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RUNE
STENEN

I Redaktionen
Forsiden
Det er relativt hurtigt man glemmer tingenes tilstand. Vi vænner os hurtigt til at
nu er der lidt mere plads i Algade. Derfor
dette erindringsbillede der er taget den
20. september 2001. Jeg tog flere billeder
både fra Algade og jeg dristede mig også
til at gå i haven og fotografere lidt der.
Se billederne på Runestenens hjemmeside www.runestenen.dk.
Her omkring
Vi er i generalforsamlingernes tid. Og
sædvanen tro kommer bestyrelserne og
nogle få mere til disse arrangementer.
Det er ikke nok at man disker op med flot
smørrebrød, øl, kaffe og sød brød. Der
skal åbenbart mere til, for at folk vil bevæge sig efter en generalforsamling. Man
kan måske vende det om og sige at medlemmerne må være tilfreds med den måde bestyrelserne forvalter foreningerne.
For vi må jo erkende at til Brugsens ekstraordinære generalforsamling kunne
man få folk af huse. Fordi man anede en
sensation eller ligger vores dagligvarebutik os så meget på sinde at vi kom af sted
efter dette? Og gælder det også hvis én
eller anden forening er ved at bukke under fordi man ikke kan skaffe bestyrelsesmedlemmer til bestyrelserne?
Men der venter os stadig et spændende
afsnit i føljetonen om Grønbjerg Brugs.
Skal det lykkes den nye bestyrelse at
skaffe den fornødne kapital, og skal det
lykkes at få fat i en superuddeler, og endelig skal det lykkes at få vendt skuden
til en god og gedigen overskudsforretning. - Følg med i den kommende tid.
Runestenen.
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Jeg har ladet mig fortælle at de af vore ældre medborgere der flytter til Spjald eller
andre steder, kommer til at savne Runestenen, for dog at følge lidt med i livet i den
gamle landsby.
Der er flere børn/svigerbørn der drager
omsorg for at Runestenen bliver sendt til
deres pårørende på de pågældendes nye
adresse - enten i form af en gave eller blot
en venlig tanke.
Familien kan på den måde være medvirkende til at få bragt noget i orden som de
ældre måske ikke lige er opmærksom på
kan lade sig gøre.
Det nemmeste er naturligvis at få Redaktionen til at sende en Runesten til de pågældende. Det koster såmænd kun 150,- kr.
om året inkl. porto. Og naturligvis en henvendelse til Redaktionen. -mb

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

Tegner:
Jens Erik Bygvraa (jeb), Frydendalsvej 1
Tlf: 97 38 43 57 e-mail: jeb.sign@get2net.dk

Skribenter:
Personportrætter, nekrologer m.m.:
Ingrid Kirk (ik), Bymarken 8
Tlf: 97 38 40 20
e-mail 97384020kirk@get2net.dk
Tidligere elever i de grønbjergske skoler.
Grete Tange, Ommegårdvej 8
97 38 42 84
e-mail: grete@tange.dk

Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn
(Videbæk Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi
respekterer ikke et ”nej tak” !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.

I Nyt fra Byrådet
Ved: Gravers Kjærgaard

Hvis man læser dagsordener fra byrådsmøderne i januar og februar vil man se,
at det ikke er de helt store
sager, der er behandlet.
Faktisk kunne den skarpsindige dagbladsredaktør konstatere, at det der tog
længst tid på februarmødet var at synge
”Jylland mellem tvende have”. Det er nu
ikke ensbetydende med at tingene står
stille, eller der foregår ting, der ikke
kommer til offentlighedens kendskab.
Når der så ikke er så mange konkrete
punkter på dagsorden, kan man jo passende spekulere lidt over de opgaver der
ligger foran, og konsekvensen af dem.
Velovervejede beslutninger.
På det sidste Økonomiudvalgsmøde diskuterede vi indstilling til fordeling af anlægskronerne i 2002. Her er det jo som
bekendt, skolesagen i Videbæk der vejer
tungt, om end det er begrænset, hvor meget den kommer til at belaste kronemæssigt i indeværende år. Det vil den til gengæld gøre de følgende år. Det fører mig
så til følgende betragtning. Jeg mener, vi
i Byrådet har en stor opgave i tiden der
kommer, med at holde ”tungen lige i
munden”. Forstået på den måde, at i den
periode vi har de meget store udgifter på
Videbæk Skole, skal vi ikke få det sådan,
at alt andet er småting. På den anden side
mener jeg heller ikke, vi skal ud i overdrevne besparelser og sætte alt udvikling
i stå, så det går ud over det nuværende
velfungerende serviceapparat (børn, ældre m.v.).
Så vil nogle måske hævde, at skatteprocenten eller kommunens gæld, stiger. Det
mener jeg er en korrekt betragtning, eller
måske bliver det et ”både og”.

Attraktive stillinger.
En anden stor udfordring bliver, at få de i
sidste nr. omtalte selvforvaltningsaftaler
implementeret i de forskellige institutioner
på en måde, hvor hver enkel arbejdsplads
har hver deres særpræg og indsatsområde,
- samtidig med at, eksempelvis Videbæk
Kommunes skolevæsen har et særkende,
der gør det attraktivt at søge en stilling her
i kommunen.
For, - og det kan så være min slutbemærkning for denne gang, - attraktive stillinger
søges af dygtige ledere, og hvor
….fortsættes side 6
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L Servicemeddelelser 7
Læge H. Thomsen
Tlftid:
800 - 900
Konsultation:
efter aftale

Klip og Krøl:
Mandag: 900 - 1730
Tirsdag:
900 - 1730
Onsdag:
Lukket
Torsdag: 900 - 1730
Fredag:
900 - 1730
Lørdag:
Lukket

Tlf.: 97 38 40 50

Grønbjerg
Folkebibliotek:
Mandag: 1500 - 1700
Torsdag: 1800 - 2000

Tlf.: 97 38 42 85

Vandværket:
Al henvendelse ang.
måleraflæsning bedes
rettet til
Jørgen Christensen
Tlf.: 97 38 42 59

Tlf.: 97 38 41 77

KCR- Lampeskærme
For private:
Efter aftale - Ring
Tlf.: 97 38 41 16

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

Postekspeditionen:
Alle hverdage:
800 - 1200
Søndag lukket

Landbobanken:
Mandag: 930 - 1200
Tirsdag & onsdag
lukket
Torsdag: 1330 - 1730
Fredag: 1330 - 1630
Tlf.: 97 38 40 49
Fodpleje:
Efter aftale
bedst fra 17–18
”Tager også ud.”

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

Tlf.: 97 38 43 43
Dekorationer - ophæng
Alt i tørrede blomster
Hver dag 12 - 18

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200

Tlf.: 97 38 47 70

Videbæk kommune: 96 94 94 94
Postkasserne tømmes:

Mandag - Fredag kl. 1800
Mandag - Fredag kl. 1200

Søn- og helligdage kl. 1745

Rutebilernes informationscentral:
Mandag - fredag kl.
800 - 2000
Lørdag kl.
800 - 1600
Søndag kl.
1100 - 2200

Videbæk ------------------97
Ringkjøbing --------------97
Holstebro -----------------97
Skjern ----------------------97

Vagtlægen:

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

Biblioteket:
Billardklubben:
By- og Erhv.udv:
Byrådet:
Børnehuset Best:
Børnehuset:
Dagplejerep.:
Flagalle
Forsamlingshuset:
Grønbjerg-2000:
Gymnastikforen.:
Havekredsen:
Hjemmeplejen:
Familie & Samf:
Idrætsforeningen:
Jagtforeningen:
Kirkebetj/Graver:
Kirkeligt Samf:
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Ved skolen:
Ved Brugsen:

97 84 18 00

T. Vestergård
Niels Jacobsen
Ivan Mortensen
Gravers Kjærgaard
Margit Lauridsen
Lone R. Lauritsen
Susanne Bagge
Holger Therkildsen
Mogens Ballegaard
Torben Sønderby
Lis Helles Olesen
Annette Petersen
Tine Lund-Nielsen
Kresten Agerlund
Ida Ebbensgaard
Hans Erik Hansen

97384177
97384468
97384211
97384094
97384291
97384066
97384414
97384161
97384383
97384332
97384606
97384313
96949494
97384139
97384120
97384270
97346261
97384038

Klubhuset:
Landbetj:
Lokalhistorisk:
Lægen:
Menighedsrådet:
Musikforeningen:
Nr. Omme
Posthuset:
Præsten:
Røde Kors:
Skolebestyrelse:
Skolen:
Sogneforening:
Udlejn Forsamlhus
Ungdomsklubben:
Venstreforen:
Vandværket

17
32
42
35

33
33
17
06

99
99
88
77

Karl Werge (Videb.)
N. Peder Svendsen
Henrik Thomsen
Hanne Kjærgaard
Jonna Gregersen
Graver kontor
Brugsen
Ernst M. Ottosen
Besøgstjeneste
Ole Berthelsen
Henning B. Møller
Kresten Vestergaard
Jørgen Demant
Karen Bak
Jørgen Demant
Jørgen Kristensen

97384076
97171030
97384110
97384050
97384094
97384546
97384696
97384042
97384183
97173354
97384179
97384177
97384200
97384187
97384349
97384187
97384259
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Konfirmation
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...fortsat fra side 3

der er dygtige ledere, søger også velkvalificerede medarbejdere til, - slutproduktet af det er selvsagt velfungerende børnehaver, skoler, plejehjem m.v. Det er
vel til syvende og sidst, det en kommune
skal tilstræbe over for sine borgere. 

I Dementi udbedes !
Ved:Tidl ansatte ved Grønbjerg Møbelindustri

Til Grønbjerg Møbelindustri
Vedrørende det stykke, der var i Runestenen nr. 54 i januar.
Vi er en del tidligere ansatte, der er meget skuffede over det der var skrevet. For
det første lyder det som om det er os, der
er skyld i at fabrikken i Grønbjerg er lukket.
For det andet havde vi overhovedet ikke
været til lønforhandling, kun lidt snak, og
har aldrig forlangt 30 kr. mere i timen,
det vidste alle da, at det var helt hen i
vejret.
Da vi var til møde om lukningen, var det
eneste vi fik at vide, hvor sur John var på
det danske samfund, med alle de afgifter,
love og regler der var.
På forhånd tak for en UNDSKYLDNING
Hilsen tidligere ansatte
A.G., Dagny, Edith, Eva, Frede, Gitte,
Iver, Jette, Karen-Irene, Maj-Britt, Niels,
Preben, Tom. 

