her igen i år, idet den hørtes fra 22. maj til 20. august hvor der blev
høstet.
At være med i en konkurrence skærper sanserne og man er nød til at være vaks, når
der er mulighed for en ny fugleart og jeg
har været heldig i år, da jeg udover ovennævnte har set 5 helt nye ”matrikelarter”
her: Krikand, Grønspætte, Hvidklire, Mudderklire og Svaleklire. De 3 sidste kan jeg
takke vores nabo Conny og Sten for, idet de
for et par år siden etablerede en lille sø og
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da vandstanden var lav i juli/august blev søen brugt til fouragering og hvile af de 3 klirearter.
Siden vi flyttede hertil Grønbjerg i 1993 er
alle forskellige fuglearter, der er observeret
på Sandbækvej 26, blevet noteret ned i et
kladdehæfte og denne liste er nu kommet
op på 126 forskellige slags.
Af og til kommer der selvfølgelig helt specielle oplevelser når man går og holder øje
med hvad der sker derude. Jeg vil fortælle
om 3 herhjemme fra, fra de senere år, som
står som noget særligt:
13./14. april 2006:
Går ude i haven og der kommer nogle hjejle
store fugl og lander på marken syd for, jeg
henter kikkerten og kikker lidt rundt, for at
se hvad det var der landede og får pludselig
øje på en fugl med hvid øjenbrynsstribe, det
ved jeg er hverken Hjejle eller Vibe, så teleskopet bliver hentet og hvad kom i scoppet
- Pomeransfugl! I alt 9 Pomeransfugle havde taget ophold her på Sandbækvej. De fouragerede og rastede på marken til næste
dag. Pomeransfugl er en rigtig flot fugl,
hvor hunnen modsat de fleste andre fuglearter er de flotteste i gul og rustrøde farver,
men hun skal også kun lægge æggene, så
ordner ”fatter” resten.
1. december 2007:
Var til julefrokost fredag aften og skulle li-

(foto: DOF)
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ge have en lille lur over middag. Var netop
faldet i søvn, da Mette og Birthe kom og
kaldte; der sad en mærkelig fugl ude i
gårdspladsen. Stod op og gik ud og ganske
rigtig der sad en lille ”pingvin” derude - en
Søkonge var landet og kunne nok ikke rigtig løbe i gang igen med sine små fødder og
smalle vinger. Fangede den og fik et par fotos hvorefter den blev sat ud i mosen, hvor
den straks begyndte at dykke og svømme
rundt. Dagen efter var den væk igen, så forhåbentlig kunne den bedre lette fra vandfladen frem for direkte fra jorden. Man undrer
sig sommetider! Af alle steder - hvorfor?
Skulle en sådan havfugl netop lande i vores
gårdsplads!
2. december 2008

(foto: DOF)

Klokken var 17.05 havde lige afleveret
Mette til gymnastik og da jeg kom herhjem
igen, sad der en ret stor fugl øverst i vores
udgåede elme. Det var næsten mørkt og jeg
tænkte Musvåge, der raster inden den skulle
sove for natten et eller andet sted. Havde en
kikkert i bilen, så jeg ville lige se efter og
det var noget at en overraskelse - flad på
toppen og en top i hver side - Stor Hornugle, fik kaldt på Birthe, som også fik set den
store fugl, som lettede og fløj rundt langs
træerne - en rigtig fed oplevelse!
Alle kan opleve unikke ting i naturen
Naturen kan bruges på mange måder! Grønbjerg Friskoles projekt med naturskole i
skoven er rigtig godt i forhold til at vore
børn kommer ud i naturen - deres nysger-

righed bliver vakt ved at skulle forholde sig
til dyrene, fuglene, insekterne, træer og
planter. Finde ud af hvad dyr og planter
hedder, finde ud af forskellene på arter, som
ligner hinanden og derved komme til at
kende dem ved navn, er rigtig fint. Ved at
færdes i naturen og få gode og unikke oplevelser derude gør, at man på langt sigt ikke
kan lade være med at værne om den og være ked af det når man ser folk være ligegyldige og ikke viser respekt for de mange
livsformer og deres forskelligartede levemåder og levesteder.
At have en god kikkert er rigtig meget
værd i forhold til at opleve, idet man får
helt andre detaljer med når man kan iagttage på afstand og derved ikke forstyrre
unødvendigt. For et par år siden fik jeg et
digitalkamera i julegave og det har jeg haft
rigtig meget fornøjelse af også naturmæs-

Tidselfugl i en solsikke (foto: LHH)

sigt, selv om det ikke er et med stor linse.
Jeg har i stedet brugt ”makro” funktionen
på kameraet en del, hvorved man kan få rigtig flotte fotos af eksempelvis sommerfugle.
Ikke alle arter er lige let at komme tæt på,
men med lidt øvelse kan man godt lave sig
en ”foto-samling” af sommerfugle, hvilket
jeg foretrækker, frem for dem der ”holder
af” sommerfugle, samler på dem og slår
dem ihjel!
Vil man gerne lære mere om naturen er der
efterhånden mange muligheder med inter-

Dukatsommerfugl på tidsel (foto: LHH)

nettet, som kan bruges som opslagsværk til
ture og lokaliteter. At tage på ture, eksempelvis fra ”Ud på tur” folderen er en god
måde at lære mere om specifikke ting, fortalt af kompetente folk: om vor natur, om
historiske emner i vort område, om heden,
fuglene og meget andet.
Af internet sider, relateret til natur kan nævnes:
www.fugleognatur.dk - www.netfugl.dk www.skovognatur.dk www.dofvestjylland.dk
Det må være mine ord til Runestenens jubilæumsnummer. Har indsat et par foto´s til
artiklen af sommerfugle herhjemme fra haven, som viser at en almindelig have plantet
til med forskellige buske og stauder kan tiltrække de flotte fantastisk farvede Tidselfugle, Admiraler, Dagpåfugleøjer og Dukatfugle. Prøv selv at være opmærksom på de
mange arter der findes af alt muligt, fordyb
dig lidt, find ud af deres navne og der vil
åbne sig en unik verden, hvor man kan blive helt ”høj” engang imellem, eksempelvis
når der sidder en ”Stor Hornugle” øverst i
ens ”udgåede” elmetræ, som ikke bliver
fældet, da det er en god udsigtspost for fuglene og så er de i øvrigt meget nemmere at
se der, når der ingen blade er på! 
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I Gule fanden
Ved: Mogens Ballegaard

Hvem er Gule Fanden?
I Runestenen nummer et i 1993 indledte vi
en længere historie (Den strakte sig fra nr. 1
til og med nr. 27) - historien om Gule Fanden, skrevet af forfatteren C.A. Thyregod.
Dengang var det jo nok bare givet, at knolden (72 m oho.) på Sønderkjærsvej 9 hed
Fandens Slot og der havde huseret en skabning kaldet Gule Fanden.
Senere i 1999 hvor der blev etableret en primitiv teltplads kaldet Fandens Slot Teltplads opstod spørgsmålet om, hvorfor den
egentlig hed det.
Undersøgelserne
Det udvirkede så, at jeg blev nødt til at finde ud af hvorfor. Alt dette er der skrevet om
i Runestenen nr. 39 og nr. 40.
Jeg fandt blandt andet ud af, at navnet
”Fandens Slot” havde stået på geodætiske
kort, siden man begyndte at indhente navne
på bakker og områder (1871), og dermed
kan man regne ud, at højen var blevet kaldt

Rie Biersted i køkkenet hos Johannes og Ingrid
Kirk

Fandens Slot af folk i Nr. Omme Sogn
igennem længere tid. Gennem andre kilder
fandt jeg ud af, at ”Den Gule rakker” som
han kaldtes, havde huseret her på egnen og
at ”Den Gule rakker” hed Johannes Hansen
(1760 - 1821).

Fredag, den 23. oktober 2009 Kl. 19.00
er der vinsmagning i Grønbjerg forsamlingshus.
”Vineksperten” Hans Kristensen, vil fortælle om forskellige vine vi skal smage
fra ”Excellent Wine” i Herning og derefter vil der være ostebord m. m.
Prisen for alt dette kr. 150,Tilmelding i Brugsen senest fredag den
16. oktober 2009
Arrangører Grønbjerg Brugs og Foreningen Margrethes Døtre.
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Wilhelmine Abrahamsen
Vi kunne i Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
finde anerne til ”Den Gule rakker” og bl.a.
konstatere, at hans oldebarn Wilhelmine
Abrahamsen (1858 - 1899) havde gået i Nr.
Omme Hovedskole, idet hendes navn er
fundet flere steder, samt at hun havde fået
gode karakterer.
Wilhelmine kunne dermed spores til Hee,
hvorefter alle spor umiddelbart ophørte.
Jeg mente ikke, at det kunne passe, men
min interesse for sagen var på det tidspunkt
ikke så heftig, at jeg gik i gang med at undersøge forholdene.
Tiden går og Google opstår
Historien havde imidlertid ligget og ulmet/
modnet i baghovedet, for i juli måned 2007
forsøgte jeg for sjov at ”google” Wilhelmine Abrahamsen. Og tre klik, så dukkede
navnet op.
Ringen sluttes
Det viste sig, at det var Wilhelmines oldebarn, der har en interesse i slægtsforskning,
og hun havde udredt trådene ”for os”. Ringen var sluttet, og vi blev glade for at kunne
føre slægten frem til i dag, og Rie Biersted
som oldebarnet hedder, var glad for, at hun
kunne få oplysning om sin oldemor, hvor
hun havde boet (været ”indtinget” - været i
pleje/ hjulpet til), og hvor hun havde gået i

Rie Biersted aner i lige linie

skole. Desuden var hun også glad for at
høre, at hendes aner havde lagt navn til en
knold i Nr. Omme sogn, og at der var en
forfatter, A.C. Thyregod, der havde skrevet en fortælling om hendes aner - som
dog ikke har nogen som helst bund i virkeligheden. Rie Biersted var på besøg her
i Nr. Omme, hvor vi kørte rundt til de forskellige steder, som havde tilknytning til
hendes aner.
Der er naturligvis en vidt forgrening af
aner, men da vi har hørt fra Rie Biersted
er det åbenlyst at vælge denne gren af familien. Ries oldemor fik ca. 12 børn og
det bliver af gode grunde en vidt forgrening på dette tidspunkt. Men det var en
god fornemmelse at få løst ”mysteriet” om
Gule fandens aner.
Tilbage står blot, om sagnet om at den
”gule rakker”, som Johannes Hansen omtales i andre troværdige kilder, er den Gule Fanden der har huseret her på egnen.
Men uanset, så er historien god, og kan give anledning til flere gode gys.
En anden spændende/tragisk historie findes om Wilhelmines mor Else Marie
Abrahamsen. 