I Musikforeningen
Ved: Jonna K. Gregersen

Vedr. Spjald-Grønbjerg Musikforening
Efter afholdelse af generalforsamlingen i
Spjald-Grønbjerg Musikforening onsdag
d. 20. februar 2002 har Grønbjerg nu fået
ny kontaktperson.
Kontaktpersonen er:
Jette Kragh, Sønderkjærsvej 16,
Grønbjerg tlf. 97 38 42 39
Jette vil som kontaktperson arbejde med
på samme vilkår som øvrige medlemmer
af bestyrelsen for musikforeningen.
Til generalforsamling i februar 2003, vil
Jette komme til at sidde som ekstra bestyrelsesmedlem i musikforeningen. Dette
kræver en vedtægtsændring når man udvider bestyrelsen med en plads. Musikforeningen vil få dette i orden inden generalforsamling i 2003.
Så hermed har Grønbjerg fået opfyldt et
ønske:
AT GRØNBJERG AFDELING IGEN
BLIVER REPRÆSENTERET I BESTYRELSEN I SPJALD GRØNBJERG MUSIKFORENING. 

Alt i tørrede blomster - Dekorationer - Sten og smykkesten
Charlotte Irmgarth Hansen
Vinkelvej 2 tlf.: 97 38 47 70
Hver dag fra 12 - 18 eller efter aftale - kig ind
Bestillinger modtages gerne
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I Skolebestyrelsen

lebestyrelsen.

Ved: Mogens Ballegaard

Den 28. januar var der opstillingsmøde til
skolebestyrelsen.
Der blev opstillet én liste og da fristen for
indlevering af lister var overskredet var
det den eneste liste der var kommet og
dermed var de opstillede på listen valgt.
Ud over de opstillede kom følgende på listen og er hermed suppleanter i nævnte
rækkefølge:
Finn Krogh Jørgensen
Joan Nielsen
Klaus Tang
Susanne Bagge
Hanne Meiner
De opstillede har herunder skrevet lidt
om sig selv og hvorfor de gerne vil i sko-

Lone Otte 35 år. Uddannet mejeritekniker. Pr. 1. marts 2002 ansat som produktionsplanlægger på Velfac i Ringkøbing.
Gift med Morten Pedersen. 2 børn, Mark
på 8 år går i 2. kl. på Grønbjerg skole. Silje på 3 år gå i børnehuset i Grønbjerg.
I skolebestyrelsen vil jeg gerne arbejde for
en fælles bestyrelse med Grønbjerg børnehus - fælles ledelse og fælles engagement,
hvor målet er at skabe den bedst tænkelige
hverdag for vores børn i Grønbjerg, og udnytte de fordele vi har ved at børnene vokser op i et lille samfund.
Jeg vil gøre mit til at det bliver ”sagen”
der kæmpes for, så vi ikke drukner i
”fnidder”, men hele tiden holder fokus på
at gøre det bedste for alle børn i Grøn-

Fra venstre: Tina Risom, Tine Lund-Nielsen, Erik Øster, Ole Berthelsen og Lone Otte.
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bjerg, uanset om de går i skole eller børnehus.
Jeg hedder Ole Bjerg Berthelsen, er gift
med Eva Broni, vi har sammen tre børn,
Tom 14 år, som går på Spjald skole i 8.
klasse, Mona 13 år, som går i 6. klasse og
Søren 5 år, som er i Børnehusets Myretue. Vi bor Holstebrovej 26, som er
adressen på et landbrug ved navn
“Bækgaard” nordøst for Grønbjerg. Jeg
blev uddannet landmand på Bygholm i
1984 og købte Bækgaard samme år. Her
har vi opbygget en svineproduktion, som
vi begge ernærer os ved.
Jeg vil gerne takke alle som har stemt på
mig, ved opstillingsmødet til skolebestyrelsesvalget, og herved gjort det muligt
med endnu 4 år i skolebestyrelsen.
Jeg har siddet i skolebestyrelsen i 8 år,
heraf 5 år som formand, og så kunne det
vel være nok, vil de fleste nok mene.

Men arbejdet med at få en fællesbestyrelse/ledelse med Børnehuset, op at stå og til
at fungere, er en kæmpe udfordring og også så spændende, at jeg valgte at opstille
endnu en gang.
Mit ”motto” i de foregående år har været
at arbejde med gensidig respekt, men det
gøres ikke alene, det kræver at modparten
er med, og det er mit håb, at vi i de kommende år kan udvide dette positive samarbejde, til også at omfatte Børnehuset.
Mit navn er Erik Øster, jeg er 36 år, jeg
arbejder som lærer ved Videbæk skole.
Jeg bor Ørnhøjvej nr. 17, på vores lille
økologiske lystgård sammen med Hanne
og vores 4 børn. Vi har 3 børn på skolen.
Anders i børnehaveklassen, Søren i 2.kl.
og Signe i 4 kl.
Det var rart at se så mange der var mødt
op til opstillingsmødet den 28. januar, det
tyder på en god interesse for vores skole.

Vores NetBank er åben de
fleste af døgnets timer, så du
kan ”klikke” dine overførsler,
betalinger m.v. på plads, når
det passer dig

www.landbobanken.dk
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Jeg blev glad da så mange syntes at jeg
skulle på listen. Jeg synes at vi i Grønbjerg har en god skole, der fortjener en
aktiv og interesseret bestyrelse.
Jeg tror der venter en utroligt spændende
periode i skolebestyrelsen blandt andet
med arbejdet omkring fælles bestyrelse/ledelse mellem skole og børnehus
samt ansættelse af Henning Møllers afløser når den tid kommer.
For at udbygge udviklingen her i Grønbjerg tror jeg det er vigtigt at vi kan og
skal kunne give et lidt bedre tilbud på
børneområdet end andre. Derfor mener
jeg at det er tvingende nødvendigt at arbejdet med at samle de to bestyrelser lykkes. Det er for mig at se, det der skal til,
hvis vi i Grønbjerg ønsker at bibeholde et
børnehus og en skole i udvikling fremfor
afvikling!
Jeg vil gøre meget for at samarbejdet
mellem børnehus og skole bliver udbytterig for begge parter. Og i den sidste ende
nok det vigtigste, at det bliver godt for
vores børn.

Mit navn er Tine Lund-Nielsen. Jeg er
35 år gammel – gift med Torbjörn. Vi har
2 drenge – Thomas og Esben. Thomas
går i børnehaveklasse og Esben går i børnehuset. Jeg arbejder i Vestjylland forsikring i Videbæk. Grunden til at jeg gerne
vil vælges ind i skolebestyrelsen, er, at
jeg gerne vil være med til at have
”fingeren på pulsen” – vide hvad der foregår i vores børns skole. Desuden er det
en meget spændende tid, vi går i møde,
idet vi skal have børnehuset og skolen til
at fungere under et. Det glæder jeg mig
meget til og håber og tror på, at det bliver
et godt og konstruktivt samarbejde, hvor
man kan arbejde på tværs af hinanden og
hjælpe hinanden, når der er brug for dette. Jeg mener, man har pligt til at ”vise

ansigt”, når man har børn i skolen og børnehuset. Bestyrelsen har stor indflydelse
på, hvilke lærere der bliver ansat og hvordan strukturen i skole – og børnehuset skal
være fremover.

Tina Risom Pedersen, 32 år, bor sammen
med Jens Kristian Christensen på adressen
Nylandsvej 6. Er uddannet socialrådgiver
og arbejder p.t. ved Holstebro Kommune
med målgruppen; psykiske syge. Har to
børn; Emilie på 8 år som går i 2.klasse, og
Magnus på 5 år som er i mariehønen. Som
forholdsvis ny i lokalsamfundet med snart
to børn i Grønbjerg skole, synes jeg det
kunne være meget spændende og relevant
at gå ind i bestyrelsesarbejdet omkring
skolen. At det så bliver i perioden, hvor en
fællesledelse og bestyrelse for skole og
børnehus skal stå sin prøve, finder jeg meget udfordrende. Set ud fra min faglighed
som socialrådgiver, hvor vi arbejder meget helhedsorienteret, kan jeg klart se værdien i at børnehus og skole får en fælles
ledelse/bestyrelse, da dette kan frigive ressourcer som vil komme vores børn til gode. Jeg ser frem til en spændende og lærerig periode. 

Konfirmation i Nørre Omme kirke den
12. maj kl. 10.
Konfirmander:
Lasse S. Jakobsen, Sønderkjærsvej 18
Dan Jensen, Holmgårdsvej 3
Kasper Kjærgaard Kristensen, Algade 40
Tina Kjeldgaard, Algade 4 A.
Helle Kjærgaard, Kjærgårdsvej 10
Signe Thorup Thomsen, Algade 8.
(Alle 6971 Spjald) .
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 Billardklubben
Ved: Niels Jakobsen

Turnering
Den 17. april blev der spillet skomagerturnering om pokalen. Der var tilmeldt
13 deltagere og efter mange hårde og
spændende dyster blev vinderen kåret.
Vinder blev Peter Ø Christensen nr.2 Bill
Pedersen 3 og 4 pladsen gik til Jan Jakobsen og Jon Schwartz. Derefter var der
kaffe og småkager samt pokal øl, alt, i alt
en hyggelig søndag.
Ungdomsspiller
Vores 11 ungdomsspillere har i efteråret
og for året deltaget i 6 ungdomscupper
hvor vi har været 9 spillere af sted hver
gang. Det er en meget god opbakning,
som det har vist sig, at føre frem til, at en
grønbjergspiller har vundet 5 ud af de 6
cupper. Jan Jakobsen blev vinder i Skibbild, Frode Thomsen vandt i Grindsted,
og i Spjald blev det Lars Jakobsen. Her i
foråret startede vi i Oksbøl hvor Jens
Hjort blev vinder. Derefter tog vi til Bor-

ris hvor Bettina Jensen vandt. Hun er den
første pige fra Grønbjerg der har vundet
en cup. Godt gået. Den sidste cup blev
spillet i Skjern hvor det var tæt på at blive
en pige igen. Cammilla Boesen blev nr. 4.
Godt nok. De 5 som har vundet er gået videre til landsfinale som afvikles senere på
året. 

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

Generalforsamling i Grønbjerg Billardklub
fredag d 12. april 2002 kl.19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Adr: Svinget 2B, Grønbjerg
2. Formandens beretning.
Formand:
3. Kassererens beretning.
Niels Jacobsen 97 38 44 68
4. Turneringslederens beretning.
5. Indkomne forslag.
På valg er Bill Pedersen, Henning Møller og Peter Ø Chri6. Valg til bestyrelse:
stensen. Henning og Peter tager ikke imod genvalg.
7. Eventuelt.
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest 14 dage før.
Bestyrelsen
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I Stress dem!
Ved: Mogens Ballegaard

Så har der igen været et par kedelige personer på besøg i Grønbjerg – nærmere
betegnet Sandbækvej og Sønderkjærsvej.
De to kedelige personer er brudt ind og
har tilegnet sig penge og andre værdigenstande de steder de har været på ”besøg”.
Ja – der er tale om regulært tyveri. Og det
er træls at folk ikke kan være hjemmefra
uden at deres hjem skal endevendes, for
ikke at tale om den usikkerhed og frygt
der opstår hos børn der bliver udsat for
den slags i deres hjem.
Fremgangsmåden er ofte den samme.
Der kommer et par unge mennesker kørende ind på gårdspladsen, rimelig soignerede og velklædte – de spørger om vej
til én eller anden, eller de spørger om det
er her der sælges træ eller hvad man nu
kan finde på. – Hvis der vel at mærke er
nogen hjemme. Hvis ikke der er nogen
hjemme smadrer de et vindue eller glasset i døren og skaffer sig adgang til huset
– gennemroder huset for værdigenstande
og kører af sted til det næste hus for at
gentage forsøget.

mærksom, lidt mistænksom og iagttagende.
Det er naturligvis ikke alle der kommer i
ens gårdsplads der har til hensigt at bryde
ind, men kommer der biler som man ikke
lige umiddelbart kender, kan man gøre sig
den ulejlighed at notere nummeret på bilen og lægge godt mærke til de mennesker
der kommer:
Udseende, højde, hårfarve, øjenfarve, påklædning, sproglig accent, sko, og evt. andre kendetegn briller, tatoveringer, fingerringe og andet.
Er der bare en smule mistænkeligt, kan
man med sindsro ringe til politiet og fortælle hvad man har observeret. Man kan
naturligvis ikke bare ringe og få at vide
hvem en bestemt bil tilhører. Er det harmløse personer, tjekker politiet bilen og der
sker ikke mere, men i andre tilfælde kan
politiet tjekke og finde ud af om der er noget mistænkelig og derefter tage det med i
deres overvejelser og evt. videre efterforskning.
Men vi kan hjælpe hinanden ved at være
opmærksomme på de afvigelser der sker i
hverdagen – i hvert fald dem der er hjemme og kan iagttage sådanne hændelser.
Lad os stresse disse uvelkomne mennesker


Hvordan kan vi gøre det surt for den
slags personer?
Det kan vi på følgende måde. Være op-

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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 Jagtforeningen
Ved: Torbjörn Lune-Nielsen

(Olympisk disci-plin) Allerede det første
år lykkedes det at erobre en 6. plads til
DM. En 6. plads ly-der måske ikke
umiddelbar af så meget, men med den
konkurrence der er i Dan-mark, er det
en helt usædvanlig præstati-on, med så
kort tid indenfor denne disci-plin.
Tillykke med det. (Hvem ved - med de
talenter, får vi måske en Grønbjergbo
med til OL engang.) 

Grønbjerg Jagtforenings generalforsamling blev afholdt i januar og forløb, vanen
tro, i en hyggelig atmosfære.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Arne Nielsen, som afløste Jan Juhl Jensen.
Hvordan det i årets løb har undgået min
opmærksomhed, ved jeg ikke, men så er
det jo godt at der
bliver fulgt op på
det til generalforsamlingen.
Stort tillykke med
amtsmesterskabet
2001 i flugtskydning til Henrik
Skytte. 39 træffere
af 40 mulige, gav
adgang til omskydning om førstepladsen. Her lykkedes
det at besejre en af
de garvede gutter.
Også Bent Lauritsen har gjort sig bemærket. Han slog
sig på skeetskydning sidste år, som
er en noget sværere
disciplin inden for
Fra venstre: Kresten Agerlund, Henrik Skytte, Arne Nielsen, Torbjörn Lundlerdueskydning.
Nielsen og Jørgen Bank.

Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald
- 97 38 44 60 - også aften og weekends.
Køb, salg og bytte af nye og brugte trailere. Samt reparation.
1

 Mordet i Finns lade
Ved: Mogens Ballegaard

...var titlen på årets dilettantstykke i
Grønbjerg Forsamlingshus.
En mordgåde der ender noget usædvanlig
i forhold til vanlig praksis for slige stykker.
Men uanset stykkets kvalitet leverede aktørerne en god præstation med mange
små gode detaljer, som det nok er værd at
fornøje sig over. Og det lige fra karlen
der ikke kan få en hel sætning over sine
læber og skal være noget undseelig til sekretæren der nærmest er komplet umulig
at overse.
Alle leverede så det blev en pragtfuld oplevelse, og selv når der var en smule dødvande og når aktørerne ikke kunne lade
være med at grine utilsigtet klappede
publikum.
Fredag aften var der ca. 90 publikummer
til forestillingen med efterfølgende kaffe
og lørdag aften var der ca. 110 der overværede forestillingen. Efter forestillingen
kunne man nyde ”bones” og bagte kartofler til medbragte drikkevarer og derefter
dans til PC-disko 
Herover
den
lidt
(for) smarte sekretær
der nok ved hvad det
drejer sig om. - Lone
Otte.
Til venstre: Her sidder
den moderne men
usympatiske bonde
der med sin
”bærbare” kan styre
hele bedriften - sætte
kælvninger i gang eller
trykke på fortryd hvis
ikke det passer ham at
koen kælver.
Fra venstre Alan
Larsen, Inga Thomsen,
Pia Bak og Erik Øster

1

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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 Set fra Lyngdal
Ved: Mads Madsen, Lyngdal

Lyngdal blev i starten af december fyldt
op så vi nu har 10 beboere, det har været
godt for huset, da vi nu har beboere som
er langt i deres behandling og nye som lige er startet, det giver et godt sammenligningsgrundlag for alle, at se, at det nytter
at gå i behandling for sit misbrug. Vi er
ved at få opbygget en kultur på Lyngdal,
hvor et af elementerne er traditioner, det
har julemåneden været et godt eksempel
på, her blev der klippet, klistret, bagt og
julehygget hver dag. Et element er sport
og motion hvor vi dagligt motionerer i
form af gåture, løbeture, cykling, styrketræning, svømning, ridning eller dyrker
forskellige former for idræt i gymnastiksalen på skolen i Grønbjerg. Et element
er vores terapiforløb hvor man enten arbejder i gruppeterapi eller i individuelt
samtale terapi. Et element er praktisk arbejde hvor beboerne er medansvarlige for
madindkøb, madlavning, rengøring,
udenomsarealerne, fældning/kløvning af
træ, fyret til opvarmning af huset samt
vedligehold af bussen m.m. Vi er meget
bevidste om at det tager tid at forme en
institution, men det er vores egen oplevelse, at vi er godt på vej til at skabe et
trygt sted, hvor det er godt at være og
hvor man får hjælp til at ændre sit liv til
det bedre. Lyngdals mål for beboere er at
lære dem, at lære at leve et så selvstændigt liv som muligt uden misbrug. Vi oplever at vi er blevet godt modtaget i
Grønbjerg og omegn og det er vi meget
taknemmelige for. Første februar sker der
en lille ændring på Lyngdal, da jeg har
opsagt min stilling som Afdelingsleder
for Lyngdal, for at vende tilbage til min
tidligere stilling ved Herning kommune.
Henrik Amdy Madsen som er Stofbehandlingens udviklings konsulent bliver
konstitueret i stillingen indtil der findes
en ny Afdelingsleder. Jeg vil gerne have

lov til at sige tak for et godt samarbejde og
ønsker fremover god vind for Grønbjerg
og Lyngdal. 

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Holger Therkildsen
97 38 41 61

Bredgade 64 6900 Skjern
97 35 12 1 1

15

 GIF’ Årsopgørelse
Ved: Tine Lund-Nielsen

Status
2001 har været et år på både godt og ondt
– et år hvor klubbens eksistens blev sat
på en hård prøve – den prøve om vi skulle forblive i Danmarksserien (DS) eller vi
skulle rykke ned og måske starte helt forfra. Heldigvis endte det hele godt og i begyndelsen af november måned kunne alle
ånde lettet op og holde en velfortjent afslutningsfest i klubhuset.
Da der kun er et damehold, har der været
nedgang i kontingentindbetalingen, men
med en beskeden kontingentstigning
som, spillerne har været indstillet på, er
klubbens regnskab blevet til et positivt
beløb på bundlinien.
Der har været 4 børnehold, som har været
i meget kyndige hænder – det har været
Søren, Niller, HC, Rasmus, Jens Nilausen, Trine, Poul Erik Nielsen, Niels Jørgen, Bill og Kaj. Det har været et godt år
for børnefodbold og det kan vi glæde os
over.
Miniputterne sluttede på 5. pladsen og
lilleputterne på en anden plads på 11mandsholdet i efteråret. Det har været et
godt år for vores piger og juniorpiger,
som Spjald har taget sig af sidste år – de
klarer sig godt og vi har kommende 1.
holds spillere til at løbe rundt på Spjalds
baner – de piger skulle nødigt miste lysten til at spille bold og derfor er det så
utroligt vigtigt, at damefodbolden bevares i Grønbjerg.
Afsked med 2. holdet
Desværre skete der det sørgelige, at vi
var nødt til at trække 2. holdet. Derfor
har der været nogle spillere, som har fået
knapt så meget spilletid på DS, men jeg
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vil jeg sige tak til jer, fordi I holdt ud – det
luner om hjertet – jeg vil også sige tak til
de gamle spillere, som blev hentet frem og
som kom og hjalp os, da det så allerværst
ud – vi klarede det og det gjorde vi ved
fælles hjælp. Vi kan kun håbe, vi kan
skaffe flere spillere til klubben
Klubbens hjælpere
De øvrige der har hjulpet i klubben, er Inge, som har været min højre hånd og
kampfordeler, Jesper har stået for kiosken,
Ulla har stået for indkøb af slik, Mette
Haubjerg har stået for indstik til dagens
kamp – Mette har valgt at stoppe efter
mange års tro tjeneste – vi takker Mette
for godt samarbejde og Ulla har sagt ja til
at skrive samt lave indstikket. Jeg er af
den holdning, at vi skal bevare dette program – det vidner om, at vi stadig er professionelle herude vestpå, selvom vi er en
lille klub – det er også dejligt at læse om
dagens kamp samt dagens spiller – det giver selvværd. Vi skal også sige tak til
Thorvald og Svend Erik, som troligt henter kroneklubpenge ind hvert år – Svend
Erik er også vores hjælper på stadion. Jeg
vil sige tak til Egon og Johannes, fordi de
igen ville køre for os – Johannes havde
valgt at stoppe, men tog endnu en tørn,
mon ikke vi kan lokke dem igen. Endelig
vil jeg sige tak til Jørn og Karl for omsorg
for vores spillere og jeg er glad for, at I vil
fortsætte endnu en sæson. Endelig skal der
lyde en tak til Seniorudvalget for en god
afslutningsfest – tak fordi I fik det til at
fungere med at finde kioskpassere i foråret, jeg håber også, I kan finde 4 personer, som ønsker at være i Seniorudvalget
og have indflydelse på hvad der sker i bestyrelsen.
Lønnet medarbejder
Vi har kun haft Kirsten Therkildsen som

gør rent for os på lønningslisten – Kirsten
vil gerne fortsætte og det er vi glade for.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har i år - 2001 - bestået af
Leif, Morten, Jytte, Birgit, Heidi, Børge
og undertegnede. Pga. skole, arbejde
m.m. har Birgit og Heidi været passive
medlemmer af bestyrelsen fra efteråret
og derfor var Ulla villig til at træde ind
og gøre et stykke arbejde, hvilket vi var
glade for. Jeg vil gerne takke for godt
samarbejde med jer alle sammen – vi har
haft mange sjove stunder sammen – det
kommer jeg til at savne.
Udgifterne
År 2001 var et underligt år – vi måtte
skrue bissen på og sige, at der kun måtte
trænes 2 gange i ugen – alle unødvendige
udgifter skulle væk.