Gift med

Johannes Hansen 1760 - 1821 (Den gule rakker)

Else Abrahamsen ca. 1763 - 1804

Abraham Johansen 1797 - 1856

Abelone Christoffersdatter 1805 - ?

Else Marie Abrahamsen 1830 - 1870

Fik fem børn med fem forskellige mænd

Wilhelmine Abrahamsen 1858 - 1899 de fik
min. 12 børn

Jens Andreas Lensberg Pedersen 1858 - 1929

Laura Dusine Pedersen 1894 - 1975

Anton Christen Larsen 1895 - 1981

Jens Hyll 1922 - (5 børn)
Karen Marie Hyll (Rie Biersted)

Søskende tilsammen har 13 børn og 9 børnebørn
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Efter velkomst og snorklipning blev der åbnet for ”De uofficielle danmarksmesterskaber i hurtigindløb i bålhytte for skovbørnehave og skovfriskole” Rekorden - 31 sekunder - torsdag d. 27. august

Rejsegilde på forsamlingshusets udbygning samt tagrenovering den 14. august - der var en lind strøm
af forbipasserende der lige skulle ind og ”hilse på”.
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75-ÅRS JUBILÆUMS-RECEPTION
I GRØNBJERG IF
V/ KLUBHUSET, FRYDENDALSVEJ 4, GRØNBJERG
LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2009 KL. 13.00 – 15.00
VI HÅBER, AT RIGTIGT MANGE GERNE VIL VÆRE MED TIL,
AT FEJRE VORT 75 ÅRS JUBILÆUM, SÅVEL NUVÆRENDE
SOM TIDLIGERE MEDLEMMER OG SAMARBEJDSPARTNERE.
I TIDSRUMMET 13.00 – 15.00 VIL GRØNBJERG IF VÆRE
VÆRT VED ET LETTERE TRAKTEMENT SAMT ØL OG VIN.
MED SPORTSLIG HILSEN
GRØNBJERG IF
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I Grønbjerg og omegn set fra luften
Ved: Lis Helles Olesen

Hold da op, hvor er Grønbjerg flot, når
man kommer op i en lille Cessna-flyver og
ser det hele fra oven. Vi bor et herligt sted
med skove og moser og heder tæt ved byen.
Masser af gule kornmarker bølger omkring
byen, og på grønne græsmarker går køerne
og gumler.
De sidste to år har jeg fløjet over området
adskillige gange. Jeg har været så heldig at
få penge til et fireårigt projekt, hvor en del
af det drejer sig om at flyve rundt forskellige steder i Danmark.
Gemt under muldlaget
Nu er det egentlig ikke meningen, at jeg
skal sidde i flyveren og nyde synet af Grønbjerg og omegn. Men det kan man jo ikke
lade være med. Nej, faktisk skal jeg forsøge
at få øje på noget, der ligger skjult under
muldlaget. Tro det, eller lad være! Man kan
være heldig at finde spor efter hustomter,

brønde, bopladser, grave, voldgrave, voldsteder, hulveje, marksystemer, kanaler, pansergrave osv. osv. fra længst forsvundne tider. I græsmarker, men bedre i kornmarker
kan man se disse aftegninger.
Meget enkelt fortalt skyldes de fleste spor,
vi ser fra luften, at vore forfædre har gravet
ned under muldlaget. Det skete f.eks., når
de byggede huse. Der kom så muldjord og
affald fra bopladsen med ned i hullet, når
det blev dækket igen, og måske blev hårde
jordlag brudt. Når der så nu om dage kommer en længere periode med tørt vejr om
sommeren, søger kornets rødder længere
ned, for at finde vand. På stederne, hvor der
er gravet ned tidligere, kan kornet gro bedre
og stå grønnere end på resten af marken, og
så er det, vi kan se spor af fortidens aktiviteter. Ja, det kan såmænd også blot være
spor af en vandledning, der er gravet ned
sidste år.

Spor efter mindst fem hustomter fra begyndelsen af jernalderen. I den ene ses tydeligt fire mørke
pletter i den del af huset, som har været til beboelse. Pletterne afspejler de steder, hvor der er gravet
stolper ned til at bære taget. I staldenden ses spor efter båseskillerum. Man kan også se indgangene
midt i husets langvægge. Øst for Lille Sinkær 26. juni 2008.
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Formålet med projektet ”Fortiden set fra
himlen” er at synliggøre og kortlægge de
muligheder, luftfotoarkæologien rummer
for forskning, planlægning og formidling.
Den dybere liggende mening er at skabe
større viden om og hensyntagen til vores
fælles kulturarv. At benytte sig af mulighederne for at se på historien fra luften udnyttes stort set ikke i Danmark. Man har tidligere ment, at det var lidt omsonst her, fordi
det regnede for meget, og fordi så meget af
landet består af lerjord, hvor der ikke kommer så store vækstforskelle, som på sandjord. Men Palle og jeg gjorde nogle gode
fund i 1990’erne og skrev i 2002 den første
bog om emnet. I mange andre lande er det
en meget almindelig anvendt metode. Og
det er nu det, jeg skal forsøge at få det til at
blive i Danmark også.

Grønbjerg overflyves
Når nu Grønbjerg ofte overflyves, er det ikke fordi, der er bedre mulighed for at finde
noget her end andre steder. Nej, det er fordi,
jeg som regel bliver hentet af piloten på
Spjald Flyveplads, og så kommer vi ofte
denne vej forbi. Vi flyver også jævnligt
over Omgård, hvor vikingetidens Grønbjerg
har ligget i håb om, at vi en dag kan se spor
af huse og hegn på de arealer, som ikke er
undersøgt af arkæologerne. Der kendes jo
rigtig mange fund fra især bronzealder og
jernalder rundt omkring Grønbjerg, så mulighederne er bestemt til stede for at gøre
iagttagelser fra luften.
Det bedste fund, vi har gjort tæt ved Grønbjerg, er spor af en lille samling huse fra
begyndelsen af jernalderen ca. 500 – 300 år
før vor tidsregning. De ligger helt ned til
engen tæt øst for Lille Sinkær. På Grøntoft
blev der i 1960’erne og 1970’erne udgravet

I marken i forgrunden ses spor efter jordflydning fra sidste istid, da området her omkring ikke var
dækket af is. I samme mark ses et par firkanter, som er spor af jernalderhuse. Men det interessante på
billedet er på marken bag vejen. Her ses igennem den nysåede majs tre overpløjede gravhøje som lyse
pletter. Den ene er en langhøj, de to andre rundhøje. Alle meget nedpløjede, men sådanne høje ses
altså stadig, når markerne er uden eller med kun lidt vegetation. Den ene af højene ligger i hjørnet af
majslabyrinten. Syd for Spjald 24. juni 2009.
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en masse hustomter fra samme tid. Så det er
lidt overraskende, at der dukker endnu flere
gårde op så tæt ved Grøntoft. Figur 1.
Man kan også finde spor af vore foretagsomme forfædre, når der ikke er afgrøder på
markerne. For eksempel kan man ofte se
gravhøje, som var udpløjede, før fredningsloven kom. De står som lyse pletter i den
mørkere muldjord. Figur 2.
Fra området ved Nørre Omme kirke og Gule Fandens Slot kan ses spor af de lave volde, der omgav markerne i begyndelsen af
jernalderen. De ses som et lyst netmønster i
landskabet. Jeg har ikke selv opdaget det på
mine flyvninger, men fundet det på en
landsdækkende luftfotooptagelse fra 1954.
Gudmund Hatt fra Nationalmuseet har op-

målt en del af dette marksystem i skoven
ved Gule Fandens Slot i 1940’erne. Men
han kunne slet ikke se, at det strakte sig
længere ud i markerne. Allerede dengang
var det udjævnet i markerne, og det kunne
ikke ses fra jorden – men altså fint fra luften. Figur 3.
Der er masser af spændende oplysninger
om vores forhistorie her på egen. Meget bliver i disse år føjet til ved flyvningerne. Jeg
håber at kunne vende tilbage til Runestenen
med nye spændende fund.
I næste nummer bringes luftfoto af Grønbjerg fra 2008. Er man interesseret i disse
fotos kan mar rette henvendelse til Lis Helles Olesen.

Banen
Nr. Omme Kirke

Fandens Slot

Kiddal Plantage

De lyse netmønstre i markerne til venstre for skoven er spor efter de lave volde, der omgav jernalderens små marker. Øverst til højre i billedet ligger Nørre Omme Kirke. - Basic Cover 1954.