Leif takkede Tine Lund-Nielsen for den mangeårige indsats og formandskab i Grønbjerg
Idrætsforening.

Og så det fodboldmæssige og et farvel
Rent fodboldmæssigt var det også et meget turbulent år – vi spillede mange gode
kampe, men kunne ikke score – vi havde
mange chancer, men scorede ikke på de
oplagte, hvilket modstanderne som regel
gjorde – derfor endte vi med at skulle spille om at forblive i DS. Alt endte godt og
det skyldes ikke mindst en god indsats fra
jer spillere samt fra Else, Knud Erik og
NC – Else og Knud Erik er efter mange
års tro tjeneste stoppet som ledere i klubben.
Hæder til Else Vi indstillede Else til at blive Årets dametræner i DBU – Else blev valgt og hun
blev kåret og fik overrakt prisen til DM i
indefodbold for damer den 18. og 19. januar på Sjælland. Vi er meget stolte af
dette og Else har om nogen fortjent denne
hæder – hun har gjort meget godt for klubben og hun er svær at komme efter,
….efterfølgerne
men vi ved, hvad Allan og NC står for. Det
er altid godt med et nyt og frisk pust samt
nye øjne til at se på de stærke og svage sider. Allan har været ude og lure os af en
del gange i sidste sæson, så mon ikke der
er lidt at arbejde med!! I hvert fald ved jeg,
han arbejder ud fra devisen om, at det også skal være sjovt at spille fodbold – især i
Grønbjerg. Derfor er det vigtigt, at vi smøger ærmerne op og gør en indsats for at
Danmarksserieholdet forbliver – vi skal
gøre det attraktivt at spille på et lidt højere
plan og ud og fortælle, at det faktisk også
kan være sjovt at spille i Danmarksserien,
selvom det til tider også er hårdt rent fysisk. Det vil være ærgerligt, hvis et af
Grønbjergs flagskibe bortfalder – vi har jo
vist et godt ansigt udadtil og gjort Grønbjerg lidt mere kendt rundt i Vestjylland.
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Nyanskaffelser
Vi har fået lavet et nyt redskabsskur – det
er Morten, Leif og Børge, som har stået
for dette projekt – fremover skal der kun
være fodboldudstyr i det gamle skur –
der skal være støvlevask m.m. ved det
nye skur. Der er i øvrigt kommet nyt
varmtvandsregulator, så nu skulle vandet
i bruserne have den rigtige temperatur.
Seniorudvalg - og ny bestyrelse
Vi skal have valgt et nyt seniorudvalg. –
Vi skal også have valgt nye bestyrelsesmedlemmer. Birgit, Heidi, Morten og undertegnede, er på valg – Morten har sagt
ja til at blive genvalgt – Birgit, Heidi og
undertegnede takker af og jeg vil gerne
sige tak for tilliden i de år, jeg har været
formand – det har været lærerigt på mange måder. Ulla og Niels Jørgen har sagt
ja til at blive valgt ind i bestyrelsen.
Fællesskabet
Der er blevet snakket meget om udlandstur – det er bare ikke blevet til no-

get. Jeg synes, det kunne være godt for jer
at komme af sted – der skal selvfølgelig
være bred opbakning om det, men for at
bruge et udtryk fra december måned, så
tror jeg, det kunne være KNALDHAMRENDE godt for fællesskabet i Grønbjerg
Tak til de frivillige
For at sige tak til alle de frivillige hjælpere, holdt vi en lille hyggeaften for dem i
november måned, hvor vi fik lidt god mad
og drikke og havde en god aften i klubhuset – det var en god måde at mødes på og i
og med det var en succes, tror jeg, denne
aften skal gøres om igen – evt. gøres til en
tradition.
Tak - og godt nytår
Slutteligt vil jeg sige alle tak for den forgangne sæson og håber, I alle vil være
med til at gøre sæson 2002 lidt sjovere
end 2001 – både sportsligt og socialt. Jeg
vil også sige tak til alle I gamle spillere
fordi I bliver ved og fordi I tager jer godt
af de nye spillere, så de kan føle sig vel-

Fra venstre: Jytte Nilausen, Leif Kjærgaard, Morten Pedersen, Ulla Olesen, Børge
Jensen og Niels Jørgen Sønderby.
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kommen i klubben med det samme – det
er utroligt vigtigt, at en ny spiller får følelsen af, at hun er velkommen.

 ”Sig det videre…”

Husk: Det er stadigvæk for sjovt, vi er
her – fodbold skal være en leg – også når
I render rundt i 10 graders kulde og synes, det hele er surt – tænk på at det bliver bedre og at der er en mening med
galskaben.

Kræftens Bekæmpelse har landsindsamling søndag d. 7 April.
Sloganet for landsindsamlingen i år - ”sig
det videre” er valgt for at sætte en kædereaktion i gang både for at få hjælpere til
at samle ind og for at fortælle, at vi den
dag kommer rundt - forhåbentlig i hele
Videbæk kommune - og beder om et bidrag til kræftforskningen. Bidragene går
til forebyggelse, forskning og hjælp til
kræftpatienter og pårørende.
Kræft berører os alle en tredjedel at alle
danskere får kræft, to tredjedele bliver
pårørende.
Vi behøver mange hjælpere for at kunne
gennemføre denne indsamling, med et
godt resultat.
Tlf. 97 38 41 21 

Efter bestyrelsesmøde i Grønbjerg
Idrætsforening, den 28. februar 2002,
konstituerede den nye bestyrelse sig således: Morten Pedersen - formand, Leif
Kristensen - næstformand, Ulla Olesen sekretær og Jytte Nilausen kasserer. Derudover er Børge Jensen og Niels Jørgen
Sønderby medlem af bestyrelsen. 

Ved: Gudrun Nyborg Christensen

Valhalla
Amerikanske Bjælkehuse
Valhalla Amerikanske Bjælkehuse.
Bjælkerne er 15 cm tykke
White Pine er standard, leveres også i Western Red ceder, Cypres
og Redwood.
Eks. model Savannah 180 m2 - 40m2 overdækket terrasse 18 m2 carport - 12 m2 redskabsrum
Nøglefærdigt fra ················································ kr. 1.250.000
Rekvirer brochure og materialebeskrivelse.

Valhalla Fritidshuse: Amerikanske og Norske bjælkehuse.
Eks: Valhalla 51 m2 fra ······································· kr. 495.825
Valhalla 68 m2 fra ······································· kr. 595.750
Valhalla 83 m2 fra ······································· kr. 659.750
Priser i henhold til leverance beskrivelser inkl. moms .

Valhalla Hytter: Gæstehytte, Anneks, Campinghytte, Redskabsrum mm. Rekvirer prisliste & materialebeskrivelse.
Eks. 10 m2 fra ···················································· kr. 9.985,15 m2 fra ···················································· kr. 14.985,20 m2 fra ···················································· kr. 19.985,(priser er inkl. 1 yderdør og 1 bondehusvindue ekstra vinduer kr. 1350,- pr.
stk.)

Tagpapshingles i brun eller sort kr. 79,- pr. m2

Valhalla tilbyder Kvalitetskøkken i
særklasse fra
Hanstholm Køkken
(www.hanstholm.com)
Gratis montering af køkken ved
bestilling inden 1. maj 2002.
(rekvirer brochure).

Valhalla
Tlf. +45 97 38 49 16 / 23 26 58 90
www.valhalla-logcabins.dk
e-mail: valhalla@valhalla-logcabins.dk
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relsen i GGUF, og vi finder ud af! 

I GUF - Nyt
Ved: Lisbeth Sand

Når I læser dette, er gymnastikopvisningen og badmintonturneringen forhåbentlig vel overstået, og vi ser frem til Forårsopvisningen i Ringkøbing.
Grønbjerg GUF vil gerne gøre opmærksom på, at det er muligt at tage på Idrætshøjskole og få en lederuddannelse, hvor
der er mulighed for tilskud fra DGI. Der
er dog flere betingelser, som skal opfyldes for at være berettiget til tilskuddet,
men er du interesseret, så kontakt besty-

Tour de Pedal
6.maj - 14.maj - 22.maj - 30.maj.
Startsted ved skolen kl. 19
Grønbjerg GUF

Generalforsamling
Grønbjerg Gymnastikforening afholder generalforsamling
Torsdag d. 18. april 2001 kl. 1930
på Grønbjerg Skole
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
3.
Regnskab
5.
Valg til bestyrelsen
7
Evt.

2.
4.
6.

Beretning
Indkomne forslag
Valg af revisor

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

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Mød op og få indflydelse.
Med venlig hilsen bestyrelsen
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 ”Sang og Salmer”
Ved: Mogens Ballegaard

Mandag d. 25. februar havde Menighedsrådet inviteret til sangaften. Aftenen blev
med kyndige hænder ledet af Karen Margrethe Møller og Hanna Husted.
Der var ca. 30 syngeglade mennesker der

kom igennem sange fra højskolesangbogen og en ny sangbog skrevet af bl.a. Willy Egemose: ”Sang og Salmer”.
Karen Margrethe og Hanna Husted havde
sammensat forløbet inden kaffen. Medens
man hvilede stemmerne en smule, sang
Karen Margrethe en solosang. Efter kaffen
blev der sunget efter forslag fra deltagerne.
Det var en
meget hyggelig aften
som sagtens
kan gentages
én til to gange årligt. 