34

I Et besøg
Ved: Mogens Ballegaard

En torsdag i august måned kørte en Fiat
ind på vores gårdsplads. I bilen var der fire
ældre mennesker. Ud af bilen træder en af
passagererne og siger til mig – ”Du kender
ikke mig”, men det gør din kone og Ingrid.
Og så præsenterer manden sig som Kristen
Kristensen og siger at han har bygget naboejendommen. Kildevang kaldte han den.
Sønderkjærsvej 11, i 1952 og boede der
indtil 1969.
Kristen Kristensen er født og opvokset i
Søndertoft, Sønderkjærsvej 12.
Sidenhen købte han så nogle tønder land
syd for Nørregårddal, Sønderkjærsvej 9
hvorpå Fandens Slot ligger.
Som barn har han leget meget på Fandens
Slot og kælket der om vinteren. Ligesom
hans egne børn havde leget på Fandens
Slot.
Kristen rakte mig en konvolut med nogle af
hans erindringer fra tiden i Grønbjerg.
”Uddrag af mine erindringer som jeg har
skrevet til mine børn.
Vi kom til at bo tæt ved Gule Fandens Slot
Til min fødselsdag viste Margit billeder af
den ”Mindesten” der var rejst - jeg vidste
ikke at der var rejst en sådan. (det er den
træskulptur der skulle ligne en fanden der
står ved indkørslen til Sønderkjærsvej 9)
Der er vist også en campingplads for de der
kommer cyklende.
Historien om slottet er:
Der var bryllup i Holmgård, men på bryllupsnatten blev bruden bortført af en mand i
gult tøj. De flygtede ud i hedebakkerne,
hvor de boede i en jordhule i den højeste
bakke.
Det var en spændende, men farlig legeplads for os 10 – 12-årige drenge, vi var jo

bange for den gule skulle fange os.
Den gang var der ingen der tænkte på at jeg
20 år senere skulle blive ejer af den sydlige
del af slottet, der var blevet kultiveret som
landbrugsjord, og at jeg fik børn, der brugte
slottet som legeplads og kælkebakke.
Jeg har vist fortalt om Ane og Iver En sandfærdig historie om gamle dages
landbrug.
Ane og Iver boede nabo til Kildevang
(Sønderkjærsvej 11). Der havde de boet i
44 år (De fik aldrig børn). Nørregårddal
som ejendommen hed, var en landejendom
lig mange andre, ca. 6 - 8 køer 2 heste og
nogle grise og høns.
Det jeg specielt husker dem for var at de
var så gode ved deres dyr.
De havde aldrig haft vand indlagt, eller en
brønd med en pumpe. De bar i alle de 44 år
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alt vandet hjem i spande fra en grøft hvori
der kom vand fra et væld oppe i skoven.
Om vinteren blev vandet varmet i gryder på
komfuret i køkkenet fordi dyrene ikke måtte
få koldt vand. Om vinteren var roerne også
i køkkenet for at blive varmet op når det var
frostvejr. Der blev året igennem kogt mange kartofler på komfuret til grise og høns.
Om sommeren stod heste og køer tøjret på
marken, men om middagen blev de sat på
stald, det var synd at de skulle være ude i
solen når det var for varmt.
Hvis I husker de store udgravninger der var
på toppen af Fandens Slot, så skyldes det at
Iver og Ane ved fælles hjælp kørte i hundredvis af læs grus på kommunens veje for at
tjene lidt penge. Hvad de fik for det ved jeg
ikke, måske 50 øre til én krone pr. læs.
Ane og Iver var meget gæstfrie til at invitere naboer, posten og mælkekusken på kaffe.
Jeg kørte jo mælk fra Ane og Iver de første
år vi var på Kildevang. – Det var ikke altid
at vores appetit var særlig stor, når vi blev
budt indenfor. Når man så hvor alt det der
foregik i deres køkken kunne man måske
tvivle på hvor rent der havde været i køkkenet.

Ane og Iver endte deres dage på det nye
moderne alderdomshjem der i 1954 blev
bygget i Grønbjerg. Så vidt jeg husker, var
de der kun kort tid. De kunne nok ikke
vænne sig til skiftet fra deres egen dagligdag til de måske mere hygiejniske forhold
på alderdomshjemmet.
Endvidere husker jeg fra besættelsen fra
1940 – 45 at der boede tyske soldater i Skolen og i Grønbjerg Forsamlingshus. Soldaterne kom dagligt marcherende og syngende ud til Kildevang og gik herfra op på slottet hvor de holdt en del øvelser og fik en
”soldateropdragelse” inden de blev sendt til
fronten. Det var tit kun store drenge.
Endvidere så jeg når jeg gik forbi skolens
legeplads, hvordan soldaterne blev mishandlet af deres egne. Jeg så bl.a. en soldat
der lå på jorden og befalingsmændene gik
rundt om ham og slog på ham efter tur.
Kristen Kristensen
Snejbjerg 

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds
Fredag den 2. oktober kl.16.00. Familieaften. Vi laver græskarhoveder og spiser bålmad hos Jonna og Finn Hansen. Mosevænget 30 i
Ørnhøj. Vi starter med at ungerne, store som små, laver græskarlygter,
hvorefter vi laver suppe af græskarkødet. Vi griller pølser og laver bål,
hvor vi kan lave pandekager og snobrød på. Vi sørger for maden. Drikkevarer og service medbringes selv. Tilmelding senest onsdag den 30.sept. til Finn 97 38 63 79 eller
Eva 97 38 41 79. Pris pr. familie inkl. 2 græskar: 100kr.
Onsdag den 25. november kl.19.00 på Grønbjerg Friskole. Juledemonstration i
samarbejde med Margrethes Døtre.
Vi har igen i år fået Preben Madsen til at vise os, hvordan årets juledekorationer og adventskrans kan se ud. Derefter går vi selv i gang. Der serveres gløgg og æbleskiver i løbet af aftenen og vi afholder amerikansk lotteri.
Deltagerpris inkl. gløgg. 60kr.
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Rørsystemer

PipeCon designer, fremstiller og leverer rørsystemer til skibe
og dieseldrevne kraftværker.
Leverancerne omfatter komplette udstødningssystemer inklusiv lyddæmper, modulopbyggede pumpeenheder, rør unitter
samt alle former for tanke og trykbeholdere.

PipeCon as
Ribovej 4
DK-6950 Ringkøbing

Tel. +45 96 92 20 00
Fax +45 96 92 20 02
info@pipecon.dk
www.pipecon.dk

PipeCon as
37

I Syn og skjøn - især skjøn...
Ved: Poul Erik & Lone

Det står der på vores trøjer, når vi én gang
årligt cykler rundt til hinanden og laver
"syn og skøn" på de borde / bænke vi lavede sammen tilbage i 1990. Inspireret efter
en arbejdsdag i børnehuset. Og i år kunne vi
fejre jubilæum, idet det var 20. gang vi tog
turen. Vi var 5 familier da vi startede, nu er
vi 4.
Vi holder fast i traditionen. Som i Pinsen
1990 bli'r møblerne afprøvet og kontrolleret. Og vi må nok sige, at vedligeholdelsesstandarden er dalet med årene. Men møblerne er godt nok stærke og robuste. Når vi
tænker på, hvor meget de bruges - og hvor
meget de er slæbt rundt i sognet til Sankt
Hans og andre festlige lejligheder. Så fredag den 14. august 2009 tog vi turen, med
flag på cyklerne - ad flere omveje for at hilse på flest mulige i anledning af jubilæet. I

år var ruten: vi mødtes ved kirken, så til rejsegilde på Jens Christian og Tina's tilbygning ved forsamlingshuset (tak for øl og
pølser), kaffe og hjemmebagt kage (og øl)
hos Lissi i hendes dejlige nye hus, så til
kransekage og champagne (det skulle jo fejres med maner) hos Inge og Niels på Bymarken, snack (og øl) hos Helle og Mogens
ved søen hvor vi kunne se den nu færdige
shelter, og sluttede i Granly hos os med
grill m.v. (og øl).
Sikke'n herlig dag. I fint sensommervejr.
Og endnu en oplevelse rigere. Godt der var
lys på nogle af cyklerne, da holdet cyklede
hjem.
Og måske skal vi ha' flere hjul på cyklerne
som årene går. I hvert fald glæder vi os til
at fortsætte. Vi nyder at være sammen, vi
synes vi har skabt en sjov tradition og glæ-

Bord-bænkeholdet i 1996:
Bagerst fra venstre: Jan, Helle, Karen, Jim, Nick og Mogens
Midterrækken fra venstre: Inge, Lissi, Lone, Inge, Niels, Jonas og Poul Erik
Forrest fra venstre: Rolf, Thomas, Kirsten, Marianne, Anita, Rine og Sara
Inge og Niels´ tvillinger og Helle og Mogens´ store drenge var sjældent med på turene
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Det decimerede hold i år 2009:
Fra venstre: Aage, Lissi, Poul Erik, Lone, Helle, Mogens, Niels og Inge

der os hvert år. Med alderen er børnene
faldet fra, depoterne blevet færre og farten
sat lidt ned. Men hva'...

Med tak for en dejlig dag.
På vegne af æ' "Borde-bænkelaug" anno
1990" - Poul Erik & Lone 

I sidste nummer
havde vi en snak
med Grønbjerghjemmets leder
Anne Grethe Hansen.
På grund af ferie
mm. fik vi ikke
taget et billede af
Anne Grethe.
Her er det så Artiklen kan læses
i nr. 99.
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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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I Nyt fra Brugsen
Ved: Bestyrelsen mm.

Så er sommeren ved at gå på hæld, men er
der noget som duften af friskbagt brød når
efterårets regn og rusk tager over?
Ovnen er kommet i gang og som I sikkert
allerede har opdaget, er der indført enhedspriser.
Rugbrød og diverse franskbrød
koster pr. stk.
kr. 20,rundstykker pr. stk.
kr. 4,(og det er bare billigt)
Vi har stadig et godt udvalg i tørkager, og
der er også friskbagt wienerbrød og kager
hele dagen.
Skal du bruge et større antal brød af den ene
eller den anden slags, så er det fint at bestille det på forhånd. Det er medvirkende til at

afvikle arbejdsopgaverne i Brugsen på en
god måde.
Brugsen deltager i vin-arrangementet fredag
den 23. oktober i forsamlingshuset sammen
med Margrethes døtre.
Her vil der blive rig lejlighed til at smage
på vine i alle prisklasser fra 30 til 130 kr.
Sammen med vinen vil vi servere lækkert
friskbagt brød og oste.
Vi ser frem til et stort fremmøde.
På personalesiden har vi fået Nete til afløsning for Susanne. Nete har jo igennem flere
år være ansat på deltid, men nu vil vi se
hende væsentlig flere timer.
Det første halvår i 2009 har omsætningsmæssigt været lavere end sidste år, men
med jysk nøjsomhed, er det lykkedes at holde et nogenlunde tilfredsstillende resultat.
Vi ser dog gerne, at endnu flere vil støtte op
om Brugsen med indkøb stort eller lille, så
vi ikke skal figurere i pressen, som en af de
små butikker der tegner diverse kontrakter
om forudbetaling eller drejer nøglen.
Vi ses i butikken
Jens Peder og personalet. 