Grønbjerg Forsamlingshus
Vil man leje forsamlingshuset sker det hos:
Jørgen Demant, Ørnhøjvej 12
Tlf.: 97 38 41 87
Hvor man også kan hente nøglen.
Priser ved leje af huset:
Leje af:
Sal
Kr. 600,kr. 300,Køkken ved spisning
Køkken ved kaffebord
kr. 200,Medlemmer får 100,- rabat ved leje af salen.
Forsamlingshuset blev overtaget af Grønbjerg Sogneforening i 1974. Huset fungerer som et
samlingssted for sognets beboere, og som sådan vil vi gerne være med til at bevare det.
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 Årets gang derude
Ved: Lars Holm Hansen

Nu er det vår…...
Kalenderen siger 1. marts og så er det atter forår og man kan begynde, at glæde
sig til at det bliver varmere og alt omkring os, ligesom starter på en frisk. Vinteren er overstået, men januar og februar
har også i år været særdeles fugtige og
der er igen faldt rekordagtige nedbørsmængder. Mange mennesker, dyr og
planter var allerede ved at få forårsfornemmelser midt i februar, men jeg skal
garantere, at vinteren vendte tilbage i uge
8 og viste tænder fra den barske side.
Især onsdag den 20. februar vil blive husket længe, for den endog meget voldsomme snestorm, og især
for os der ikke nåede helt
hjem og var nødt til at
traske 1 kilometer gennem et forrygende sneinferno, hvor man end ikke
kunne se hvor man gik.
Efter sne kommer tø og
med den vandmættede
jord, som er overalt, kan
det kun give en enorm
mængde vand i åerne,
som så svulmer op og
især i deres nedre løb,
hvor vandet samles, kommer det nemt til oversvømmelse, hvilket bl.a.
Holstebro, har mærket en
del til i månedsskiftet februar/marts.
Fuglene ved brættet...
Vinteren har budt på de
sædvanlige fugle ved foderbrættet. En lille tælling den 24. februar gav
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flg.:
Grønirisk
Bogfinke
Gulspurv
Solsort
Rødhals
Skovspurv
Musvit
Stær
Gråspurv

3
15
4
5
1
18
2
6
1

Ringdue

Især når sneen har dækket jorden ved fuglene hvor der er mad at få. Det milde vejr i
begyndelsen af februar gjorde at bl.a. Solsortene kom i en god stemning og allerede
den 6.2. hørte jeg første gang ”lyden af
forår”, da en han Solsort sad og øvede sig
lidt, til forårets store sangkoncert. Sanglærken hørtes synge d. 3.2. og Ringduens
kurren d. 10.2., mens også
en enkelt Vibe lod sig se
midt i februar.
Af øvrige interessante iagttagelser i perioden kan
nævnes, en rigtig flot Blå
kærhøg han, fouragerende
over markerne den 2.2. To
overflyvende Ravne et par
gange i januar og februar
og endelig lidt overraskende sad en Stor tornskade, i
en trætop på Sandbækvej d.
26.1. Stor tornskade er en
fugle der yngler på heder
og overdrev, men i vinterhalvåret kan man være heldig, at se den på udyrkede
arealer, hvor den med sin
karakteristiske hvide fjerdragt sidder i toppen, af
f.eks. et lille træ eller en
enebærbusk og skuer efter
byttedyr, som kunne være
en mus. Stor tornskade er
en meget sjælden ynglefugl

Blå Kærhøg

i Danmark, hvor 75-80 % af bestanden på
kun 20-30 par yngler i Ringkøbing Amt.
Inspiration fra TV
Sommetider er der i TV interessante udsendelser. Jeg kom til at se en sådan, om
en biodynamisk frugtavler på Sjælland
og jeg må indrømme, at det var en overordentlig spændende produktionsmetode.
Avleren brugte sin store viden om naturen og dyrene dygtigt, idet han opfattede
disse, som medspillere. Filosofien gik ud
på at i frugtplantagen, skulle der være et
stort antal forskellige blomstrende urter,
for at tiltrække insekter til bestøvningen
af frugttræerne. Hvis man har et stort antal plantearter, vil disse tiltrække mange
forskellige insekter, men da alle arter i
naturens kredsløb hele tiden holder hinanden i ave, får de skadelige insekter ikke muligheden for at bestanden kan eksplodere uhæmmet, som hvis der var monokultur. Til hjælp i sin produktion havde han geder, får, kreaturer, gæs og høns.
Disse forskellige dyr blev gennet hen un-

der æbletræerne, når der var f.eks. nedfaldsfrugt for at æde dem, for det er jo i
disse æblevikler larver og andre frugtædende insekter udvikler sig og overvintrer.
Jeg synes at sådan eksperimenterende
virksomhed giver stof til eftertanke og lyst
til selv at eksperimentere med naturen
f.eks. i sin egen have, for man kan jo ligeså godt erkende at vi mennesker er utrolig
dygtige og effektive og næsten alt kan lade sig gøre, men i de fleste tilfælde bliver
det økonomiske aspekt, sat i højsædet og
tit bliver naturen, som vi jo også selv er en
del af og som vi ikke kan undvære, taberen. Effektiv produktion synes godt, men
det er bemærkelsesværdigt at f.eks. fiskerne på baggrund af ”torskestop” og andre
restrektioner har haft en af de højeste indtjeninger i netop 2001 og hvad var grunden – mindre udbud, men til gengæld højere priser!!
Nå, foråret er over os, så få sat nogle redekasser op og rens de gamle – Tag ud og
nyd foråret i fulde drag, i haven, i skoven
eller et andet
sted, for det
er nu vi har
den allerbedste årstid. 

Tornskade

Familie & Samfund
Den 16. marts: Kursusafslutning
Den 16. april: Generalforsamling
SE OPSLAG I BRUGSEN – LANDBOBANKEN – SKOLEN
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I Fornyelse af vedtægterne i Sogneforening
Ved: Mogens Ballegaard

Torsdag d. 21. februar var der trods vejrliget mødt 13 op til Sogneforeningens generalforsamling.
Aftenen bød på beretning, økonomi og
valg og som noget helt forfriskende havde sogneforeningen været inde for at se
sine vedtægter efter i sømmene. Det er
noget der ikke skal ske for tit, men med
en 10 – 20 års mellemrum sker der ikke
noget ved at få sine vedtægter trimmet
således de passer til de herskende og forhåbentlig kommende tilstande.
Formandsberetning:
Årets gang i 2001:
Søndag den 25. februar var der god søg-

ning til fastelavnsfest for børn.
Sankt Hans Fest blev afviklet med kondibingo, overrækkelse af årets sølvviking til
Mogens Ballegaard og båltale ved Søren
Nilausen - Flot fremmøde.
Den 20. oktober var der høstfest med ca.
90 deltagende. Bestyrelsen stod for selve
menuen, der med Jørgen Demant som
chefkok, bevirkede at aftenen blev særdeles vellykket.
Den 1. december afholdt Familie og Samfund julemarked i forsamlingshuset i samarbejde med Sogneforeningen.
Samme dag blev der opsat juleudsmyk-

Din lokale elel-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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ning i Algade samt opsætning af juletræ
på torvet, samt i hver ende af byen.
16. december blev der afholdt juletræsfest for børnene. En god formiddag.
3. juledag var der juletræsfest med madkurv og knap 80 fremmødte.
10. februar fastelavnsfest for børn. En
god eftermiddag.
Forsamlingshuset:
Der er i det sidste år kun foretaget almindelig vedligeholdelse af forsamlingshuset.
Med hensyn til udlejning af forsamlingshuset er der sket et markant fald fra 39
gange i 2000 til kun 16 gange i 2001 –
trods det at vi i 2001 har annonceret væsentlig mere end tidligere år. Det betyder,

at der mangles lejeindtægt på ca. kr.
20.000 i sidste regnskabsår. En af grundene til den manglende udlejning er selvfølgelig, at vi desværre ikke har en driftig kro
mere. Det er en utrolig trist udvikling som
vi forhåbentlig i fællesskab kan være med
til at vende.
Torvet:
Vi søgte i foråret 2000 Videbæk Kommune om tilskud til miljøpleje fra en pulje på
kr. 30.000,- Vi blev tilkendt kr. 10.000,-.
Sidste sommer blev første etape udført i
med hensyn til forskønnelsen af torvet,
med en flot flisebelægning til en samlet
pris på kr. 14.000,-. Næste etape består af
beplantning og to nye bænke. Et projekt
der formentligt bliver udført her til foråret.
Vi søgte igen i foråret 2001 om et tilskud
til renovering/udskiftning af blomsterkasserne og blev tilkendt kr. 5.000,-.

www.datamidtwest.dk
Livet er for kort til langsomme computere

Kastanieallè 4 - Grønbjerg 6971 Spjald
Tlf.: 97384477

info@datamidtwest.dk
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Kommunevalg 2001.
Der var den 20.11.2001 valg til Videbæk
Byråd. Vi ved alle, at det gav genvalg til
Gravers Kjærgaard. Den 28. maj 2001
var der opstillingsmøde i Grønbjerg forsamlingshus, hvor Grønbjerg Sognelistes
kandidater blev valgt. Jeg har fra Sogneforeningens side deltaget i en række møder sammen med de øvrige Sogne- og
Borgerforeninger med henblik på valgforbund m.m. Endvidere er der afholdt en
række møder lokalt sammen med kandidaterne fra Grønbjerg Sogneliste og vores uundværlige sekretær/redaktør Mogens Ballegaard.
Jeg vil gerne sige tak til alle Jer som var
opstillet på Grønbjerg Sogneliste og dig
Mogens for et særdeles positivt og konstruktivt samarbejde.
Medlemmer:
I 1999 valgte vi at besøge de husstande
som ikke havde betalt kontingent til Sogneforeningen. Besøgene resulterede i en
forøgelse fra 130 husstande i 1998 til 180
husstande i 1999. Med dette positive resultat besluttede vi at besøge samtlige
husstande i 2000 i håbet om en endnu
bedre tilslutning, men resultatet blev ca.
samme antal medlemmer som i 1999 ca.
180 husstande. I 2001 var stemningen i
bestyrelsen at giroindbetalingskortene
blev postomdelt/afleveret og derefter en
opfølgning på dem der ikke havde betalt i

første omgang. Det resulterede desværre i
en mindre tilbagegang i medlemsantallet.
Vi har derfor besluttet at samtlige husstande fremover skal besøges for opnå det
bedst mulige medlemstal.
Jeg kan kun opfordre til at bakke op om
Sogneforeningen ved at blive medlem.
Der skal lyde en stor tak til:
Birthe og Kristian for opbevaring af vor
flagvogn.
Niels Peter Svendsen for opbevaring af
bænke og blomsterkasser.
Thor Illum for opbevaring af julepynt.
Jørgen Demant for den daglige drift af forsamlingshuset.
Holger Therkildsen for opsætning af flagallé.
Og i øvrigt til alle der på den ene eller anden måde har støttet Grønbjerg Sogneforening i 2001.
Endvidere en stor tak til bestyrelseskollegaer for godt samarbejde i det forløbne år.
Regnskab:
På trods af den vigende udlejning af Forsamlingshuset var der kun et underskud på
ca. 8.500 kr.
Valg:
På valg til bestyrelsen var Lone Otte,
Edith Hansen, Charlotte Hansen og Kre-

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf. 97 38 45 00

26

sten Vestergaard. Edith og Kresten modtog ikke genvalg og nye i bestyrelsen
blev Kaj Kviesgaard og Anders Mærsk.
Billede af den nye bestyrelse må desværre vente til næste nummer, da de to nyvalgte var forhindret i at give møde.
Vedtægter:
Følgende paragraffer var blevet studeret
og tilrettet i større eller mindre omfang.
§§: 1-5-6-9-10-13 og 18
Formålsformuleringen lyder herefter:
Foreningens formål er at arbejde til
gavn for Grønbjerg by og omegn, og for
byens forskønnelse, samt at støtte kulturelle og sociale aktiviteter for børn, unge, og ældre.
Ændringen i § 5 der drejer sig om hvordan Sogneforeningen tilvejebringer kapital, lød på en tilføjelse der hedder:
Fester.
§ 6 lød ændringen på at indkaldelse til
generalforsamling også kunne ske via et
”lokalblad”
§ 9 fik en hel sætning tilføjet:
Det enkelte medlem af foreningen kan ikke vælges til bestyrelsen, uden forudgå-

ende tilsagn.
De øvrige paragraffer var blot en tilpasning til de herskende forhold.
Da vedtægtsændringer kun kan foretages
af 2/3 af medlemmerne og at beslutningerne skal vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte, skal der – da Sogneforeningen har
ca. 180 medlemmer, være en ekstraordinær generalforsamling. Denne blev dateret
til d. 6. marts hvilket medfører at Runestenen ikke kan få disse sidste nye oplysninger med i trykken.
Sluttelig berettede Gravers Kjærgaard om
arbejdet i byrådet og naturligvis var Videbæk Skole til drøftelse idet den ene eller
anden løsning på problemet medfører store udgifter for kommunen og det vil berøre os alle. Derudover blev den mulige
sammenlægningen af de to bestyrelser for
henholdsvis skole og børnehus berørt. Det
er en sag der ligge mange på sinde og der
blev udtrykt et inderligt håb om at det må
lykkes for de to bestyrelser om at nå til
enighed om en fælles bestyrelse og dermed om en fælles ledelse af henholdsvis
Skolen og Børnehuset som vil være til
gavn for børnene lærerne pædagogerne og
dermed til gavn for lokalsamfundet. 

Så er der atter lagt op til

Fællesspisning
Fredag d. 14 juni
Menu:

Brændenældesuppe
Stegt flæsk, persillesovs og nye kartofler
- og måske en dessert
Jørgen Demant og hans hjælpere står for arrangementet
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 Nyt fra Brugsen
Ved: Bestyrelsen

Lokal Brugs
Den 4. februar blev vi igen Lokal Brugs,
og fremover vil der blive postomdelt en
ugentlig tilbudsavis, så hold øje med de
gode tilbud - der er penge at spare !
Økonomien
Økonomien i Grønbjerg Brugs er siden
betalingsstandsningen i november set
kraftigt efter i sømmene. Der er ikke konstateret nogen nævneværdig omsætningsstigning, på trods af, at der nu i store træk
er de varer i butikken som kunderne kan
forvente, og at den lokale opbakning selvsagt er afgørende for Brugsens fremtid.
Derimod har en hård omkostningsstyring
resulteret i, at indtjeningen alligevel er
forbedret, og at Brugsen faktisk har tjent
penge både i december og januar måned.
Mere uddybende regnskabstal kan læses
på opslagstavlen i Brugsen, og de vil
selvfølgelig også blive grundigt gennemgået på generalforsamlingen torsdag den
4. april. kl. 19.00 i forsamlingshuset, hvor
alle er meget velkomne til at deltage, såvel medlemmer som ikke-medlemmer.
Der er tilmelding i Brugsen, og her kan
også afhentes dagsorden og årsregnskab
senest 10 dage før generalforsamlingen
afholdes.
Vi vil gerne pointere endnu engang, at det
ikke er på grund af den nye butik, at
Brugsen er kommet i økonomiske problemer, for omsætningsfremgangen har været der til at forrente en ny butik, det har
udelukkende været et driftsproblem!
Lånet ved Nykredit er lagt om, da forrentningssatsen er faldet siden lånet blev taget
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hjem.
Bake off
Vi har valgt at sælge bake-off ovnen, da
den ikke var rentabel for butikken. I stedet
for har vi fået bagerbrød fra Spjald Bageri
tilbage, hvilket har været en succes. Vi har
fuld returret på brødet, og sparer desuden
en hel del arbejdstimer og strøm i butikken.
Personale
Kirsten og Henrik har meldt ud, at det er
en meget stor arbejdsbyrde der er blevet
pålagt dem, og vi har i bestyrelsen erkendt,
at vi snarest har behov for en ny ansat i butikken, som vil fortsætte med at lede og
videreudvikle butikken i samarbejde med
bestyrelsen. Vi er derfor i gang med at finde en person, som på sigt kan blive fastansat som uddeler. Vi regner med, at vi senest på generalforsamlingen kan præsente-

Er du vaks
så kom straks
jeg er klar
med kam og saks

97 38 42 85

re vedkommende. Det er begrænset hvor
meget det vil forhøje vore lønudgifter
med en ansat mere, da vi udbetaler en del
overarbejdstimer som situationen er i øjeblikket, og desuden vil Kirsten gerne ned
i tid igen.

300.000 til Brugsen
Det er endnu ikke endeligt fastlagt, hvordan indsamlingen af de nødvendige
300.000 kr. til Brugsens videreførelse
skal foregå, men vi har indtil nu modtaget 70.000 kr.. Vort første mål var at få
butikken op at køre optimal, og med de
resultater som Grønbjerg Brugs har leveret de seneste måneder, kan vi konstatere,
at der er en god basis for en videreførelse. Vi har fået forlænget betalingsstandsningsperioden med tre måneder, til den
14. maj, og dermed vil der være et bedre
grundlag til at danne sig et endeligt ind-

tryk af den økonomiske situation.
Ris - Ros kassen
Husk at bruge ris og ros postkassen i
Brugsen, hvis I har forslag af enhver art til
bestyrelsen og de ansatte.
Vi ser frem til en god generalforsamling.


GRØNBJERG
MASKINFORRETNING
din lokale maskinforretning

97 38 40 35

Generalforsamling
Lokal Brugsen i Grønbjerg
Afholder ordinær generalforsamling i forsamlingshuset

Torsdag d. 4. april 2002 kl. 19.00
Adgangskort bedes af hensyn til arrangementet afhentes i Brugsen senest d. 3. april.

Alle er velkomne

Bestyrelsen
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PipeCon as
Højrisvej 2 • Grønbjerg • 6971 Spjald
tlf.: 96 92 20 00 fax: 96 92 20 02
www.pipecon.dk e-mail: info@pipecon.dk
PipeCon as leverer komplette udstødningssystemer til skibe og dieseldrevne kraftværker.
Beregning, dimensionering af lyddæmpning og vibrationsdæmpning,
konstruktion, fabrikation, implementering og opfølgning.

Dieseldrevet kraftværk i Irak der er bygget til FN’s ”Oil for food” udviklingsprogram,
og er leveret med udstødningssystem designet og leveret af Pipecon as.
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 Fra fastelavn i Grønbjerg

Ø t v: 0 - BHkl. Morten Meiner og Frederikke Højmose
Ø t h: BHkl. - 2.kl. Jesper Lykke Jensen og
Josefine Højmose.
M t h: 3 kl. - : Kim Jensen og Mia Andersen
M t v: Nanna Liv og Signe Øster som forestiller et par kendte tårne fra før den 11.
september 2001.
Her til venstre er det bedst udklædte: Cecilie Bagge (bamse), Line Sørensen (bums)
og Rune Sandal (skelet)
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I Plantagerne
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

Jeg bliver ofte, i forbindelse med jagterne
i Kiddal, spurgt om plantagens ejerforhold, drift m.v. For nylig blev jeg spurgt,
hvordan der i det hele taget opstod en
plantage, uden at kunne svare på det.
Deraf kom inspirationen til dette.
Min svigerfar var jæger og var desuden
interesseret i lokalhistorie. Han efterlod
sig en del optegnelser bl.a. om Kiddal.
Dette er direkte overskrivelse af hans notater, hvilke jeg går ud fra er korrekte, da
de er taget fra de originale protokoller.
”Grønbjerg d. 15.2.1971. I håbet om at
plantagen må leve videre er mit ønske:
At de sognefædre, som med offervilje
stod bag plantagens oprettelse, ikke må
have gjort det forgæves. Thomas LundNielsen.“
En kort redegørelse for, hvordan Kiddal,
Klink og Nørhede beplantningsaktieselskab blev dannet.
I vinteren 1901-02 prøvede nogle mænd
af Kjærgård og Skrostrup på at få dannet
en diskussionsforening her i sognet med
Nr. Omme skole som samlimgsplads.
Begyndelsen var lovende, thi skolens
største klasseværelse var ved den første
sammenkomst fuld af sognets mænd.