SVAMPETUR
Søndag den 4. oktober kl. 10.30 fra skolens p-plads.

Turen går til Tihøje, hvor vi vil samle svampe
under kyndig vejledning af Birthe Kamp.
På Friskolen skal vi efterfølgende lave svampestuvning.
Tilmelding senest den 28. september til:
Henriette Quist på 22 33 09 05 eller 98 48 54 52 .
Pris 30 kr. for medlemmer og 50 kr. for ikke medlemmer.
Hilsen Margrethes Døtre
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I Fra tidernes morgen
Ved: Finn Krogh Jørgensen

Til Runestenen nr. 100.
Da den første Runesten udkom i 1993, så
informationssamfundet en anelse anderledes ud end i dag. Selv om personlige computere ikke var et særsyn, så var det slet ikke som nu, hvor langt de fleste har- og ofte
bruger en computer.
Runestenen blev lavet over en weekend hos
Helle og Mogens (dengang på Spåbækvej).
På mit arbejde havde jeg mulighed for at låne en slæbbar PC, så vi kunne have 2 PC'er
i gang.
Tekstbaseret tekstbehandling.
Alle teksterne blev skrevet ind i et almindeligt tekstbehandlingsprogram som hed
WordPerfect 5 til DOS. I dag er tekstbehandling jo grafisk, hvor man kan se på

skærmen hvordan det kommer til at se ud.
Sådan var den gamle WordPerfect ikke –
det var bare hvid tekst på blå baggrund.
For at sætte dokumentet op i spalter osv.,
skulle man indsætte en masse koder, og det
var nødvendigt at kende programmet godt.
Internt i redaktionen havde vi enkelte diskussioner om at skifte til et andet program
i et nymodens styresystem som blev kaldt
Windows. Men da et flertal i redaktionen
var ret vilde med WordPerfect, blev det ikke til noget.
Indskrivning.
Noget der gjorde arbejdsprocessen med Runestenen lidt tung, var at mange af teksterne
først skulle skrives ind.
I dag afleverer stort ser alle deres indlæg
elektronisk, men dengang kom langt det
meste på papir.
Vi forsøgte at få det meste skrevet ind i
ugen op til Runestens-weekenden, men der
var ofte lige noget der manglede, så det gik

Redaktionen i arbejde som Jens Erik Bygvraa og hans streg opfattede os - den oprindelige tekst lød :
Det er Alan til venstre
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der også altid en del tid med.
Det kunne godt være noget af en ørkenvandring at få indskrevet en stak tætskrevne sider med håndskrift af varierende læsbarhed.
Den vigtige ”dummy”.
Den færdige udgave af Runestenen skulle
afleveres til trykkeren i en form der var helt
klar til kopiering og hæftning.
Et blad med f.eks. 28 sider er jo opbygget
på denne måde:
Omslaget har side 1 og 28 på den ene side
og side 2 og 27 på den anden.
Første ark har side 3 og 26 på den ene side
og side 4 og 25 på den anden, o.s.v.
I den endelige udskrift kom f.eks. side 6 og
7 derfor slet ikke efter hinanden, men var
på 2 helt forskellige ark. Inden man kunne
gå i gang med at sætte siderne op, var det
derfor nødvendigt, at have 100% overblik
over hvor meget stof vi havde og hvor meget det fyldte.
Til at få overblik brugte vi en såkaldt
”dummy”.
Det var et stort ark papir, som viste de enkelte sider og opslagene. Så blev der tegnet
ind med blyant, hvor de enkelte artikler og
annoncer skulle placeres på siderne.
Når først ”dummyen” var lagt, var det meget besværligt, at ændre på noget.
Og hvis man havde fejlvurderet størrelsen
af et indlæg en smule, så måtte man pille
lidt i skriftstørrelse eller linie-afstand for at
få det til at passe ind.

Det skete selvfølgelig en gang imellem, at
vi efter ”dummyen” var færdig, fandt et
indlæg som var blevet overset. Så blev der
ofte helt stille i 10 sekunder ….. så blev der
råbt en masse eder og forbandelser ….. og
så kastede vi os ud i at få plads til det et eller andet sted.
Nogen gange kunne man lige klippe en hæl
og hugge en tå, andre gange kunne man
fjerne noget fyldstof.
I yderste konsekvens måtte vi dog gøre det
pågældende nummer af Runestenen 4 sider
større (ét ekstra ark) og så rykke rundt på
det hele.
Det samme var tilfældet når nogen ikke lige
havde husket deadline, og kom krybende ud
til os med et indlæg.
Vi var nok ikke altid helt imødekommende
og diplomatiske når det skete. Og det var jo
ikke af ond vilje, men fordi det rent faktisk
var meget besværligt at ændre på noget.
Klar til trykning.
Mange af annoncerne havde vi ikke i elektronisk form, så inden Runstenen blev sendt
til kopiering, skulle vi have dem klippet ud
og klistret ind i den færdige udskrift.
Og så blev den trykke-klare Runesten afleveret hos trykkeren mandag morgen.
Som oftest var det en hel weekend der røg
til hver Runesten. Og selv om der var meget
arbejde, blev der også brugt tid på noget
sjovere ….. det kan man læse om andetsteds i dette jubilæumsnummer. 

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Holger Therkildsen
97 38 41 61
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I Jubilæumsudgaven nr. 100
Ved: Mogens Ballegaard

Første gang Runestenen holdt jubilæum var
da bladet havde eksisteret i 10 år - i marts
måned 2003. Det første nummer udkom
netop den 15. marts 1993.
Den første udgivelse blev naturligvis fejret
på behørig vis af de tre redaktionsmedlem-

mer Finn Krogh Jørgensen, Alan Larsen og
Mogens Ballegaard, og husker jeg ret, var
vore respektive koner også med samt vore
børn, af hvilke nogle var små (plastikkoppen med de to hanke).
Som man endvidere kan se af teksten på
plakaten, blev Runestenen den gang udsendt med PostDanmark, der måtte fordele
posten i løbet af tre dage.
Den praksis er der nu ændret på, således at
alle får bladet samme dag. - Takket være
vore trofaste udbringere.
Men tilbage til Jubinummeret. Det er almindeligt at foretage et vue over den forløbne
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tid eller antal blade, i dette tilfælde. Det er
gjort så rigeligt i martsudgaven i 2003. Den
er i jubilæets anledning lagt på nettet under
www.runestenen.dk. Og det er for i øvrigt
interessant læsning, idet man kan følge udviklingen i Grønbjerg genne de ti år, der er
gået fra 1993 - 2003. Så her vil jeg blot ridse nogle af de begivenheder op, som vi har
været vidne til siden 2003.
I flæng skal nævnes:
• I 2003 var der 12 konfirmander
• Lyngdalbeboere træner Grønbjergs unge
i badminton.
• I Grønbjerg skole sammenlagdes to bestyrelser til én (Skole og Børnehave
• Grønbjerg Kro fører fra 2004 - 2009 en
omflakkende tilværelse.
• Vi tog afsked med Pastor Mølgaard Ottosen
• Grønbjerg Friskoles arbejdsgruppe giver
lyd fra sig.
• Ny præst - Ole Rasmussen
• Ny uddeler - Jens Peter Mikkelsen
• Ny Skoleleder - Alan Larsen
• Det nye Grønbjerghjem påbegyndes
• Klaus Tang havde en ko der gav
100.000 kg. mælk
• Stormøde om Grønbjerg - 2020
• Grunde til salg ved Ommegårdvej
• Vi har fået bredbånd til byen
• Anderledes sommerfest i 2005
• Alle årene har vandkvaliteten i Grønbjerg været i top
• Vi fik en Friskole
• Vi fik en ”fribørnehave”
• Vi fik en friskolestøtteforening
• Grønbjerg bliver Årets Landsby
• 100 års jubilæum for Forsamlingshuset
og GGUF
• Cykelsponsorløb og pengeyngel 170.000 kr. indsamles til Ungdomsklubben.

Hvad er så særlig ved dette nummer?
Flere har bidraget til dette nummer.
Jeg har formået flere af de nuværende og
tidligere faste skribenter, samt de to øvrige
redaktører fra 1993, til at skrive eller komme med særlige indlæg. Disse kan læses andre steder i bladet. Der er lidt flere farvesider i dette nummer, og så er der naturligvis
det sædvanlige stof.
Finn beretter om Runestenens tilblivelse i
1993 andet sted i bladet. Tiden og den elektroniske udvikling har virkelig ikke stået
stille i de godt 15 år der er gået - selvom vi
ret hurtig fik egen printer og en lille håndscanner (som var lidt svær at bruge). I dag
foregår alt elektronisk. Ældre billeder scannes ind, nye billeder tages med digital kamera og kan trække direkte ind på den pågældende plads. Alt materiale kommer
elektronisk og kan sættes direkte ind på siderne. (kun enkelte stavefejl og ordknuder
skal rettes). Siderne sættes op fortløbende

og den ene spalte fortsætter automatisk over
i den anden. Trykkeren har et program, der
sætter siderne rigtig i forhold til hinanden.
Når alle siderne er gjort færdig, konverteres
de til pdf-filer som trykkeren kan behandle
direkte. - Det lyder nemt, og er da også
nemt, men det er også tidskrævende, for siderne og annoncerne skal stadigvæk passe
sammen, så siderne bliver udnyttet optimalt. Og så skal diverse ikke faste annoncer
naturligvis også sættes op på en læsbar facon. Dummyen som Finn også omtaler, bliver stadig benyttet for at finde ud af, hvad
der skal stå hvor, og den er virkelig kommet
til sin ret, efter at farverne er begyndt at
vinde indpas, idet trykkeren farvelægger en
hel A4 side, hvilket betyder, at for og bagside f.eks. bliver farvelagt eller den indvendige for og bagside bliver farvelagt, hvilket
betyder, at man skal udnytte siderne over
for hinanden til farvelægning og således ikke nødvendigvis side 8 og 9.