Ved dette møde indledede Svend Kr.
Svendsen, Skrostrup emnet – Plantesagen
- til diskussion. Der var flere, der havde
ordet, og der var tydelig nok interesse for
den sag. Diskussionen kom især til at dreje sig om, hvorvidt man burde danne en
forening til ophjælpning af småplantning
ved hjemmene, eller hvorvidt man først og
fremmest skulle søge at få heden beplantet, og hvilket der da i sidste tilfælde var
fornuftigst:
Enten at danne et aktieselskab eller lade
kommunen sørge for hedens beplantning.
At overlade heden til Hedeselskabet eller
Staten var der ingen stemning for. Diskussionen endte den aften med at førnævnte
Svend Kr. Svendsen og A. Chr. Lauritzen,
Nr. Omme skole skulle gå til sognerådet
for at meddele forsamlingens ønske om at
få en kommuneplantage. Sognerådet turde
imidlertid ikke indlade sig på denne sag
førend det havde hørt stemningen i et sognemøde - Der blev da i foråret 1902 afholdt et sognemøde i Nr. Omme skole.
Det viste sig da, at der var flere, der var
absolutte modstandere af en sogneplantage, og ved afstemningen var der vel et
flertal, som stemte for en sogneplantage,
men der var også et stort mindretal, som
stemte imod. Det var derfor at vente, at
sognemødet ikke ville føre til det ønskede
resultat. Da opfordrede Fr. Petersen, Klink
dem, som ville være med til en aktieplan-

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING
Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde.
Totalenteprise • Modernisering • Gulvbelægning
Kristen Agerlund Jensen 97 38 42 70 - Biltlf: 40 33 42 70
Peter Ø. Christensen
97 38 42 78 - Biltlf: 40 14 42 78
INGEN OPGAVER ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE
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tage, til at blive efter mødet.
I dette eftermøde tilbød Frederik Petersen
og gårdmand Hans Kr. Holmgård hver et
stykke hede, og som vederlag forlangte
de hver en aktie i plantagen. Tilbuddet
blev modtaget. Aktierne bestemtes til 25
kr. at betale i 10 år. Samme aften tegnedes 44 aktier og en midlertidig bestyrelse
blev valgt, nemlig Svend Kr. Svendsen,
Skrostrup, Hans Kristen Hansen, Kjærgård, Jacob Petersen, Bjærg, Kristen
Hansen, Grønbjerg og A. Chr. Lauritzen,
Nr. Omme skole.
Den midlertidige bestyrelses hverv måtte
først og fremmest være at få flere aktier
tegnede, at udse mere hede til beplantning samt give forslag til love.
Efter at den derfor havde fået tegnet ca.
160 aktier samt på betingelse af en generalforsamlings approbation havde købt
hede af Niels Mouridsen, Kiddal og Iver
Kristensen, Nørgård for 5 kroner pr. td.

ANGUS
KØDKVÆG

land, samt ligeledes købt hede af Niels Nielsen, Klisbjærg for 5 kroner pr. td. land at
betale med aktier og lavet forslag til love,
sammenkaldte den til en generalforsamling i Nr. Omme skole d. 31. maj 1902.
I denne forsamling tilbød Thomas Mouridsen, Nørhede et stykke hede til 5 kr. pr.
td. land at betale med aktier, og desuden
ville han lade sig tegne for aktier til en
værdi lig hedens. Tilbuddet blev modtaget. Generalforsamlingen vedtog da at beplante Klisbjærg, Kiddal og Nørgård heder og Holmgård og Klink heder samt
Nørhede. Endvidere at beplante Halkjær
Sande, såfremt der kunne blive tegnet i alt
200 aktier inden l. juli samme år, og indtil
da skulle den midlertidige bestyrelse fungere. Loven blev vedtaget uden ændringer
af betydning, og en bestyrelse blev valgt
til at afløse den midlertidige. Valgte blev
Svend Kr. Svendsen, Skrostrup, Thomas
Mouridsen, Nørhede og A. Chr. Lauritzen,

DANSK ANGUS
KØDKVÆG
FORMENTLIG VERDENS BEDSTE OKSEKØD

Bagfjerdinger
Fars 8 - 10 % fedt

ca. 45 kr/kg
40 kr/kg

¼ bagfjerding ca. 30 kg
kan deles og parteres efter aftale
Dyrene slagtes og parteres på godkendt slagteri
Ring og forhør om vægt og pris

Karsten Hansen
Algade 74
tlf.: 97 38 42 06

Kød fra Angus kvæg er formentlig verdens bedste oksekød. Friland Angus er ekstra mørt og saftig, fordi dyrene
kan bevæge sig frit og følge deres naturlige adfærd.
Frit og naturligt liv
Før landmænd må levere kød med ”Friland Angus”mærket, skal de godkendes af Foreningen til Dyrenes Beskyttelse. Foreningen kontrollanter kommer jævnligt på
uanmeldt besøg for at sikre, at dyrene vokser op under gode vilkår, hvor der tages hensyn til deres naturlige adfærd.
Det vil bl.a. sige, at kalvene går ved koen til de er mindst 5
måneder gamle, og at alle dyrene er på græs hele sommeren. De fleste går også ude i vinterhalvåret.
Fås ikke bedre
Angus racen er store fyldige dyr, der er kendt for at udvikle
en god marmorering. Det giver kødet den enestående gode smag. Friland Angus er uforlignelig på panden, på grillen, som steg eller i en gryderet. Når du får kød fra Friland
Angus, fås det formentlig ikke bedre.

33

Nr. Omme skole. Desuden valgtes 2 revisorer, nemlig Hans Kr. Holmgård og
Thomas Mourinus Thomsen, Askov.
Da tidsfristen var udløbet var der kun
tegnet ca. 170 aktier, og beplantningen af
Halkjær Sande måtte falde bort.
Bestyrelsen overlod derefter til landinspektør Rasmussen at skille hederne fra.
Den 29. december afholdtes licitation hos
Fr. Pedersen, Klink over arbejdet i plantagen.
Til Jens Nørgård opsætning af 200 favne
dige a 10 øre
Til do 8000 plantehuller a 5 kr. pr. tusinde
Til do plantning af 8000 fyr a l 11/2 kr.
Til Fr. Pedersen pløjning af render i 3 tdr.
land 25 kr.
Til do pløjning og harvning af planteskolen 17 kr.
Til Thomas Nørhede pløjning af render i
3 tdr. land 25 kr.
Nr. Omme d. 29. december 1902
Svend Kr. Svendsen Thomas Mouridsen
A. Chr. Lauritzen
- disse opsummerende notater er foretaget af lærer Lauritzen.
Efter forudgående lovlig bekjendtgørelse
afholdtes den årlige ordinære generalforsamling i Nr. Omme skole d. 28. november 1903
Bestyrelsen var mødt og ca. 30 aktionærer.
l: Formanden Svend Kr. Svendsen gjorde, rede for selskabet i det forløbne år, og
derefter fremlagde han regnskabet, der
enstemmigt godkendtes.
2: Efter loven skulle een af bestyrelsens
medlemmer fratræde ved lodtrækning,
hvorefter denne blev foretaget, og for34

manden trak sig fri, men da han tog mod
genvalg, valgtes han enstemmig ind i bestyrelsen igen.
3: Derefter foretoges ifølge loven valg af 2
revisorer. Valgte blev Jens Kristensen,
Grønbjerg og Mourids Mouridsen, Spåbæk.
4: Formanden meddelte forsamlingen
hvilken arbejdsplan man havde lagt for
næste år, og indstillede den til forsamlingens godkendelse. Den godkendtes.
5: Derefter holdtes licitation over pløjning
af planterender og opsætning af dige, uden
at det lykkedes at bortlicitere nogen af delene.
Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen møde, hvori den konstituerede sig og
Svend Kr. Svendsen valgtes til formand.
Derefter udstedtes de aktiebreve, der gives
for afhændet ejendom til planteselskabet.
Der er indtil dato udstedt 192 aktiebreve.
Følgende liste viser aktiernes nr., og de tilsvarende aktioners navn og opholdssted, hver aktie at betale med 2,50 kr. pr. år i l0
år.
Herefter følger en liste over de 192 aktiers
ejermænd og deres bopæl. Resten af disse
notater om Kiddal, omhandler referater af
bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
frem til 1962, samt en liste fra 1915 over
54 nytegnede aktier. Listen over de første
192 aktier, har Mogens lagt ind på Runestenens hjemmeside.
(www.runestenen.dk) ■

www.runestenen.dk

Dejlig lokalt til daglig

Åbningstider:
Mandag til Søndag
Kun lukket Juledag og Nytårsdag
Tlf.: 97 38 40 42

8 - 18

Tips & Lotto
Apoteksudsalg
Friskbagt brød
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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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Kirkeligt Samfund
havde
inviteret
Kirsten Lund fra
Vildbjerg til at fortælle om familiens
ophold i Nigeria.
Et spændende og
tankevækkende
lysbilledeforedrag.
Her ses Kirsten
Lund i én af sine
afrikanske kjoler
sammen med en
hel del af de effekter som familien
hjembragte.
Til
venstre er det Kirstens søn der var 5
år ved afrejsen til
Afrika.

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds
Lørdag den 16. marts kl. 9.00 – 16.00 Morsø Landbrugsskole
Region II afholder kursus om haven under glas.
Hvis du vil med, så meld dig hurtigt fra d. 4. februar og inden d.
4. marts til Lene Juhl Jørgensen 97 74 44 53 eller Inger Maarup
97 72 16 97 .
Lørdag den 4. maj kl. 9.00 – 13.00. Plantemarked på Gimsinghoved i Struer arrangeret af Region II. Det er den store havedag i Region II. Det skal opleves.
Tirsdag den 14. maj kl. 19.00. Havebesøg hos Hildegard og Knut Oesterhelt,
Bredvigvej 11, Ørre, 7400 Herning. En 7.000 m2 stor landbohave beliggende ved
Storåen. Her er primulaer, narcisser, allium, liljer, hosta, astilbe, juleroser og rhododendron, flere staudebede, lyngbed, sumpbed, en anderledes blomstereng, køkkenhave, søer og 2 ha skov. Vi kan drikke vores medbragte kaffe i haven (husk stol).
Kørsel i privatbiler. Afgang fra P-pladsen i Grønbjerg kl. 19.00. Deltagerpris: medlemmer 15 kr., ikke-medlemmer 25 kr.
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I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Støvmideallergi.
Støvmider er nogle små insekter, ca. 1/4
mm på den længste led. De er således ikke umiddelbart til at få øje på, men i passende forstørrelse ligner de et uhyre fra
en skrækfilm. De er i slægt med edderkopper og lever af de skæl og døde hudceller, som man hele tiden taber, og de
findes især i sengetøj og andre
"støvsamlere" i husene. Deres foretrukne
klima er stuetemperatur og en forholdsvis
høj luftfugtighed. De moderne boliger er
godt isolerede, så der ikke sker ret meget
udskiftning af luften, og derfor bliver
fugtprocenten høj. Derfor formerer miderne sig bedre, og derfor ser vi også et
stigende antal tilfælde af husstøvmideal-

lergi. Varm luft kan indeholde meget mere
vand end kold luft. Hvis man f. eks. en
dag med temperatur omkring frysepunktet,
slud og blæst skruer ned for varmen og
lukker op til gennemtræk i 2 min. får man
skiftet luften ud i hele huset. Skynder man
sig så med at lukke til igen og sætte varmen til, når huset ikke at blive koldt, og
den våde luft bliver hurtigt varm og relativt tør. Hvis fugtigheden holdes nede på
45 % eller mindre af, hvad luften maximalt kan indeholde, i 14 dage, dør husstøvmiderne. 

www.runestenen.dk

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:
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Grønbjerg Multisal

Udlejning af Multisalen

 Musik skal der til
Ved: Johannes Kirk

Ved Spjald Grønbjerg Musikforening' s
20 års jubilæumsfest.
En rigtig god oplevelse, hvor man følte
sig stolt over, at vi i
Grønbjerg er med i
en så velfungerende
musikforening. Der
blev uropført fire
sange, skrevet og sat
i musik af Kis og
Hans Holm. De var
selv til stede. Hans
Holm som dirigent
og Kis som oplæser.
Den begejstring man
føler ved sådan en

situation er ikke til at beskrive. Flere fra
Grønbjerg burde opleve det. Linda er fantastisk. Kom og vær med til næste år. Alle
der har lyst til at synge kan deltage. 