Redaktionen som den så ud den 14. marts 1993, fra venstre Alan Larsen, Mogens Ballegaard og Finn
Krogh Jørgensen, billedet er taget til Ringkøbing Amts Dagblad af fotograf Brian Dixen der velvilligt
har stillet billedet til rådighed.
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I En sandfærdig jagthistorie
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

Torbjörn har gennem tiden fornøjet os med
sine jagtoplevelser. Hans formidable skriveegenskaber og detaljeringsgrad har fascineret mange af os der har læst hans historie så med Torbjörns velsignelse vil jeg genoptrykke en perle blandt perlerne. - Tak til
Torbjörn for mange timers god underholdning - og de der ikke før har stiftet bekendtskab med Torbjörns pen kan glæde sig til
nedenstående sande jagtberetning. (- mb)

talte om de mange ænder. De kom trækkende langs Limfjorden og når de kom til den
slugt hvor søen lå, virkede det nærmest som
en magnet på ænderne. De drejede af og
smed sig i søen. Peders bedstefar havde
skudt rigtig mange ænder derude. Han mente det var nogle særlige mineraler og salte,
der kom ud fra skrænterne og løb med regnvandet ned i søen, som gjorde det så attraktivt for ænderne.

Andejagten
Nu har jeg ofte berettet om forskellige jagtoplevelser, de fleste oplevet mellem deadlines på RUNESTENEN. Denne gang vil
jeg gerne fortælle om en ret unik jagtkammerat, som jeg havde i et par år, da jeg var
flyttet hjemmefra og boede på kollegium.
Vi er tilbage i 1982, hvor jeg kom i samme
klasse som Peder, da vi startede på HF i Nr.
Nissum. Han boede i et lille hus, tæt ved
Fabjerg, med sin kæreste som hed Karen.
Hans far havde en stor gård og havde købt
nabogården, et lille husmandssted, hvor han
dyrkede jorden og så kunne sønnen og svigerdatteren bo i det lille hus. Vi fandt ved
en tilfældighed ud af, at vi begge interesserede os for jagt. Peder inviterede mig på
jagt hjemme på sin fars ejendom ved Fabjerg, men en dag kom han og sagde, at nu
skulle vi om på et stykke jord, som lå nordøst for Lemvig. Det var utrolig kuperet,
med en ret stor sø, ganske få hundrede meter fra Limfjorden. Søen lå inderst i en
slugt, som var bred ud mod fjorden og blev
smallere op mod søen. Den første eftermiddag vi var derude, så vi nok 15 harer, men
skød kun to. En til os hver. Hvad der var
speciel ved søen ved jeg ikke, men der kunne ligge hundredvis af ænder. Mest gråænder, men der kunne også være rigtig mange
krikænder. Peder og jeg havde aldrig været
på andejagt derude sammen, men han for-

Første gang - statist
Endelig en fredag i september kom Peder til
mig. ”Skal du hjem til Ørnhøj i weekenden?” Det skulle jeg ikke, så han fortsatte.
”Så skal jeg vise dig hvordan vi går på andejagt. Vi skal være klar i god tid, så jeg
kommer og henter dig klokken fire i morgen tidlig – måske bliver den kvart over.”
Jeg glædede mig som et lille barn, med alle
de jagthistorier han havde fortalt, så næste
morgen stod jeg nede ved vejen, med min
Simson Suhl på skulderen og rigeligt med
patroner. Peder kom i sin røde Fiat 127,
med sin gule labrador Sussi bag bagsæderne, hvor det var lidt trang med pladsen, for
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en lidt overvægtig hund. Da vi kom om til
slugten forklarede Peder hvordan vi skulle
sidde. Vi skulle sidde helt nede ved søen,
ud mod fjorden. Der var en lille busk, hvor
vi skulle sidde på hver sin side, næsten
skulder mod skulder for så kunne vi dække
til begge sider når ænderne kom rundt om
”hjørnerne” af skråningen. ”Hvis du ikke
har noget imod det, så vil jeg helst sidde på
højre side.” sagde Peder. Jeg var glad for
bare at være med. Jeg siger jer – der kom
ænder. Da vi kørte hjem, havde vi skudt 23
ænder i 26 skud. Mest krikænder. Jeg havde
skudt to og Peder 21!
”Hva´ så – det kan man kalde andejagt”
sagde han på vej tilbage i hans 127’er som
stank af våd jagthund, klamme sokker og
døde ænder. ”Jooohhh, deeet.” mumlede
jeg, for det var jo rigtigt, men jeg havde jo
nærmest været statist til showet. Men der
var jo masser af ænder og vi havde begge
fri næste morgen, så vi blev enige om at
prøve igen. ”Godt, så kommer jeg og henter
dig klokken fire – måske bliver den kvart
over.”
Og én krikand
Fiat’en var stadig klam, da Peder dukkede
op søndag morgen. Vi kom ned til søen og
fik os en kop kaffe og et halvt rundstykke,
mens vi snakkede om en håndboldkamp der
havde været lørdag eftermiddag. Halvanden
time før solopgang skulle vi være på plads.
”Vi må hellere bytte plads i dag, så du sidder til højre.” De første ænder kom og igen
kom der mange ænder. 12 gråænder og 5
krikænder. Jeg skød en krikand – på vandet.
Den flaksede ned, da Peder i sit andet skud
knækkede dens ene vinge og jeg fik hurtigt
aflivet kræet inden Sussi svømmede ud og
hentede den. Peder gik rundt med et smørret
grin, mens vi læssede grejet i 12 – 7’eren.
Hvordan gør du?
To uger senere var vi på den igen. Også den
næste weekend og Peder lød efterhånden
som en grammofonplade der havde sat sig

fast i den samme rille. ”Godt, så kommer
jeg og henter dig klokken fire – måske bliver den kvart over.” Og ”vi” skød mange
ænder de par måneder. En søndag eftermiddag i slutningen af november, sad vi ude i
gårdspladsen og plukkede ænder. Det var
”kun” blevet til syv ænder om morgenen,
men som sædvanlig havde Peder skudt alle
syv. Jeg havde fået en halv chance på en
dykand, som kom susende bagfra. Jeg sad
altid forkert. Jeg havde prøvet at lure vejret.
Især vindretningen havde jeg holdt lidt statistik over, men uanset hvad, så skød Peder
altid de fleste af ænderne. Hvad var hemmeligheden? ”Du, Peder.” Han kiggede
over på mig, mens dun og fjer fløj fra hans
hurtige fingre. ”Det der med ænderne. Nu
har vi været ude ved søen ni gange og de
otte gange har du valgt den side hvor ænderne kommer. Hvordan gør du?”
”Jo, det var et trick jeg lærte af min bedstefar. Når jeg vågner om morgenen, så kigger
jeg lige over på Karen. Ligger hun på venstre side, så vælger jeg at sidde til venstre
nede ved søen. Ligger hun på højre side, så
vælger jeg at sidde til højre og så kommer
ænderne der.” Det lød helt usandsynligt og
Peder var ikke ligefrem typen der var overtroisk og spyttede når en sort kat gik over
vejen. ”Jamen Peder, den holder jo ikke, for
hvad så hvis Karen ligger på ryggen, når du
kigger over på hende?” Han så op, med et
skummelt smil på læberne. ”Jo ser du,
………så er det, at klokken måske bliver
kvart over!!” 

Eller var det omvendt??
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I 90-årsdage og Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Ikke alle ønsker opmærksomhed
Vi ville gerne have haft en fødselsdagssamtale med i dette nummer af RUNESTENEN, nu vi har et bysbarn, der fylder 90 i
dette efterår. Men da fødselaren desværre
ikke ønskede at medvirke i ”sådan et blad”,
så går vi bare let hen over denne mærkedag.
Med hensyn til mindeord har der i forløbne periode kun været en enkelt begravelse
(Oda Juelsgaard fra Abildå), og her har familien fravalgt omtale.
Så alt i alt en lidt tynd omgang fra min pen
denne gang.
Jubilæumsnummer
Men da dette nummer af bladet jo er et jubilæumsnummer, og Redaktøren i den anledning godt vil se lidt muntert, vil jeg bevæge

mig over i en helt anden boldgade, som
sædvanligvis er min.
Og dog- måske blive ved emnet: liv og død
og de tanker, vi forbinder med livet her og
hinsides.
For hvem vil ikke gi` forfatteren (hvem han
end er) til de følgende linjer ret i at:
Thi han, som kun ta´r spøg for spøg,
og alvor kun alvorligt,
har faktisk fattet begge dele lige dårligt.
Og så til nogle småhistorier, hvor medvirkende personer absolut ikke kan sammenlignes med nogle herboende.
Mads og Ann havde levet som hund og kat
gennem et helt ægteskab, og nu lå Mads for
døden. På sit yderste kaldte han Ann til sig.
”Der er en ting A gjan vel bee dig om Ann.
Når no A er dø, vel du så et godt gywt dæ

Din lokale el-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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mæ Pe Kjar,” hviskede han.
”Jammen hvoffor ska A da det Maes, ham
kinner vi da et”.
”Jow Ann, han snø´ mæ da så grow i en
grishandel engång”.
En meget aktiv golfspiller var blevet så optaget af, hvordan mon mulighederne for at
komme til at spille golf i himlen var, at han
gik til sin præst og spurgte, om pastoren
kunne oplyse noget om det.
Præsten kunne ikke umiddelbart besvare
mandens spørgsmål. Og ville godt tænke
over det et par dage.
De mødtes igen senere på ugen, og nu var
golfspilleren rigtig spændt på præstens svar,
som var:
Jeg har både en god og en dårlig nyhed at
overbringe dig.
Den gode er, at man skam spiller golf i himlen, og den dårlige, at du er sat på til at spille i næste uge !!!

Til slut et ganske alvorligt digt, som nok
kan mane til eftertanke.
Begrawels
Han våe en skrog. No wå han dø- å osse
fulle hen.
O de par folk dæ håd wan mej wa gawn
djer vej ijen.
Æ præst håd et håd møj å sejj, de ku en nok
fosto.
Han så no uer om ham dæ ett håd brøllopsklædning o.
Han dråk jo da sæ sjæl ihjæl. Han loe hans
helbre øø’, å ingen høer, han håd fortrøt, før
han gik hen å døø.
Dæ stoj en kuen å en par baen tebååg ve
hans graw.
Di treppet ledt omkring dæhenn. Så drow di
osse aw ! 