Ørnhøjvej 24 - Grønbjerg - Tlf. 97 38 42 81 - Fax 97 38 42 88

Bygge & indretningsfirma
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Udendørs fodbold for
ungdomsholdene begynder nu:
Træningen forgår i år ved Grønbjerg Stadion.
Årgangene 93, 94, 95, 96 og 97
begynder træning:
tirsdag den 2. april kl. 1700 – 1800
Trænere er Niels Jørn Sønderby, Kaj
Kviesgaard, Bill Pedersen, Trine Mikkelsen og Jens Nilausen
Årgangene 92, 91 og 90
begynder træning:
mandag den 18. marts kl. 1730 – 1845
Trænere ???????????

HJÆLP!!!!
Vi mangler trænere til at træne de store børn; Lilleputholdet.
Er der nogen, som kunne tænke sig at
træne disse friske og fodboldglade børn i
Grønbjerg? - Vi mangler snarest trænere
til dette hold. Det kunne evt. være nogle
forskellige, som trænede børnene i hver
uge.

I Biblioteket i Sort
Ved: Torben Vestergård

Jeg beklager meget, at skolebiblioteket
og folkebiblioteket i Grønbjerg ikke p.t.
kan yde den forventede service. Den 17.
december fik vi uden information besøg
af en tekniker fra TeleDanmark for at
lægge skolens pc´ere over på det hurtigtkørende ADSL. Det betød åbenbart, at
bibliotekets systemer ikke længere fungerede. Jeg har næsten dagligt klaget min
nød til de ansvarshavende, men biblioteket er stadig i "sort". Det resulterer i, at
absolut intet fungerer normalt, - en let
måde at få bibliotekerne nedlagt på?? Jeg
vil i den kommende tid forsøge at passe
udlånene, så godt, det er muligt. En del
lånere har fået hjemkaldelser fra Videbæk. Jeg har en klar aftale om, at disse
hjemkaldelser ikke sendes ud. Så kommer de alligevel, kan I fx. tænde op med
dem. Jeg kan ikke undgå at få den tanke,
at var disse problemer opstået i Videbæk
eller Spjald, var de blevet løst på få dage.
I Grønbjerg har vi foreløbig ventet 75 dage på en løsning. 

Henvendelse ungdomsudvalget Grønbjerg Idrætsforening
Niels Jørn Sønderby eller Jytte Nilausen
Tlf. 97 38 46 16 eller 97 38 43 78 

www.runestenen.dk
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Indsamling af avis/reklame på landet

salget af aviser går til den store lejrtur i 2003

de
lan
dli
ge
og
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n

lørdag den 18. maj kl. 1000 - 1200

la

Foretages af 5. og 6. klasse på Grønbjerg Skole

Har du problemer med opbevaringen af aviserne, så kontakt Ole og Eva 97 38 41
eller aflever dem på Grønbjergvej 24, Jørn og Karen 97 38 43 49.
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I Fremtidens Grønbjerg
Ved: Torbjörn Lund Nielsen

Vi har i bestyrelserne for børnehuset og
for skolen, gennem den seneste tid, arbejdet ihærdigt på at få sammenstrikket et
grundlag for en fællesbestyrelse og en
fælles ledelse af skole og børnehus.
Det har været en grundig proces, hvor vi
har forsøgt at fange de mest positive og
visionære ideer,
men hvor vi samtidig måtte indgå kompromiser, dels for at få størst mulig opbakning fra de involverede parter og dels
pga. lovgivning. Vores ansøgning om
projektet skal til behandling hos Videbæk
Kommune, som derefter sender ansøgningen videre til indenrigsministeriet.
Ved RUNESTENENs deadline, var ansøgningen så tæt på at være færdig og
godkendt, at vi godt tør offentliggøre
nogle hovedpunkter, dog med det forbehold at der kan forekomme småjusteringer.
Vi mener det er vigtigt at informere om
forløbet, både af hensyn til den naturlige
interesse, men også for at vi gerne vil
undgå at der opstår misforståelser om
projektets opbygning pga. manglende informationer. Ansøgningens indledning
beskriver baggrunden for vores ansøgning samt arbejdsprocessen og her følger
den efterfølgende side:
BØRNEHUS OG SKOLE - HER
UDVIKLES GRUNDSTENEN TIL
FREMTIDEN .
Som nævnt i indledningen er det af overordentlig stor betydning, for et landsbysamfund at have tiltrækningskraft for
mennesker i alle aldre, for at kunne bevare strukturen og derved overleve. I den
forbindelse er børneinstitution/skole ab-

solut uundværlige, idet den/de er samlingspunkter for sognet, både for den yngre og den ældre generation. I gennem børnehus og skole lærer nye tilflyttere og sognets øvrige beboere, hinanden bedre at
kende. En stor og positiv opbakning til
disse institutioner, er derfor medvirkende
til at tiltrække bl.a. nye børnefamilier, som
jo er hele "kernen" i et fortsat dynamisk
landsby-samfund.
MÅLBESKRIVELSE :
• Vi vil styrke Grønbjerg børnehus og
skole.
• Vi vil skabe en attraktiv og dynamisk
arbejdsplads, af en vis størrelse.
• Vi vil bevare Grønbjerg børnehus og
skole, som et lokalt ansvarsområde.
• Vi har som mål, at vi som en integreret
institution står som en stærk
samarbejdspartner
til
kommunalbest yrelsen/Videbæk
kommune.
• Det er vores mål, at både pædagoger og
lærere får bedre samarbejdsmuligheder
og derved mere indflydelse på børnenes
samlede hverdag, hvilket kan medvirke
til at børnene/eleverne, får de bedste
muligheder for at få helhed i
dagligdagen.
• Det er vores mål, at udvikle samarbejdet
og udnytte de fordele, der er ved at man
kommer til at sidde ved samme bord i
personalegruppen, eller i samme
bestyrelse og derved styrke stærke og
svage sider.
• Vi ønsker en bedre udnyttelse af de
økonomiske ressourcer.
• Vi ønsker at udnytte fælles områder,
lokaler og andre faciliteter optimalt.
• Vi ønsker, at fysiske rammer for
personalet, tilpasses den nye struktur, så
tidlig i forløbet så muligt; idet positivt
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samarbejde er af overordentlig stor
vigtighed for succes og det må
tilstræbes at personalet får størst mulig
kendskab til hinandens forventninger,
arbejdsmetoder og krav.
Tanker bag målbeskrivelsen.
For at et barn/elev, kan opnå en sund og
nødvendig indlæring, kræves et godt
personale og nogle gode faciliteter. Vi er
af den overbevisning, at en institution
hvor man varetager, hele gruppen af de 3
– 14årige, har de største og bedste
muligheder for at udnytte såvel
personaleressourcer, som faciliteter
optimalt. Ved at institutionens
personalegrupper arbejder sammen, får
de et indgående kendskab til alle børn/
elever. Dette kan bidrage til at hvert
enkelt barn, får de bedste muligheder, for

at tillære sig grundlæggende viden og
egenskaber i et stimulerende og
overskueligt miljø, hvilket er nødvendigt,
for at kunne udvikle og præge indholdet i
sit eget liv.
Resten af ansøgningen indeholder ledelsesopbygningen, succeskriterier og hvordan projektet skal evalueres. Hele ansøgningen vil blive offentliggjort snarest og
vi håber naturligvis at den vil leve op til
forventningerne og til den store opbakning
vi har fra forældrene til børn i børnehuset
og på skolen.
Hele ansøgningen kan ses på Runestenens
hjemmeside:
www.runestemnen.dk.

Børnehusets nye Bestyrelse

Fra venstre: Linda Therkildsen, Sten Schmidt, Margit Lauridsen, Torbjörn Lund-Nielsen og
Susanne Juelsgaard
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VIKINGEN ER LØS

Og så en historie fra det virkelige liv - hørt i radioen og fortalt af et medlem af
”De nattergale” - og så kan man selv vurdere troværdigheden:
En dag kom jeg kørende i min bil fra Risskov og ind mod Århus.
På højre fortov gik en underskøn kvinde, og da jeg ikke kørte særligt stærkt
kunne jeg nå at nyde hende både bag fra, fra siden og jeg var næsten ved at
vride halsen af led for at nyde hende forfra.
Aldrig før har jeg så hurtigt følt trang til at forplante mig.
Pludselig sad jeg med et højt brag oppe i kofangeren på den forankørende
splinternye BMW 330i.
Sjældent er en bildør blevet revet så hurtig op, og ud af denne formidabel dyre
BMW stiger en næsten 2m høj karseklippet bodybildertype med overarme
som mine lår og med frygtindgydende tatoveringer på overarmene.
Med to skridt er han henne ved min fordør og flår døren op på en måde som
om han ville tage hele døren af i et snuptag.
Han bøjede hurtigt hovedet ned, faretruende nær mit ansigt og udbrød:
Så du hende også!!!!!!!

Og så lige et par Graffiti:
Arbejde er utidig indblanding i privatlivets fred!
Den, som ler sidst, opfatter langsomt!
Mange mennesker tror, de tænker, når de blot ommøbler deres fordomme.
At arbejde sig til døde er den eneste anerkendte form for selvmord!
Det bedste ved at diktere et brev er, at du kan bruge ord, som du ikke kan stave.
Det mest populære husdyr i Danmark er og bliver den ovnklare kylling!
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GRØNBJERG MØBELINDUSTRI A/S
Højrisvej 1  Grønbjerg  6971 Spjald  Telefon 97 38 42 44  Telefax 97 38 43 03
e-mail: johnasmussen@mail.dk