Amerikanske b jælkehuse
HelårsHelårs - og Fritidshuse
Blueridge I - Bjælker i cedertræ

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

Ring og aftal tid for fremvisning

Få yderligere information på
www.valhalla-logcabins.dk
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I Menighedsrådet
Ved: Formanden Else Pedersen

Der er 2 områder menighedsrådet lige nu er
specielt optaget af, ud over de til årstiden
hørende opgaver?
Det er den periode på ca. 4½ måned, her
fra 10. okt., hvor Ole Rasmussen er bevilliget orlov for at være præst i Afghanistan.
Vi håber det må blive en meningsfyldt og
erfaringsrig periode i hans arbejdsliv, men
derudover er vi selvfølgelig spændte på,
hvordan afløserperioden vil forløbe.
Vi er spændte på samarbejdet med Christian
Haahr Andersen, som er bosiddende i Herning og som skal vikariere i stillingen. Læse
interview med ham i det nye kirkeblad.
Vi vil gøre hvad vi kan for at tage godt
imod ham, og håber at alle i sognet vil gøre
det samme.
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En ny præst vil betyde, at mange ting omkring det kirkelige vil blive gjort lidt anderledes, det er faktisk rigtig sundt for os alle.
Det skærper opmærksomheden på nye muligheder og at kunne se en sag fra flere sider.
Så velkommen til Christian Haahr Andersen!
Desuden er vi i gang med mål og visionsdrøftelser for dette menighedsråds 4årige
valgperiode.
Hvad sigter vi imod?
Hvordan vil vi nå de mål, vi sætter?
Hvilke områder arbejder vi med?
Gør vi det godt nok?
Og mange andre spørgsmål.
Når drøftelserne er afsluttede, og resultatet
er blevet nedskrevet, vil vi finde en passende lejlighed, hvor alle i sognet kan høre om
dette arbejde. 

I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Grynt.
Som velbekendt, har vi fået en ny influenza.
Den kom på en tid af året, hvor der ikke var
så meget andet at skrive om, så pressen kastede sig over sensationen og nogle politikere forsøgte at fiske nogle ekstra stemmer.
Sundhedsstyrelsen i Danmark har et beredskab, og der er oprettet et hold af folk med
viden om tingene til at følge udviklingen og
give vejledning om, hvordan man bør forholde sig. Faktisk har Danmark fået ros af
Verdens Sundheds Organisation (WHO) for
den måde problemerne er blevet tacklet på
indtil nu, så der "er ikke noget at komme efter".
Man frygtede en overgang, at det nye virus
ville krydses med det sædvanlige influenza-

virus og lave et nyt og farligt virus, men det
ser ikke ud til at ske, derimod tyder dyreforsøg på, at svineinfluenzaen går længere ned
i luftvejene end den almindelige, og når
dyr, der har begge slags virus, smitter hinanden, er det kun svineinfluenzaen der
smitter, så måske har vi kun svineinfluenzaen til næste år, og da regner man med at have en vaccine klar med lige så få bivirkninger, som den nuværende almindelige influenzavaccine.
Til november er der en vaccine klar mod
svineinfluenza, men den skal gives 2 gange
med 3 ugers mellemrum og er ikke helt fri
for bivirkninger, men som sagt til næste år
skulle den være færdig udviklet.
Den almindelige vaccine er klar til oktober,
og de, der er i en risikogruppe, kan stadig
blive vaccineret gratis hos deres læge. Nogle mener, at den også giver en delvis beskyttelse mod svineinfluenza. 

Anekdoter fra lægeverdenen
I anledning af Runestenens jubilæum. kommer her nogle anekdoter/morsomheder i forbindelse med lægejobbet.
En gammel landmand og ungkarl skal have sit kørekort fornyet, men han er godt selv klar
over, at det kniber noget med et par af de 5 sanser:
"Kan jeg ikke bare få et lille kørekort, så jeg kan køre til købmanden med min traktor?"
Jeg er på besøg hos en gammel mand på plejehjemmet og vækker ham af hans middagssøvn. Da han ser mig stå der med lægetasken, spørger han: "Hvad handler du med?"
Jeg skrev så i journalen, at han ikke kunne kende mig. Det morede de pårørende sig meget over. Han havde bare været vittig.
En overlæge i Århus med speciale i lunge- og hjertekirurgi kommer forbi et sted nede i
byen, hvor der er sket et trafikuheld. Han er lidt betænkelig ved situationen, men mens
han knæler ved et offer, mærker han en hånd på skulderen: " Væk! Æ æ samaritter!"
Kirurgen i Ringkøbing møder en elskelig, venlig, ældre dame på gaden: "Goddag, doktor!
Kan De kende mig? Det er min mand med den store prostata."
En mand på 101 år bliver indlagt med blødning fra urinblæren. Han skal så igennem et
undersøgelsesprogram, men det afslår han: "Det kan godt vente et par år."
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I Illustrationer i Runestenen
Ved: Mogens Ballegaard

Runestenen har for flere år siden haft sin
egen illustrator. Da vi fik øje for at Jens
Erik Bygvraa var en fantastisk tegner og
samtidig havde humor, fik vi ham til ind
imellem at udarbejde nogle aktuelle illustrationer og tegninger til Runestenen.
Én af tegningerne benyttes den dag i dag på
siden som hedder ”Vikingen er løs” og som
handler om morsomheder af forskellig
slags. Både morsomheder og historier her
fra sognet eller andre morsomheder.
Herunder kan man se nogle illustrationer fra
1995 og 1996.
Læg mærke til de små detaljer i illustrationerne.
Vikingen er absolut løs

Under det nyligt afholdte borgermøde (1995) blev der diskuteret livligt med de lokale politikere.
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”-en sjov lille fætter, - han siger at han er ”Årets Landsby M/W, hvor det så end kan være henne….”

”-Grønbjerg ?... jaae, det var engang en lille landsby, stille og roligt var der …”
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I Grønbjerg Billardklub
Ved: Henning B. Møller

Den 31. juli og 1. august havde klubben 5
spillere tilmeldt "Herning Veterangames" (man skal være under 40 for at kunne
deltage!)
Det gik (næsten som sædvanligt) godt.
Bent Christensen og Niels Erik Jacobsen
vandt en sølvmedalje - Henrik Rantanen og
Jørn Rasmussen vandt bronze.
Så nærmer vi os med hastige skridt efteråret, og så starter den turneringsform, som
samler flest spillere i alle billardklubberne i
hele Vestjylland, nemlig "holdturneringen".
Grønbjerg Billardklub stiller med ikke mindre 5 hold. - Der spilles én gang om ugen. Hvert spil i turneringen spilles af 4 spillere;
men vores hold består af 5 spillere; man
sidder så i princippet over hver 5 gang. På
den måde kan holdet møde fuldtalligt op
hver gang.

Derudover stiller klubben også med et pensionisthold, der spiller deres kampe mandag
formiddag.
Alt i alt er 25 af klubbens 32 medlemmer
aktive i den mest populære turneringsform,
hvor over 20 klubber i hele Vestjylland er
med.
Og så skal det også lige nævnes, at vi starter op i flotte, nymalede lokaler.
Når man spiller turneringsbillard skal man
have en form for klubdragt - som det ses i
enhver anden sportsgren.
Vores nuværende er en sort skjorte med
klubbens logo påtrykt. Den har nu holdt i 9
år, så tiden er inde til et skift. Bestyrelsen er
begyndt at se sig om efter sponsorer, som så
selvfølgelig får deres firmanavn påtrykt. Det er noget, bestyrelsen lige er begyndt på;
men det skal da nævnes, at DANA VINDUER har givet sponsorat til 10 skjorter. 

GRØNBJERG BILLARDKLUB
Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68

Torsted Auto- og Traktorværksted
/

Jørgen Falk Nielsen

Ga
mm

v

elb
yve
j

Gammelbyvej 9 • Torsted • 6971 Spjald
Jeg tilbyder:
Alt i service/reparation af biler, traktorer og plæneklippere
Tilbudspris på bil til syn
Åbningstider:

Mandag - fredag 730 - 1630

Tlf:

værksted
privat

20 års erfaring
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40 10 48 92
97 38 40 84

I Fodboldafslutning
Ved: Margit Lauridsen

Fredag d. 26. juni holdt vi Fodboldafslutning på Stadion for alle børnene.
25-30 børn mødte op, og vi havde en hyggelig eftermiddag.
Vi spillede fodbold og rundbold. Vi havde
mange pauser da vi også skulle hygge os
med at spise pølsehorn og is.
Leif Kjærgaard havde givet pølsehorn til alle, og de smagte rigtigt godt.Tak Leif
Vi vil gerne sige tak til vores trænere og deres hjælpere.
Tak for lån af jeres børn, vi håber at se dem
alle igen i uge 33 da starter alle holdene
med at træne igen.
Vi havde 4 hold med i Spjald til 10-04
CUP, og jeg tror at alle syntes, det havde
været en dejlig dag.
U-12 pigerne syntes at det havde været godt
fordi de vandt 2-0 over Spjald :-)
Sommer hilsen fra Grønbjerg IF 

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87

Åbningstider
mandag - tirsdag - torsdag

900 - 1700
Bestil tid i god tid

97 38 42 85
Byggegrund sælges
Centralt beliggende i Grønbjerg
bymidte sælges Algade 33
Grunden er 887 m2 hvorpå der
er et ældre værksted/garage
Der er el, vand og kloak på
grunden
Henvendelse: - Ingrid Engestoft
tlf. 97 38 40 10

Du kan helt uden at få penge op af lommen
støtte Grønbjerg Friskole
Læg dit pap i papcontaineren - ved Brugsen
Læg dit papir i papircontaineren - ved Brugsen
Læg jern i jerncontaineren - bag Valhallas haller
Læg aluminiumsdåser i alu-containeren - bag Valhallas haller
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I En stor dag for Grønbjerg IF
Ved: Else Marie Kokholm

Tirsdag den 2. juni 2009 var en stor dag for
Grønbjerg IF.
FC Midtjylland var i Grønbjerg, for at
spille en opvisningskamp mod vores særligt
udvalgte serie 5/6/oldboys-hold. Grunden
til, at Grønbjerg var så heldige at få besøg
af stjernerne fra FC Midtjylland var at vi
gennem det samarbejde Grønbjerg IF er
med i, FS Midt-Vest, havde mulighed for at
komme i betragtning til sommer-turen, da
vi har 75-års jubilæum i år. Vi var så heldige at få muligheden og selvom det ikke var
helt gratis valgte vi, at glæde os over, at have fået tilbuddet.
I ugerne op til kampen og i særdeleshed de
sidste dage op til kampen summede det af
liv på Grønbjerg Stadion. Vi havde travlt
med at få gjort vort stadion præsentabelt til
gæsterne kom. Vi fik lavet nye udskifterbænke, som blev sponsoreret af Idé-Huse.
Vi havde utroligt mange frivillige hjælpere,
der troppede op og gav os en hjælpende
hånd og til dem skal der lyde en kæmpe stor
tak – uden jer kunne vi ikke have klaret, at
få dette arrangement stablet på benene. Som
bare et eksempel kan det nævnes, at banen
inden kampen skulle vandes – det i sig selv
var en tidskrævende og besværlig opgave.
Tirsdag den 2. juni kl. 15.00 ankom gæsterne fra FCM og børnene var klar til at

Både store og små fik autografer

modtage idolerne.
Kl. 15.15 stillede spillerne fra FCM sig til
rådighed med autografkort og kuglepenne,
og der var travlhed omkring bordene hvor
de sad.
Efter en kort pause skulle spillerne fra FCM
træne børnespillerne fra Grønbjerg samt et
inviteret hold fra Ørnhøj. Det var en kæmpe
oplevelse for børnene at komme så tæt på
de ”kendte” spillere. Det så ud som om børnene nød det lige så meget som spillerne fra
FCM gjorde :o)
Efter at børnetræningen var slut, havde
Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole
gjort klar på banen til at lave opvisning. Det
var en flot opvisning og vi var glade for at
de ville bruge en aften på at komme til
Grønbjerg.
Kampen blev endeligt fløjtet i gang af Ole
Madsen fra Ørnhøj, som for nyligt havde
taget dommerkortet og havde mod på at
dømme kampen, selvom det kunne blive
svært, at følge med og holde styr på de mål,
der blev scoret… Kampen blev en succes
og på trods af, at det var blevet koldt i vejret, var der mange mennesker som var
Idolerne ankommer til Grønbjerg Stadion

56

ningen. Under spisningen slog Salami på
glasset og takkede på fornuftigt dansk for
en dejlig dag. GIFs kasserer fik på klubbens
vegne overrakt en kamptrøje med autografer af alle spillerne. Kamptrøjen vil snarest
blive hængt op i klubhuset i en ramme til
minde om en dejlig dag…

Lupus deler også autografer ud

kommet for at se på. FCM havde flere gode
ideer til hvordan en sådan kamp kunne spilles og tja – selv Lupus kunne komme på banen… Selve kampen endte 3-18 – Efter omstændighederne vel ikke så ringe endda.
Efter kampen var der fællesspisning i forsamlingshuset, hvor man kunne komme og
nyde lidt lækkert mad, som vi havde fået
Ruth Pedersen til at lave. FCM-spillerne
samt deres crew var ligeledes med til spis-

Efterfølgende har vi erfaret, at vi i klubben havde et lille overskud på ca. 4.000 kr.
Det må man sige var flot idet vi ikke har
været ude og skaffe sponsormidler til dagen.
Vi er i bestyrelsen glade for dette resultat
og takker endnu en gang alle de mennesker,
der kom og hjalp os med alle de praktiske
gøremål på stadion, både i dagene op til
men også på selve dagen. Tak til Kroketklubben for hjælpen med at få entréindtægterne i hus. Tak til Jens Christian for
lån af forsamlingshuset og endelig tak til
Ruth for, at du ville bruge en dag på at
hjælpe os. Håber ikke jeg har glemt nogle –
der var jo mange der hjalp og alle har været
med til at dette lykkedes for os.
En dag vi i Grønbjerg IF var stolte af vores
klub…

Der blev trænet på livet løs
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I Nyt fra GGUF

6.+7.+8.+9. Klasse træner torsdag fra kl.
17-19. Per Lauritsen og Torbjørn LundNielsen er trænere.

Badminton 2009/2010 i GGUF
Nu er der ikke længe til vi kan byde jer velkommen til en ny badmintonsæson i
GGUF. Vi starter op i uge 39, og håber igen
i år at se rigtig mange spillere. Sidste sæson
havde vi stor succes med vores U15 turneringshold, og derfor har vi i år valgt at tilmelde lidt flere hold til turnering.
Vi har tilmeldt et hold i U13 rækken og to
hold i U15 rækken.
Turneringskampene bliver afholdt om lørdagen hvor man spiller 2 kampe hver gang.
Vi håber der er en del forældre der har lyst
til at tage med og bakke op om de unge
spillere.
I år er vi desværre kommet i den situation at
vi mangler en eller to trænere eller hjælpetrænere. Så sidder der nogle af jer læsere
og har tid og lyst til, hver anden uge, at
være med til at træne nogle energiske unge
mennesker, så er I meget velkommen til at
kontakte:
Tanja Nørgaard på 22 88 58 76
Klaus Tang på
97 38 43 58.

Turneringsbadminton for voksne er i år
flyttet til torsdag fra kl. 19-22. Der er også
opstart i uge 39.

Prisen for at spille ungdomsbadminton i
GGUF er 300,- for hele sæsonen.
Man er velkommen til at komme og træne
med to gange og derefter betales der fuldt
kontingent resten af sæsonen.
2.+3. Klasse træner torsdag fra kl. 15-16.
Grete Tange er træner.
4.+5. Klasse træner mandag fra kl. 16-17.
Steen Schmidt og Conrad Jensen er trænere.
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Gymnastik 2009/2010 i GGUF
I år kan Grønbjerg GUF tilbyde ikke mindre end 10 gymnastikhold. Det er vi stolte
af og vi håber at I vil benytte jer af tilbuddene.
Som noget nyt starter motionsdamerne op
fra sæsonstart.
Vi får igen et pigehold for 3.-7. (evt. 8.)
klasses piger.
Powertumbling bliver igen med udtagelse,
hvis det er nødvendigt. Træneren vil give
nærmere besked om hvornår.
Der har været rigtig mange unge og sige
at de gerne vil være hjælpeinstruktør, det er
rigtig dejligt at mærke, at der er så meget gå
på mod og hjælpsomhed – tak for det!
Vi har faktisk måtte melde ”udsolgt” i pladser til hjælpeinstruktører. Men kom endelig
og sig til, hvis du føler, at du går med en
trænerspirer i maven, det kan jo være vi
mangler dig næste sæson.
Se tider og trænere på side 62 eller i skemaet bag på den netop udsendte aktivitetskalender

YÉÜxÇ|ÇzxÇ `tÜzÜxà{xá W“àÜx ty DIA tÑÜ|Ä ECCL
Kalender for sæsonen 2009 - 2010
Svampetur - Søndag den 4. oktober 2009 kl. 10.30 afgang fra p-pladsen ved skolen. Arrangementet varer ca. 4 timer.
Birthe Kamp vil denne dag tage os med en tur ved tihøje for at finde spiselige svampe. Fortælle lidt om hvor, og hvordan man finder dem, og hvordan man ser forskel på de "rigtige" og "forkerte"... Efter turen vil vi tilberede nogle af svampene ude – evt. inde i tilfælde af knap så godt vejr. Arrangementet koster 30 kr. for medlemmer og 50 kr. for ikkemedlemmer. Alle er velkomne.
Tilmelding til henriette.qvist@mvb.net eller på 22 33 09 05 eller 98 48 54 52 senest den 28. september 2009.
Vinsmagning - Afholdes Fredag den 23. oktober 2009 i samarbejde med Grønbjerg Brugs i forsamlingshuset.
Hans Kristensen fortæller om vinen. Pris for vin samt ostebord 150 kr. Tilmelding i brugsen.
Julehygge - Onsdag den 25. november kl. 19.00 på Grønbjerg Friskole.
Kom og lav dine juledekorationer og få inspiration til nye og alternative dekorationer af Preben Madsen, Spjald. Medbring skåle, lys og pynt. Vi sørger for gran og mos m.m.
Arrangementet afholdes i samarbejde med Havekredsen. Pris: 50,00 kr. for medlemmer og 75,00 kr. for ikke medlemmer. Tilmelding i Brugsen senest den 18. november.
Fællesspisning - Fredag den 29. januar 2010 kl. 18.30
Afholdes sammen med Menighedsrådet og Kultur og samvær. - Nærmere information følger i Runestenen.
Stylist - Foregår på Grønbjerg Friskole. Kom og få inspiration til farver og tøj.
Min. 20 deltagere. Pris 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke medlemmer. - Nærmere information følger senere.
Mad med inspiration. - Mandag den 15. marts 2010 - Kom og mød Doung Jørgensen, som vil lave thailandsk mad til
os. Der er mulighed for at få helt nye ideer med hjem til kødgryderne!
Brugskunst - Torsdag den 22. april åbner Bettina fra Design og Handelshuset dørene og inviterer os til en aften med
inspiration og smagsprøver i hendes butik i Videbæk, Nygade 15 b. - Dato og pris følger senere.
Femilet - Mandag den 3. maj 2010 kl. 18.30 hos Femilet i Herning
En aften med inspiration og nyheder inden for undertøj. Pigerne ved Femilet vil fortælle om det forskellige undertøj, og
de vil hjælpe med at finde den rigtige størrelse. Femilet giver 10 % rabat på aften. Femilet vil være vært med en lille forfriskning. Tilmelding senest den 23. april i Brugsen. Samkørsel arrangeres.
Generalforsamling
Afholdes i samarbejde med Grønbjergs øvrige foreninger tirsdag den 11. maj 2010
Margrethes døtres bestyrelse
Formand: Pia Albæk Kristiansen
Næstformand: Jytte Hankelbjerg
Kasserer: Jytte Nilausen
Sekretær: Lissi Aagaard Dyrberg
Medlem.: Henriette Qvist

tlf.: 22 16 84 09
tlf.: 97 38 42 68
tlf.: 97 38 43 78
tlf.: 21 49 74 92
tlf.: 98 48 54 52

pia.albaek@ofir.dk
hankelbjerg@mvb.net
jjssn@hotmail.com
hobld@herning.dk
henriette.qvist@mvb.net

Tidligere numre kan ses på
www.runestenen.dk
- også Jubilæumsnummeret fra 2003
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I Kultur og Samvær
Ved: Ingrid Kirk

Efterår ifølge kalenderen - og dermed også
et nyt program for aktiviteterne i vore foreninger her i Grønbjerg. Rigtig mange
grønbjergboere bakker sædvanligvis godt
op om, hvad der bliver arrangeret og sat i
gang af forskellige aktiviteter, idrætter af
mange arter, underholdende, oplysende eller belærende ”ting og sager” og hvad, der
drejer sig om kirke og skole.
Nej, man kan ikke sige om ret mange her i
sognet, at man bare ligger på den flade side
og lader stå til!
For ”alle disse aktive” bli´r der meget at
lægge mærke til og få sat ind på HUSKETAVLEN i det nye nummer - nr. 100 - af
vores hver anden-månedlige oplyser,
”RUNESTENEN”! Så læg godt mærke til
den og bid mærke i den !!!
Det er jo det næste halvårs aktiviteter, der
her bli´r åbenbaret og budt på.
Så god fornøjelse.
Vi i Kultur og Samvær har også et nyt pro-

gram at byde på i den nye sæson - et godt
og alsidigt program, synes vi da selv, som
man kan se på en anden side i Runestenen.
Et program, som kommer i Runestenenog
bliver ”kortere og kortere” efterhånden som
de afvikles.
De første tre arrangementer vil Konfirmandstuen være ramme om, og de sidste 4
vil foregå i Friskolens nye mødesal. Fællesspisningen, som vi jo er fælles med Menighedsrådet og Margrethes Døtre omkring, vil
som sædvanlig finde sted i forsamlingshuset, det nyrenoverede Forsamlingshus, som
vi glæder os til at få ”taget i brug”.
Ved alle vore arrangementer er der servering af kaffe/te/brød.
Og alle er selvfølgelig meget hjertelig velkommen !
Og så må vi desværre beklage, at vi blev
nødsaget til at aflyse årets udflugt, hvor der
ikke tidsnok var tilstrækkelig tilslutning!
Vi forsøger måske igen næste år…..
Med ønske om et fornøjeligt og berigende
vinterhalvår! 

Tømrer og bygningssnedker
Hakon Pøhl, Grønbjerg
Tlf.: 97 38 43 20
bil.: 40 85 49 10
Fax: 97 38 48 38
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Kultur og Samvær
Mødekalender for 2009 – 2010
Torsdag d. 29. oktober 2009 kl. 19.30
Forhv. efterskoleforstander Jørgen Nørgaard, Skjern - i Konfirmandstuen.
Vi har tidligere haft besøg af J. Nørgaard, og denne succes må bare gentages.
Denne gang vil den dygtige fortæller dramatisere Kaj Munks skuespil: ”Havet og menneskene”!
Torsdag d. 19. november 2009 kl. 19.30
Line og Gitte Sørensen, Holstebrovej, Grønbjerg - i Konfirmandstuen.
Mor og datter fortæller om, hvordan man lever et godt og aktivt liv med sygdommen diabetes som et livslangt følgeskab. Ordinær Generalforsamling i kaffepausen
Mandag d. 21. december 2009 kl. 19.30
Ind under jul med julesang, fortælling, julekager, godter m. m. i Konfirmandstuen.
Torsdag d. 14. januar 2010 kl. 19.30 et eller andet sted på Grønbjerg Friskole.
Et brag af et nytårsarrangement, hvor friskoleleder Peter Lindegaard og efterskoleforstander Hans Peter
Ravn underholder med sang, musik og fortælling.
Med hinanden og deres instrumenterer er de to et par herlige spasmagere!
Her vil vi nok satse på tilmelding, læg mærke til opslag på Brugsen.
Lidt forhøjet entre, da eventuelt overskud tilfalder Friskolen. Alle årgange er meget velkomne!!!
Fredag d. 29. januar 2010 kl. ? i Forsamlingshuset
Fællesspisning med øvrige foreninger (se senere annoncering og opslag).
Torsdag d. 11. februar 2010 kl. 19.30 på Grønbjerg Friskole
”Ud af Grønbjerg Skole og hvad så?”
Denne gang bli´r det Luftkaptajn i Ryan Air, Stig Sinkjær (søn af Birgit og Holger), der kommer og fortæller
bl.a. om sine oplevelser som pilot.
Torsdag d. 4. marts 2010 kl. 19.30 på Grønbjerg Friskole
Bente og Jens Viggo har været en tur i Ægypten og studeret pyramider og andet.
Deres oplevelser her vil de fortælle om og vise lysbilleder fra.
Torsdag d. 25. marts 2010 kl.19.30 et eller andet sted på Friskolen.
Christian Mejdahl, Løgstør - Folketingets tidligere formand, kommer og fortæller.
”Fra bondeliv i Nordjylland til de bonede gulve på Christiansborg”!
Vi har været så heldige at få tilsagn fra en meget eftertragtet foredragsholder !!!
Kaffe/te/brød ved alle arrangementer - Alle er hjertelig velkommen!
Venlig hilsen bestyrelsen!
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GGUF

Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening

Gymnastik:

begynder uge 39

Forældre Barn

Onsdag
17 - 18
I gymnastiksalen

Trænere

Pris
300,-

Charlotte Nørgaard og Anja Berger
Charlotte Nørgaard, Tina Kirk, Niels Jørgen Sønderby, Tina Hansen, Kathrine
Therkildsen, Mikkel Lauritsen og Anders
Kæmpegaard
Elsebeth Kirk, Connie Schmidt, Kasper
Jakobsen og Mathilde Kokholm
Ejnar Vendelbo, Torben Sønderby, Uffe
Kjærgaard, Pernille Harpøt, Mathilde Jacobsen og Monica Bondesgaard

300,-

Puslinge

Tirsdag

16 - 17

Spring 0. - 2. kl.

Onsdag

17 - 18

Spring 3. - 7. kl.

Onsdag

18 – 1930

Piger 3. - 7. kl.

Tirsdag

17 - 18

Irene, Eva Larsen og Camilla Gregersen

300,-

Powertumbling 3. - 7.
Mandag
kl. - Max 12 på holdet

18 - 1930

Nicolai Asmussen og Morten Tang Meiner

300,-

Multispring fra 8. kl.

2030 – 22

Mandag

300,300,-

450,-

Tons og tummel for piTirsdag
ger og damer

20 - 21

Herrehold

Mandag

1930- 2030 Ejnar Vendelbo

Motionsdamer

Mandag
19 - 20
I gymnastiksalen

400,-

Anne Mette Sønderby

400,300,-

Lissi Dyrberg

Info: De første to træninger må man prøve at være med og derefter betales der fuldt kontingent for
resten af sæsonen, også selv om man stopper inden opvisningerne.

Opvisning i Grønbjerg:
Opvisning i Ringkøbing:
Badminton

Fredag
Lørdag og søndag

d. 5.
marts 2010 kl. 19.00
d. 13. og 14. marts 2010

Alle hold begynder i uge 39

Træner

Pris for hele
sæsonen

2. og 3. kl.

Torsdag: 15 - 16

Grete Tange

300,-

4. og 5. kl.

Mandag: 16 - 17

Sten Schmidt og Conrad Jensen

300,-

6., 7., 8, og
9 kl.

Torsdag: 17 - 19

Per Lauritsen og Torbjörn LundNielsen

300,-

Badmintonturnering i Grønbjerg lørdag og søndag d. 6. og d. 7. marts 2010
Tilmelding til badmintontider, uden instruktør, sker i gymnastiksalen tirsdag d. 8. september kl.
19.30. - 400,- kr. for en sæson der begynder uge 39 og slutter i uge 13
Der er mulighed for at blive passiv medlem af Grønbjerg GUF, dette koster kr. 100,Formand for gymnastikudvalget: Malene Bondesgaard
Formand for badmintonudvalget: Klaus Tang

23 72 22 21
97 38 43 58
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VIKINGEN ER LØS

Mænd kan multitaske:
Statens forbrugerråd og Statens husholdningsråd er i samarbejde med Human Ressources forskningsenhed fremkommet med en meget opsigtsvækkende og ret epokegørende rapport, der bygger på en massiv undersøgelse blandt danske mænd.
Det har vist sig, at de selvsamme råd nu kan bevise, at mænd kan multitaske:
Ved gennemgribende forsøg har det vist sig, at danske mænd både kan få bøfferne til
at brænde på, sovsen til at skille og få kartoflerne til at koge over på én gang.

Menighedsrådet i Grønbjerg:
I Grønbjerg menighedsråd er man på udkig efter de særlige koner, der må befinde sig
i sognet, - det er de såkaldte I-koner!!!!

Specielt Ringkøbing-Skjern kommune:
Efter den sidste tids alvorlige knivoverfald og dom over et par hobbyknive, ser politiet i Ringkøbing - Skjern Kommune sig specielt grundig om efter knive. Efter vedholdende rygter er der indført en visitationszone omkring Rådhuset ved fjorden, hvor
man er på speciel udkig efter de ekstraordinære lange spareknive - og de er absolut
ikke til hobbybrug.

Grundlæggende sandheder:
Der er to grundlæggende sandheder i verden:
At mænd er klogere en kvinder, og at jorden er flad.

At blive gammel:
- Hvorfor i alverden er folk så kede af at blive gamle, der er utrolig mange, der ikke
bliver det…..

Stofskifte
For kvinden er moden det vigtigste af alle stofskifter.
Karl Farkas
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Butikstorvet i Grønbjerg

Håndkøb og afhentning af receptmedicin

alle former for tips og lotto -

Sende og hente pakker - Frimærker mv.

”Hæveautomat”
Når du lige står og mangler lidt kontanter

Dagligvarer til både de store og de små indkøb
Lokalbrugsen sparer dig for
mange unødige kilometer

Tænk så mange muligheder i én butik!
Lokalbrugsen - din servicebutik
Annoncesponsor:

