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REDAKTIONEN.
Den 10. januar 1993 opstod ideen.
Grønbjerg skal ha' et lokalblad! Som
sagt så gjort. Vi holdt det første indledende møde, hvor vi formulerede
bladets formål, bestemte bladets navn
og hvor vi kom med retningslinier fo~
bladets indhold. Bladets navn og logo
kan ses af forsiden, indholdet vil fremgå af de følgende sider og "Runestenens" formål kommer her:
Det er Runestenens formål, gennem et
upolitisk blad, at udbrede kendskabet
til lokalsamfundet (Nr. Omme sogn),
herunder at være talerør for sognets
foreninger og institutioner, formidle
praktiske oplysninger og komme med
virksomheds- og personportrætter.
"Runestenen" skal økonomisk hvile i
sig selv, og midlerne til driften skal
komme fra foreningskontingenter og
annonceindtægter.
Redaktionen mener, at "Runestenen"
skal udkomme 6 gange årligt. Omfanget vil afhænge af den stofmængde,
der indkommer fra gang til gang.
Vi vil hermed opfordre alle til at komme med bidrag, forslag eller ideer til
indlæg i bladet.
Ligeledes vil vi gerne høre jeres mening om bladet, det gælder både opsætning, læsbarhed eller skriftstørrelse. Vi vil naturligvis søge at gøre blad~t så alsidigt som overhovedet muligt.
V1 forsøger ligeledes at finde en form
der er praktisk, og vil være konstant
fra gang til gang, så faste oplysninger
og artikler kan findes på samme plads
hver gang. Der vil således være en
arrangementskalender, der vil nævne
diverse arrangementer, og såfremt der
er speciel omtale af arrangementet, vil
det foregå andetsteds i bladet. For-
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klaring til kalenderen kan findes side 4,
og kalenderen findes side 5.
Der vil være mulighed for private at
annoncere i bladet (små-annoncer).
Hvem mangler en tricykel eller gulerødder sælges osv. Disse annoncer
kan man få i bladet for kr. 20,- pr. stk.
Bladet vil også være åben for debat,
så hvis man vil diskutere eller kommentere lokale begivenheder, skal
man blot skrive. Kan vi læse hvad der
skrives, skal vi nok bringe det i bladet.
Vi vil også her benytte lejligheden til,
at takke de foreninger og annoncører
der har muliggjort dette initiativ. Vi vil
samtidig med, benytte lejligheden til
også at opfordre læserne til at støtte
foreni~gerne og vore annoncører, for
derigennem at støtte os.
Tiden vil nok snart være inde til at
afsløre redaktionens sammensætning:
Mogens Ballegaard
Spåbækvej 2, 97384332
Finn Krogh Jørgensen
Ørnhøjvej 30, 97384059

~

Alan Larsen
Ørnhøjvej 8, 97384009

Husk sidste frist for
indlevering af stof til

RUNESTENEN
nr 2 er d.1. maj 1993.
Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn og
trykkes i 300 eks. og vi respekterer Ikke et nej tak !

~

Nyt fra Byrådet.

Nu i februar er om- og tilbygningen
ved Spjald plejehjem gået i gang. Der
bliver udvidet med tre nye aflastningsværelser. Fysioterapien flyttes til anneksbygningen, så der kan blive plads
til dagcenter i hovedbygningen. I den
nuværende stue indrettes der cafeteria, som i forbindelse med en ny stor
stue kan give plads til fællesarrangementer. Sammen med andre forandringer bliver det en stor omgang, som
I har hørt om, koster mange penge,
men da Spjald Alderdomshjem jo er
nedlagt, er det en nødvendig udvidelse. Byggeriet ventes færdigt i september 1993.
På børnepasningsområdet sker der
meget. Efter bestemmelsen om søskende-rabat blev indført, er antallet
af børn i pasningsordninger steget
kraftigt. For at kunne opfylde løftet om
plads til alle børn, der har be1ov for
pasning, bliver der nu som for: ag oprettet en ude-børnehave i \! debæk,
og i Spjald bliver skolefritidsordningen
udvidet med 15 børn, så der bliver
ekstra pladser i børnehaven.
Der er i det nuværende byråd enighed
om at alle skoler i Videbæk Kommune
skal bevares, ja man udvider endog.
På grund af stigende børnetal arbejder
man for tiden med planer om tilbygning til Herberg skole.
På byrådsmødet i februar blev det
efter indstilling fra trafikudvalget besluttet at gå ind for nedlæggelse af
TRA, så lokal- og skolekørsel kommer
hjem til kommunen. Alle kommuner i
amtet skal høres inden 1. marts.
I dette korte udpluk fra byrådets protokoller er Grønbjerg ikke nævnt. Der
har ikke været sager, der direkte berører vores område, men mere kommunen som helhed.
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Grønbjerg GUF
Holder generalforsamling
tirsdag d. 20. april kl. 1930

på Grønbjerg Kro.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Gudrun Nyborg Christensen
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AKTIVITETSKALENDER
På modstående side (5) vil vi i hvert
nummer bringe en kalender, der helst
skal omfatte alle de aktiviteter, der
finder sted her i Grønbjerg. Da redaktionen per definition har nogle dovne
medarbejdere, vil vi hermed opfordre
alle implicerede til selv at bidrage,
således at kalenderen bliver så fuldkommen som overhovedet muligt.
Altså, send meddelelser om hvad der

SØ 28

MA 29

sker til redaktionen skriftlig - og husk
INDEN sidste frist for indlevering af
stof til Runestenen.
Navne, telefonnummer og adresser på
redaktionen står på side 2.
Vi vil herunder bringe en forklaring til
kalenderen og som I kan se er der
ikke meget plads så vi bliver nok nødt
til at anvende forkortelser mm. for at få
alle aktiviteter med.
Red.

Sommertid begynder
Gymnastikopvisning Grønbjerg

Kirke 10

9

B

Drenge - pige fodbold

12

Datoen giver sig selv. Teksten i midterfeltet angiver aktiviteten (og andre praktiske oplysninger) Kirke 1O betyder eksempelvis at der er kirkegang i Nr. Omme
kirke kl 1000 • Det skraverede felt med tallet "13" a11giver ugenummeret. Feltet yderst til højre fortæller hvilken side man kan finde in nærmere omtale af aktiviteten eller arrangementet.

"

Servicemeddelelser

cg

På dette sted vil vi i hvert nummer bringe servicemeddelelser til gavn for alle Runestenens læsere. Er der nogle servicemeddelelser I kunne tænke Jer der skulle
med så send os venligst en kort hilsen med oplysningen.
Billardklubben:
Gymnastikforen.:
Haveforeningen:
Husholdningsfor:
Idrætsforeningen:
Klubhuset:
Jagtforeningen:
Kirkeligt Saml:
Lokalhistorisk:
Sogneforeningen:
Venstreforen:
S. G. M.:
By- og Erhv.udv:
Børnehuset Best:
Menighedsrådet:

-

... I.
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Bent lllum Hansen
Grete Tange
Margit Jensen
Birthe Jensen
Inge Lund-Nielsen
Ejgild Skytte
Villads Kyndesen
Peder Svendsen
Poul Erik Nielsen
Jørgen Demant
Linda Andersen
Jan Aa . Dyrberg
Helle Engestoft
Knud Agergård

9738" 13
97384~84

97384111
97384067
97384021
97384076
97384097
97384073
97384110
97384004
97384187
97381527
97384381
97384332
97384098

Skolebes: relsen:
Bibliotekc .
Byrådet:
Børnehuset:
Kirkebetj/Graver:
Landbetj:
Lægen:
Posthuset:
Præsten:
Skolen:
Vandværket:

Jørn Bak
T. Vestergaard
Gudrun Nyborg
Aase Espersen
Inger L. Skytte
Carl Wærge(Videb)
Henrik Thomsen
Annette Petersen
Ernst M. Ottosen
Henning B. Møller
Leif Tange

97384349
973841 n
97384121
97384066
97384343
97171030
97384050
97384139
97384183
973841n
97384284

Denne rubrik kan udvides med åbningstider,
bustider, hvor kan vi få pas og kørekort, osv. osv.
alle de prak1iske oplysninger der kan være til
gavn i hverdagen. Kom med ideer.
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GRØN BJERG
SKOLE

af arrangementerne jo foregår her,
f.eks. de indendørs idrætsaktiviteter,
musikundervisning, juniorkreds, yoga,

Skolevænget 1,
Grønbjerg

porcelænsmaling,
pensionist-træf,
musikalsk legestue, - ja, der kunne
fortsættes længe endnu. - Men der er
plads til meget mere !

6971 Spjald.

Telt.: 97384177

Fax: 97384420

Skolen hilser Grønbjergs nye blad
velkommen, samtidig med at vi takker
de folk, der har taget initiativet til det.
Det er skolens håb, at foreninger m.v.
flittigt vil bruge bladet, så alle kan blive
informeret om, hvad der rører sig i
byen. - Og her er skolen unægtelig en
del inde i billedet, da en meget stor del

Får du en ide, eller er I en gruppe,
som mangler lokaler til en eller anden
aktivitet, der kan harmonere med ide
en om, at skolen skal være byens

kulturelle samlingssted, så kontakt
skolen for lån af et lokale. Det koster
ikke noget, blot det efterlades i samme
stand, som det blev modtaget.
Velkommen på Grønbjerg Skole.
Henning B. Møller

Grønbjerg Børnehus søger vikar til afløsning ved sygdom m.m.
Henvendelse kan ske til Aase Espersen Børnehuset

97384066

eller til Helle Engestoft 97384332.

Brugsen Grønbjerg
afholder generalforsamling
tirsdag den 23. marts kl 1930
i Grønbjerg Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen fælles kaffebord og underholdning.
Grønbjerg skolekor opfører mini musicalen
"PRINSEN DER VILLE ARBEJDE"
Alle medlemmer og kunder indbydes.
Gratis adgangskort/kaffebillet bedes afhentet i Brugsen senest
mandag den 22. marts.

Bestyrelsen
-

·,
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Nyt fra
Skolebestyrelsen
v/ Jørn Bak
Formand
Skolebestyrelsen vil hermed gerne
takke initiativtagerne til "Runestenen"
og ønske sognet tillykke med dette
nye tiltag. Vi er meget glade for denne
mulighed for at bringe "nyt fra skolen"
ud til en bredere kreds i sognet.
For snart 3 år siden, vedtog regerin
gen en ny skolestyrelseslov, som bl.a.
betød, at de daværende skolenævn og
skolekommisioner blev erstattet af
skolebestyrelserne.
Ønsket og formålet var bl.a. at af
bureaukratisere skoleområdet og i det
hele taget bringe brugerne af folke
skolen tættere på beslutningerne og
skolens hverdag.
Skolebestyrelsen består af skolele
deren, 2 af skolens medarbejdere, 2
elever og 5 forældre. Forældrene væl

ges for 4 år ad gangen.
Skolebestyrelsens vigtigste opgave er
at varetage den brede kreds af for
ældres interesser i vores skole, og at
sikre en reel forældreindflydelse på de
ting der sker i skolen. Ligeledes er det
skolebestyrelsens opgave at udarbejde
de mere overordnede rammer I ret
ningslinier for, hvordan vi ønsker sko
len "drevet".
Naturligvis er det først og fremmest
børnenes hverdag i skolen der optager
os ' men vi er også meget interessere

de i at fremme skolens placering i
lokalsamfundet, så skolen fortsat må
være et dejligt og givende samlings
sted, på tværs af alder og interesser.
Af de mange forårsarrangementer skal
nævnes:
- uge 12 en temauge for hele skolen
om sundhed & motion.
- 31. marts åbent hus.

- 3. april 6. klasse avisindsamling.
SG Musikfor. forårskoncert.
- 1. maj
7. kla!:se - konfirmation.
- 2. maj

FR.ISKE T./18UD1·------·

Kolonial

Tips

Blade

Posthus

Annette & Hans Jørgen
Svin::iet 3 - Grønbjerg
6971 Spjald - Tlf. 97 38 41 39

FRA TAF DE FR.ISKE 8UT.IKKER
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"Generalforsamling" i Skolen !
Der var mødt ca. 50 op fra for
ældrekredsen til "en aften på Grøn
bjerg Skole", som skolebestyrelsen
havde inviteret til. Traditionen tro
begyndtes med en sang. Skoleleder
Henning B. Møller bød velkommen og
konstaterede at ca. 60% af hjemmene
var repræsenteret. Jørn Bak formand
for skolebestyrelsen bød velkommen,
og lagde vægt på at der blev holdt et
møde med forældrene mindst een
gang om året, en slags generalfor
samling. Herefter bød han, byråds
medlem og formand for undervisnings
og kulturudvalget, Christa Werge vel
kommen. "Derfor vil vi bevare de små
skoler" var Christa Werges emne. Det
nuværende byråd har truffet den be
slutning at der ikke skal nedlæg·:es
skoler i Videbæk Kommune. Men r:1an
kan naturligvis ikke binde et kommen
de byråd. Der er i kommunen 1593
børn i skolerne, og disse børn kan
principielt deles på færre skoler. Man
skal heller ikke holde liv i en skole hvis
ikke det er pædagogisk forsvarligt at
gennemføre en undervisning, men de
små enheder giver i større udstræk
ning end store skoler, mulighed for at
hjælpe de som har behov. Christa
Werge ville endvidere gerne vide hvil
ke krav forældrene stillede til skolen
og kommunen. Der udspandt sig en
debat om at sende drenge i skole
senere end pigerne p.g.a. modenhed,
om skoleskift var godt eller skidt for
børn, om EDB undervisning i skolen.
Efter kaffen orienterede Jørn Bak om
skolebestyrelsesarbejdet. Der er blevet
holdt 11 skolebestyrelsesmøder i 92,
der er blevet arbejdet med nyansæt
telser, udformning af undervisnings
principper og skole-hjem arbejdet.

- 4.,
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Henning B. Møller fremlagde en over
sigt over lærerresurcerne m.h.t. linie
fag fra seminariet. Heraf fremgik det at
fremmedsprogene var svagest repræ
senteret.
Lærer Søren Mouridsen fortalte om de
nye tjenestetidsaftaler. Timerne er delt
op i Undervisningstid, Forberedelsestid
og Øvrig arbejdstid. Et tilsyneladende
indviklet område, der kræver medvir
ken fra forældre, skolebestyrelsen
såvel som lærerne, idet der med ind
førelsen af arbejdstidsaftalen tilsynela
dende er blevet færre timer til de Øvri
ge lærerfunktioner. Der blev på mødet
lagt op til en øget forældreindsats ved
lejrskoler, fester, konsultationer m.v.
Gravers Sønderby fra skolebestyrelsen
fortalte 1m, skolens pengepose. Sko
len er ";u i stand til at flytte beløb fra
det en � område til det andet, ligesom
der er åbnet mulighed for at overføre
penge fra det ene år til det andet.
Lone Astrup ligeledes skolebestyrel
sen fortalte om skolebladet, herunder
opfordrede hun alle til at skrive i bla
det, og ikke mindst også at læse bla
det. For de som ikke får bladet, kan
det købes for 5 kr. i brugsen.
Lissi Dyrberg
fra skolebestyrelsen
berettede om børnenes flittige benyt
telse af legepladsen. Efterhånden
trængte redskaberne til en kærlig
hånd. Der er endvidere ønsker om et
udendørs bordtennisbord, et basketnet
samt en skateboardrampe.
Lis Helles, skolebestyrelsen, sluttede
runden med kort at berette om skole
hjem arbejdet idet skoleloven netop
nævner at der skal foregå et samar
bejde med hjemmene.
mb

Lægen skriver
v/Henrik Thomsen,
Læge i Grønbjerg
Influenza-epidemien er nu ved at top
pe for denne gang og det er nu høj
sæson for slankekure. Foråret er så
småt begyndt og sommeren nærmer
sig, og mange lægger vægt på at tage
sig godt ud i badedragt, eller uden.
Alle ugeblade har opskrifter på den
helt rigtige slankekur (og samtidig
nogle lækre opskrifter på mad der
absolut ikke er slankekost). En slan

så fundet ud af det. Professor Astrup
ved Landbohøjskolen i København har
påvist, at mennesker med tendens til
overvægt har nedsat evne til at for
brænde fedt i organismen. Der er kun
en ting at gøre: Spis mindre fedt. I den
forbindelse er det værd at notere sig at
selv en mager engelsk bøf indeholder
30% fedt, hvis man får kød uden fed
tindhold er det uspiselig for de fleste.
Det vil med andre ord sige at udover

kekur der for tiden er meget populær
hedder noget med Rigshospitalets
stofskiftekur. Hvor den har fået navnet
fra ved jeg ikke, men Rigshospitalet vil
i hvert fald fraskrive sig ethvert ansvar,
og diætisterne på Rigshospitalet er

eneste der har brug for nogle ekstra
kalorier er børn og unge mennesker

rasende.
Der er nogle fælles træk ved alle slan

som dels vokser dels har et rimelig
aktivitetsniveau. Voksne mennesker

kekure:
1 De lyder spændende og eksotiske.
2. Ingen mennesker kan tåle at leve
på denne måde i længere tid.
3. Når man holder op med kuren, ta

bør stille hovedparten af deres sult ved
at spise brød og andre kornprodukter

.

ger man på igen.

at undgå fedt skal man også spare på
kødet. Derudover skal man ikke spise
flere kalorier end man forbrænder. De

samt grove grøntsager og kartofler og
kål. Kød, fisk og æg kan man rolig
spare på, og fedt og sukker bør helst
undgås.

4. De slanker tegnebogen.

Denne slankekur er hverken eksotisk,
spændende eller dyr, men man kan

Tendensen til at blive overvægtig er
arvelig. Det har almindelige mennesker
vidst altid, og nu har videnskaben og-

leve på den kost og få de ting man har
behov for og derved holde sin normale
vægt uden at få mangelsymptomer.

Husholdningsforeningen.
Holder generalforsamling
Onsda�J d. 21. april 1993 kl 19
rå Grønbjerg Skole.

00

Efter generalforsamlingen Jr der underhol Jning ved deltagerne.
Medbring smagsprøve og opskrift på din bedste kage.
Der er præmier til de tre bedste.
Bestyrelsen.

- •,
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Bibliotektsnyt

der bil med bestilte bøger til Grønbjerg

Grønbjerg folkebibliotek
Åbningstid

en

del

lydbøger.

D.v.s.

bøger indtalt på kassettebånd for både

Mandage kl 15 -17

børn og voksne - samt bøger med

Torsdage kl 18 - 20
Telefon: 97384177
Folkebiblioteket er en filial af Videbæk
kommunes biblioteksvæsen. Vi udlåner
ca 5500 - 6000 bind pr. år. Her på
filialen råder vi over ca. 3500 voksen
bøger og ca. 2800 børnebøger. Da vi
har lokalefællesskab med skolebiblio
teket har vi yderligere ca. 2000 børne
bøger/faglitteratur i udlånet. Vi har en
årlig tilvækst på ca. 300 bøger.
Vi er en del af landets samlede biblio
teksvæsen. Det betyder, at bøger, vi
ikke selv har i Grønbjerg, kan skaffes
hjem via hovedbiblioteket i Videbæk,
centralbiblioteket i Herning og statsbi
blioteket i Århus. Hver uge kommer

bibliotek.
Vi udlåner

særlig stor skrift til svagtseende lå
nere. r· du folkepensionist og har du
vanske:.1g ved at komme på biblioteket,
kan du blot ringe og bestille bøger
eller bånd, og vi vil bringe og hente
tingene igen, når udlånstiden er slut.
Vi får alle pjecerne fra Obs! i TV samt
f.eks. JOB 2000 fra Ringkjøbing Amt.
Desuden har vi dagsordener/beslut
ninger fra byrådsmøderne samt "Alt
om Videbæk kommune".
Du har låneret på alle biblioteker i
Danmark. Har du f.eks. lånt bøger i
Videbæk eller Herning, kan du aflevere
på filialen i Grønbjerg, vi sørger for
tilbagelevering.
Bemærk:
Holstebro
bibliotek indgår ikke i vores tilbagele
veringsnet.
Torben Vestergaard.

Sand

&

Grus Leveres

Gummiged Udlejes
Anneberg Transport A/S
Internationale Transporter
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Højrisvej 2 - Grønbjerg
DK-6971 Spjald
Telefon 97384444

Der var engang.
Det er nok ikke pral, når det siges, at
Nr. Omme sogn er det sogn i Dan
mark, der har haft flest arkæologiske
udgravninger.
Allerede i 1920'rne foretog professor J.
Brøndsted udgravninger af gravhøje
fra stenalderen her. I 1930'rne stu
derede professor G. Hatt jernalderens
agre og huse. I den forbindelse under
søgtes fire lokaliteter i Nr. Omme
sogn.
I 1960'erne og ?O'erne foretog profes
sor C. J. Becker adskillige undersø
gelser af jernalder-landsbyer i sognet.
Ved Grøntoft undersøgtes for første
gang i Danmark en jernalder-landsby i
sin helhed. Mange andre nye iagtta
gelser over jernalderens landsbyer
gjordes i samme forbindelse her i sog
net.
I 1970'erne afsatte Statens humanisti
ske Forskningsråd store beløl.J til un
dersøgelse af vikingetids-bebyggelser,
som indtil den tid var helt ukendte.
Omgård i Nr. Omme sogn var en af de
fire lokaliteter, der valgtes til undersø
gelse. En stormandsgård af hidtil
ukendt størrelse og udseende blev
resultatet af undersøgelserne.

HESTE!

Alle disse undersøgelser var selvføl
gelig aldrig kommet i gang, hvis der
ikke havde været en vågen historisk
interesse i sognet.
Allerede i 1890'erne var lærer Falkes
gård ivrig meddeler til Nationalmuseet.
I 1920'rne og 30'rne fulgte læge Tryde
i hans spor. Tryde foretog selv ud
gravninger og sendte omhyggelige
beretninger og tegninger til National
museet.
I nyeste tid skal nævnes Jørgen En
gestoft og Arnold Ebbesen. Deres
store arkæologiske interesse var årsa
gen til professor C. J. Beckers storsti
lede udgravninger i sognet.
På denne baggrund skulle interessen
for vores forhistorie gerne leve videre
her i sognet. Derfor vil vi på disse
sider fortælle stort og småt om Nr.
Omme sogn i oldtiden - og der er
rigelig viden at øse af.
Us Helles Olesen

REDAKTIONEN er lukket

den 1 og 2. maj
på grund af bryllup.
.

Søndag d. 28. rr -t<:; 1993 kl.10°0 arrangerer den lokale
islandske rideklub "SNEGLA" fra Nr. Felding en ridetur i
Grønbjerg. "SNEGLA" har mange medlemmer i Grønbjerg
og har du lyst til at se disse dejlige heste før turen starter,
er du velkommen til at møde op på Teglsværkvej 7 (hos
Leo Kjeldgaard).
Islænderhestene skal jo bevise deres styrke, idet 2 dan
skere stPrter ud fra Dollerup Bakker d. 20. marts 1993 på
en 15.0l J km. lang ride ur til Kina.
Vi ses søndag d. 28. marts mellem 10°0 og 1030•
SNEGLA Nr. Felding.
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Ivan fortsætter sin tømrervirksomhed og
Hanne satser i Skjern
Der var nogen uro i huset, da Rune
stenens udsendte medarbejder be
søgte Ivan og Hanne Mortensen i
hjemmet på Ørnhøjvej. Uroen skyldtes,
at lægen var der for at tilse familiens
yngste dreng, der var faldet ned fra et
træ, og havde fået en lettere hjernery
stelse.
På forespørgsel om hvad familien
havde af gøremål foruden de hjemlige,
forklarede Hanne, at hun forsøger at
sælge sin virksomhed i Videbæk, for at
satse al sin arbejdskraft i Skjern, hvor
der i den sidste tid er opbygget en god
og stabil forretning. Som Hanne siger
det kræver for megen tid at være "to
steder på een gang" så hellere være
et sted, og så få mere tid til famililien.
Hanne vil dog stadig�æk være at finde
som udstiller ved modeshows i for
samlingshuset, og da vi troppede op,
var Hanne netop på vej til Skjern for at
deltage i et modeshow i Skjernhallen.
Ivan var i færd med at regne et tilbud
ud, idet Ivans byggevirksomhed fort
sætter med uformindsket styrke. På
forespørgsel om andelsboligerne i
Grønbjerg, svarede Ivan at det faktisk

hastede med at give tilsagn om ud
nyttelse af denne attraktive boligform,
idet kvoten er tidsbegrænset, og be
villingen vil blive returneret til kommu
nen. Andelsboligerne er en kvote, som
er bevilget af Videbæk kommune for 6
år siden. Boligerne kan opføres, så
fremt der er interesse for disse boliger,
der skal dog sælges 5 boliger før pro
jektet kan igangsættes. Ivan regner
dog med at boligerne, såfremt der kan
afsættes 5, skal opføres i samarbejde
med de øvrige håndværkere i byen.
Med hensyn til ydelser og andre be
tingelser kan der rettes henvendelse til
Krest�n Vestergaard, Ørnhøjvej (Vide
bæk Ejndomskontor).
Ud over almindelig byggevirksomhed
har Ivan stadig tømrervirksomhed og
sine udestuer at tilbyde. Derudover vil
Ivan arbejde med vedligeholdelse af
tage såvel som ydervægge mod mos
og alger. Ligesom der kan bekæmpes
mod salmonella og andre mikroorga
nismer på samme måde. Ivan forven
ter sig meget af dette tiltag, idet han
mener at der er et kæmpebehov for
vedligeholdelse af tagflader.

Grønbjerg Børnehus holder ordinær generalforsamling.
Onsdag d. 31 marts kl. 1930 i Børnehuset Skolevænget 1 Grønbjerg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeberettiget og valgbare er alle forældre med børn optaget i/eller på
venteliste til institutionen.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.
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Nr. 1: Henning T. Pedersen.

Billard i
Grønbjerg

Grønbjerg billardklub er stiftet den 18/9
1975. Vi bor i den gamle "Vestre Sko
le", Sønderkjærsvej 1, hvor vi råder
over et lokale på ca. 70 m2•
Vores materiel består af to helmatch
borde af fabrikatet "Søren Søgaard",
samme slags som ses i fjernsynet ved
de store turneringer.
Grønbjerg Billardklub er, i lighed med
ca. 25 andre klubber i området, tilslut
tet Vestjysk Billardunion, som er en
underafdeling af Den danske Billardu
nion, som igen er underlagt Dansk
Idrætsforbund. Altså på lige linje med
andre sportsgrene.

Ungdomscup i Tarm 13. - 14. feb.:
Nr. 1: Frank Kjær, nr. 2: Allan Lund
Klemmensen.
Holdturneringen er endnu ikke afslut
tet, men i modsætning til de sidste 3
år tegner det ikke til, at der bliver no
gen 1.-pladser
gang.

til Grønbjerg

denne

For at blive medlem af Grønbjerg Bil
lardklub, skal man være 16 år. Med
lemsskabet (500 kr. om året + 150 kr. i
indskud en gang for alle) indebærer, at
man får udleveret en nøgle, således at
man kan træne, når man har lyst. Vi er
i øjeblikket 30 medlemmer, men klub
ben rummer også en afdeling for unge
mellem 12 og 18 år (100 kr. for en
sæson). I denne juniorklub har vi 1 O
medlemmer.
Klubbens bestyrelse består af:

Klubben har to hold med i VBU-tur
neringen, et hold i serie 3 og et hold i
serie 1. Hvert hold tæller 5 mand, og
for de enkelte medlemmer er der også

Formand B. lllum Hansen 97384113
Næstform. Per Johansen 97384276
Sekretær Claus Vestergård
Turneringsleder Jan E. Jensen

mulighed for at deltage i enkeltmands
turneringer. Når der spilles i VBU-regi,

Kasserer Henning B. Møller

bruges klubbens spilledragt, som er en
lysegrøn slipover med påsyet klubem

Formålsparagraf:
Klubbens formål er at fremme inter

blem.
Gennem de sidste år er det blevet til
adskillige førstepladser. I år er følgen
de opnået:
Old-boys turnering i Oksbøl: Nr. 1: Kr.
Nielsen, nr. 2: Per Johansen.

essen for billardspillet som en såvel
udviklende som fornøjelig sport. For
målet søges opnået ved bl.a. at arran
gere konkurrencer og turneringer og
ved kammeratlig
bordene.

kappestrid

omkring

Ungdomscup i Spjald 16. - 17. jan.:

GRØNBJERG EL
v/Wilfred Pedersen, Aut. EL-installatør
Grønbjerg. 6971 Spjald
Telf. 97 38 41 15. Biltlf. 30 97 81 15
- '•
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AVISINDSAMLING
PÅ LANDET
6. klasse p

"·

Grønbjerg Sk le indsamler aviser

Lørdag d. 3. april

Pengene ved salget af aviserne går til 6. klasses lejrskoletur til Sverige.

Nu slår DANA vinduerne op.
Vi
ønsker
DANA
VINDUER A/S
velkommen i Grønbjerg, og samtidig
ønsker vi Grønbjerg tillykke med en ny
virksomhed.
Sidst
i
december
1992
overtog
salgskonsulent Gert Andersen, Ørnhøj
og tidligere tømrermester Peter Leer,
Ikast, sammen med en investor, IVM
A/S' afdeling for vinduer og yderdøre,
og dannede et nyt selskab med navnet
Dana Vinduer A/S.
Dana
Vinduer
har
til
huse
på
Ørnhøjvej 18, hvor der er kontor og
fabrikslokaler i IVM's tidligere lokaler.
Gert Andersen tager sig af salg og
administration, Peter Leer tager sig af
produktion og forsendelse, derudover
er der i administrationen ansat Inge M.
Poulsen, (bogholderiet), der bor på
Holmsland, og salgschef i "marken"
Stefan Overgaard, der har bopæl i
Esbjerg. Til selve fabrikationen af vin
duer og døre er der ansat 7 medar
bejdere, og Gert Andersen regner med
at komme op på 1 O
12 medarbej
dere. Ud fra den relative stagnation i
byggebranchen er ordrebeholdningen
tilfredsstillende, siger Gert Andersen,
der også spekulerer på eksportmulig
hederne til det tidligere østtyskland.
Dana Vinduer sælger til tømmerhand
lere, og giver også tilbud direkte til
-

- •,
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større byggerier, og ud over egne
produkter har Dana Vinduer også en
salgsaftale om salg af plastvinduer og
yderdøre. Dana Vinduer er en ordre
producerende
virksomhed,
hvilket
betyder at der ikke oparbejdes et la
ger, men til gengæld vil man arbejde
med meget korte leveringstider.
Gert Andersen er udlært trælastfor
valter hos Spjald Tømmerhandel, og
har siden arbejdet som salgskonsulent
i Videbæk tømmerhandel, som lager
forvalter i Vildbjerg, inden han for to år
siden blev ansat hos IVM A/S som
salgskonsulent. Peter Leer som er den
anden af de to indehavere, er udlært
tømrer i Skagen. Foruden at have ar
bejdet som tømrer, har Peter Leer
efter endt uddannelse som konstruktør
i Haslev, arbejdet som byggeplads
leder på sjælland før han vendte "hje
mad" og arbejdede som produktion
stekniker. En overgang beskæftigede
Peter Leer sig med organisationsar
bejde i arbejdsgiverregi.

Godt besøgt reception.
Efter endt ombygning og flytning, in
viterede Dana Vinduer A/S til reception
fredag d. 26 februar. Til receptionen
var der et meget stort fremmøde af

kunder, leverandører og venner af
huset, hvilket det fine gavebord også
tydede på. De fremmødte kunne på en
hyggelig og uformel måde, ved opstil
lede borde i fabrikshallen, nyde både
fast og flydende. På vores lille rundtur
traf vi Lise Leer, gift med medindeha
veren Peter Leer. På forespørgsel om
mandens lange daglige køreture ikke
var grund nok til at flytte til Grønbjerg,
svarfie Lise Leer, at hun havde et
godt 3rbejde i Ikast, og hendes mand
havde ikke noget imod at køre. Så det
var ikke aktuelt.
Ved receptionen traf "Runestenens"
medarbejder endvidere en af de an
satte, Leif Jensen der nu bor i Her
ning, men har tilknytning til Grønbjerg,
hvor hans forældre bor. Leif Jensen,
der er beskæftiget med "maskinarbej
det", gav vores medarbejder en lyn
gennemgang af produktionen, der som
en TV overskrift kunne lyde:
"Fra planker til færdig vindue".

Når en "pakke" træ (ca. 2 tons) kom
mer hjem, bliver den afkortet til de
længder, der er beskrevet ud fra or
dren. Derefter bliver stykkerne høvlet
på fire sider på een gang på en ma
skine, der er i stand til at foretage syv
operationer samtidigt. Derefter skal
stykkerne "tappes". Der skæres nogle

slidser i enderne af træet, således at
træstykkerne kan sættes sammen til
en firka;'tet vinduesramme. Herefter
skal stykkerne høvles i profil på den
maskine, der kunne foretage syv op
erationer samtidig, det betyder bl.a. at
Leif Jensen skal i gang med at omstille
maskinen til profilhøvling.
Derefter
bliver træet sendt til vakuumimpræg
nering, hvor træstykkerne bliver im
prægneret ca. 2 cm ind fra alle 6 sider.
Træstykkerne skal nu tørre, før styk
kerne samles med lim, og presses i en
stor presse til færdige vinduesrammer.
Herefter males vinduerne og monteres
med beslag og hængsler, inden de
monteres med termoglas og lister.
Ordren gennem virksomheden.

Når et tilbud er blevet til ordre, udskri
ves der en ordrebekræftelse til kunden
samtidig med, at der går en ordresed
del (produktionspapirer) ud i fabrikken,
hvor medarbejderne nu gennemfører
det arbejde, der er beskrevet ovenfor.
Når de sidste ruder og lister er mon
teret, går ordren til forsendelse, kon
torpersonalet udfærdiger forsendel
sespapirer, og der udskrives faktura til
kunden. Fra ordren er kommet ind i
virksomheden og til afsendelsen, er
der typisk gået 3 uger, og hvis vindu
erne skal males ca. 4 uger.

Husholdningsforeningens Kursusafslutning.
Onsdag d. 31 marts kl 1930 i forsamlingshuset.

Underholdning ved GÅRDMUSIKANTERNE, Hvide Sande.
ty'ladlavningshold�t server�r et stykke mad qg et glas vin, endvidere vil der være mu
lighed for at bese de udstillede værker fra vinterens kursusvirksomhed.
Tilmelding senest tirsdag d. 30. marts, telf. 97384067, 97384109 eller 97384297.
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Overskud i Brugsen !

de har. Desuden henter ABC i Vide

Brugsen holder sin årlige generalfor

folk i Grønbjerg skal spise og drikke

bæk og Ulfborg kunder i Grønbjerg, så

samling den 23. marts i forsamlings

4-5 gange så meget som andre men

bekendtgøres

nesker, hvis vi skal blive ved med at

andet sted i bladet. I modsætning til,
hvad der var tilfældet ved de to tidli

handle med konkurrenterne i naboby

huset.

Dagsordenen

gere generalforsamlinger, kan vi i år
præsentere et overskud. Dette er fre
mkommet på trods af, at der har været
nogle ekstra omkostninger, blandt an
det i forbindelse

med afholdelse

have 2 butikker i byen og samtidig
erne.
Brugsen i Grønbjerg

•

af

brugsens 75 års jubilæum i efteråret,
nogle ekstra reparationer
mindre

og enkelte

nyanskaffelser, som altsam

men er blevet taget over driften.

'

Konkurrencen er ellers blevet skærpet
idet der nu som bekendt

yderligere,

kommer både OBS og BILl:<A i Hol
stebro.

Grønbjerg

hører

er i hvert fald

indstillet på at tage konkurrencen op.

;

H. Thomsen

Er duvaks

:;;: j

så kom straks
jeg er klar
·'

•m

saks.

med til det

område, som de regner med at skulle
hente kunder fra, og Superbrugsen i
Spjald og Dagligbrugsen i Ørnhøj reg
ner

også

os med

til

deres kunde

grundlag, da de hver for sig knap har
tilstrækkelig

mange

kunder

i

deres

egne byer til at have den status som
Grønbjerg Husholdningsforening.
Arrangerer medlemstur
tirsdag d. 30 marts

Til skejby og Ebeltoft.

97 38 42 85

Se opslag i Brugsen

�DANA
VINDUER�

16

Ømhøjvej 18

Grønbjerg

6971 Spjald.
Telf. 97384500

En god vinaften der trak lidt ud.
Den sidste fredag i januar afholdt Hu
sholdningsforeningen og Brugsen i
fællesskab en vinaften i Grønbjerg
Forsamlingshus. Der var mødt 70 me
nnesker og stemningen var god hele
aftenen. Den blev endda bedre efter
hånden som man fik smagt på vinen.

flasker med de anerkendte mærkater
på. Derfor er god vin dyrere end dårlig
vin. Han mente, at den vin, der var på
programmet den aften, dog var virkelig
billig i forhold til kvaliteten. I hvert fald
kunne han ikke selv konkurrere med
de priser.

Bilberg fra Skjern, som selv har et lille

Efter foredraget

bierhverv

et

smagsprøver af 6 forskellige vine af

interessant foredrag om vinfremstilling,
behandling af vin og om hvordan man
bedst kan opbevare og nyde den.

stigende kvalitet og hertil drak vi vand
og spiste flutes fra Grønbjerg Bageri.
Til sidst kunne vi gå i gang med Hus
ostebord med
holdningsforeningens

som

vinimportør,

holdt

Hvis en vinbonde skal lave god vin
kræver det meget arbejde. Et typisk
familiebrug kan kun overkomme at
passe ca. 6 ha. med vin. Stokkene
skal beskæres og bindes op og kla
serne skal udtyndes og de skal pluk
kes på det rigtige tidspunkt og selve
gæringen skal overvåges meget nøje
og kun den bedste vin kommer på

fik vi alle

serveret

forskellige ostetærter og andet godt,
og man kunne hertil tage for sig af
vinene.
Det var vist meningen at aftenen skulle
være sluttet klokken 11 men jeg har
hørt, at der var nogle, der først kom
,

hjem klokken 3.

H.Thomsen

BRUGSEN
TÆT

PÅ

DIG

OG DIN HVERDAG
Grønbjerg brugs er meget

HENT DET HELE I BRUGSEN
SÅ SPARER DU BÅDE TID OG PENGE
- ·,

17

Hjemstavnsaften.
Den 15. januar havde Grønbjerg Sog
neforening og Grønbjerg G.U.F. taget
initiativ til at arrangere en hjemstavn
saften, hvor nogle af de mennesker
der er flyttet her til Grønbjerg fra andr �
egne af landet, fortalte.
Det blev en meget god og indholdsrig
aften, hvor vi kom omkring i Danmark
hjulpet godt på vej af Eva Broni, der
f?rtalte om sin baggrund og årsagen
til, at hun var landet i Grønbjerg og
sluttede med at fortælle historien om
Søren Kanne.
Den næste, der berettede, var Lissi
Dyrberg, der på ægte vendelbomål
fremdrog minder fra Ingstrup, hvor hun
er født, og hvor hun havde været vid
ne til den begyndende turisttilstrøm
ning til området. Hun fortalte også,
hvorfor hendes vendelbodialekt efter
hånden var forsvundet; men det kan
de, der ikke hørte hende, selv spørge
hende om.
Thor lllum Hansen fortalte dernæst lidt
om, hvorfor han for mange år siden
var flyttet hertil fra fyn. Heller ikke han
havde glemt sit modersmål, og det
hørtes tydeligt, da han læste op af en
fynsk kogekones meritter på fynsk.
Inge Møller Madsen og Niels Olesen
kommer begge fra Djursland, og de
havde fordelt baggrundsberetningerne

såd�n, at Inge fortalte, og Niels viste
lysbilleder af deres hjem og andre
attraktioner på Djursland.
Derefter fulgte endnu nogle lysbilleder,
som Søren Nilausen viste os fra sin
hjemstavn: Skuldelev, Hornsherred på
_
Sjælland.
Han kom også ind på, hvor
for og hvordan han var havnet i Grøn
bjerg.
Efter kaffebordet, som udelukkende
bestod af hjemmelavede kager - de
var meget gode - tog Kresten Vester
�aard over og fortalte om sin opvækst
1 Holsted ved Vejen, om hvordan han
var blevet det, han. er, og hvorfor han
og Rita ha�de købt gård i Grønbjerg.
So� små indslag undervejs fremførte
lngn d og Johannes Kirk nogle tekster
_
på Jysk.
Det viste sig at de faktisk
også var tilflyttere, men kun fra Tim og
Timring.
Aftenen sluttede med folkedans fra
forskellige egne af Danmark - ledet af
Margit Sinkjær.
Det var en god og givende aften' hvor
vi, der var tilstede, fik en bedre bag
grund for at forstå de mennesker, som
havde stillet sig til rådighed med me
get forskelligartede indlæg.
Vi skylder jer tak for, at I ville og ær
grer os samtidig over, at der ikke var
flere, der var interesserede i de men
nesker, som vi dagligt møder i vores
midte.
Grete Tange.

TAGPILOTEN
På baggrund af st igende problemer med alger og
_
paracelhuse, har v1 taget kampen op mod disse.
Ved bekæmpelse af alger og

mos

mos

på hustage, specielt industri- og staldbygninger samt

forlænges tagets levetid væsentlig og forebygger nyvækst i lang tid efter

behandlingen.

Vi bor i Grenbjerg - men fjerner det grønne på taget.
Ring og forhør nærmere om disse fon.lcle.
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Tagpiloten, Tlf. 97384281-

en ny fordel på vej mod toppen.

Skal vi ha' en tennisbane
i Grønbjerg ?

tog

lånefond samt til Kommunen for at få

Grønbjerg G.U.F. initiativ til at under
søge interessen for at anlægge en

den økonomiske side af sagen i orden.
Vi har intet hørt fra Tipsmidlerne; fra

tennisbane i Grønbjerg.

DDGU - nu DGI - har vi fået tilsagn,
men fra Kommunen har vi fået afslag

Som

det

måske

er

bekendt,

Vi indkaldte til et møde på skolen, hvor
ca. 25-30 mennesker havde indfundet
sig, og hvor 2 foreningsledere fra
Humlum deltog og fortalte, hvordan
man der havde grebet sagen an.
Efter den aften mente vi, at vi ville
undersøge sagen nærmere, og vi
sendte en deputation rundt til forskelli
ge tennisbaner for at høre om deres

med henvisning til, at tennisbanerne i
Spjald kan benyttes. Det er vi ikke
tilfredse med, så vi har sendt en for
nyet ansøgning.
For om muligt at få mere fod på inter
essen, beder vi gennem nedenstående
artikel om, at de, der vil støtte en
kommende tennisbane økonomisk eller

erfaringer angående anlæg og spiller
tilslutning. Samtidig sendte vi ansøg
ninger til Tipsmidlerne og DDGU's

spillermæssigt vil sende nedenstående
kupon tilbage til bestyrelsen i Grøn
bjerg G.U.F.

Da Grønbjerg G.U.F. går med planer

selvangivelsen, hvis man ser bort fra

om at etablere en tennisbane, beder vi

de første 500 kr. Beløb indtil 3500 kr.
(for man kan godt give mere) kan

hermed om et bidrag til denne. Man
kan tegne et 1-, 2- eller 3-årigt med
lemsskab efter eget valg for følgende
beløb:
1-årigt
500 kr.
2-årigt
900 kr.
3-årigt
1200 kr.
I den forbindelse kan det meddeles, at
et sådant beløb kan fratrækkes på

komme ind under den ordning, forud
sat at beløbet doneres til DGI, Rosen
vænget 4, Struer.
Vi håber med dette at skabe noget af
interesse for både unge og ældre og
håber på stor velvilje.
Grønbjerg G.U.F.

Undertegnede tegner hermed medlemskab i Grønbjerg G.U.F.'s tennisbane:
0 1 årigt

500 kr.

-

0 2-årigt

900 kr.

0 3-årigt

1200 kr.

0 Jeg ønsker at give
Navn og adresse:

__

kr. til etablering af tennisbane i Grønbjerg.

_________________
_

Afleveres til Jens Peter Mikkelsen senest d. 15/4 93.
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Grønbjerg

IF

Klubhuset - 97 38 40 76

Formand:

Inge Lund-Nielsen
97 38 41 20

Kasserer:

Arne S. Pedersen
97 38 42 24

Grønbjerg IF afholdte ordinær gene
ralforsamling torsdag d. 18. februar i
Klubhuset.
Ca. 35 personer var mødt op, hoved
sageligt spillere, og de var vidne til en
gnidningsløs og hurtigt overstået ge
neralforsamling.
På valg var Jan Dyrberg og Ulla Ole
sen og ingen af disse ønskede gen
valg. Arne Pedersen, Jan Serup og
Inge Lund-Nielsen var ikke på valg.
Til bestyrelsen blev valgt Kristian Knu
dsen og Bente Kristensen og som
bestyrelsessuppleanter blev valgt Ulla
Kjærgaard og Elsebeth Kirk.
På et senere bestyrelsesmøde konsti
tuerede bestyrelsen sig således:

- •,
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Sekretær:

Bente Kristensen
97 34 80 21

Menige:

Jan Serup
97 38 44 13

Kristian Knudsen
97 38 41 03

Musikalsk legestue &
Musikdrama
Børnene vil genne vise hvad de har
beskæftiget sig med i vinterens løb.
Det foregår på

Spjald Skole i gymnastiksalen
mandag d. 22 marts kl. 1900 - 2100

Hva• er go• til mig?
Det er da noget un
derligt noget at spørge
om. -Nej, det er fak
tisk meget relevant at
stoppe op og tænke
over det spørgsmål.
Det handler QgSå om
sundhed, min sundhed
- mit liv.
Sundhed er ikke bare at dyrke motion
og at spise sundt. Det er også at stå
ved sine følelser, at mærke efter hvad
man føler.
- At græde når man oplever en
sorg og svære hændelser.
- At more sig og smile når verden
smiler til een.
Det er vigtigt, at vi lytter til os selv mærker efter: "Hva' er go' til mig ?
Det er vigtigt, at vi erkender, at vi er

forskellige, og at vi hver især må
handle forskelligt.
Sundhed - det gode liv - livskvalitet er
et individuelt begreb, der afhænger af
det enkelte menneskes forventninger
og ønsker til livet, og afhænger af
levevilkår og muligheder og forudsæt
ninger for at påvirke dem.
Dette kan du gøre for at glæde dig
selv:
Du kan
- gøre noget for andre.
-

lege, synge og danse.
vise spontane følelser.
søge nærhed i naturen.
tillade dig at skeje ud en gang imellem.

- løfte blikket og se efter nye muligheder.
- stole p;J dig selv og dine egne kræfter.
- udfolde dig som skabende menneske.
- sætte dig mil og glæde dig over
processen frem mod mAlet.
(Fra Halldor Skard: Den lille opmuntrings
kalender).

Inge Møller Madsen

Grønbjerg IF.
Grønbjerg IF har i 1993, foruden børneholdene, 3 Dame Senior hold og 1 Dame
Junior hold og hjemmekampene for disse hold frem til medio maj er som følger:

1. Division:
Lør 10/4 kl. 16°0

GIF - Lemvig

Søn 25/4 kl. 1330

GIF - Sundby

Søn 16/5 kl. 1330

GIF - Ringsted

�

Lør 3/4 kl. 14°0

GIF - Lem

Man 19/4 kl. 1845

GIF - Holstebro

Ons 5/5 kl. 1930

GIF - Feldborg/H.

Serie 1:
Ons 14/4 kl. 19°0
Søn 2/5 kl. 14°0

Junior A:

Lør 3/4 kl. 16°0
Lør 17/4 kl. 16°0
Lør 24/4 kl. 16°0
Lør 15/5 kl. 16°0

GIF - Ulfborg
GIF - Viborg

GIF - Vinding
GIF - Thisted
GIF - Lemvig
GIF - Skive

Se ellers opslag ved de handlende eller i dagspressen. Ret til ændringer forbeholdes.

Fodboldstart - BØRN:

Drenge og piger starter fodboldtræningen mandag 29/3 kl. 17°0 på Skolen.

ÆNDRING - ÆNDRING - ÆNDRING - ÆNDRING
Gadefodbold flyttes fra lørdag d. 19. juni til lørdag d. 26.

juni.
21

Grønbjerg jagtforening

Grønbjerg
Kro

Ruth og Kesse

LEVERER VARM
OG KOLD MAD UD
AF HUSET
VI

Telf: 97384450

SØNDAGSMENU
KUN Kr.

65,-

PALMESØNDAG
En dag med familien
på en lille tur med børnene.
Så sker det hos
Jytte & Søren Nilausen
Grønbjergvej 35
hvor der er ÅBENT HUS og hvor I
kan se en masse får i forskellige
farver, og endnu flere
PÅSKELAM
i mange forskellige størrelser
der gerne må kæles
Stalddøren er åben Kl. 10-12 & 13-16
Kl 10 - 11-13 - 14 -15
Fortæller Søren om pasning af dyrene.
Arrangementet er en del af Vestjysk
Fåreavls Åbent-Hus-Dag-4.4.1993.
ALLE E'1 VELKOMNE.
- ·,
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Grønbjerg jagtforening er en lokal
jagtforening under Danmarks jæger
forbund. Vi er ca. 50 medlemmer, men
der er plads til flere. Derfor, hvis I er
interesseret i jagt, miljø, natur og en
masse gode oplevelser, så kom og bliv
medlem af Grønbjerg jagtforening.
Foreningens bestyrelse består af:
Jens Simonsen
Flemming Husted tlf. 97-384002
Kristian Agerlund
tlf. 97-384270
Kaserer,
Karsten Ø. Hansen tlf. 97-384206
Formand,
Ejgild Ø. Skytte
tlf. 97-384097
Arrangementer
Ørnhøj - Vind - Grønbjerg jagt
foreninger afholder TROFÆ-AFTEN
på Ørnhøj Hotel onsdag den 17. marts
kl. 19.30. Henning Sigård (Buhls Jagt
rejser) fortæller og viser trofæer - er
der nogle, der har spændende trofæer
derhjemme, er i mere end velkomne til
at tage dem med den aften. Vel mødt!
Flugtskydning Sandbækbanen
Træningsskydning:
20. og 27.marts kl. 13.00
10.,17.og 24. april kl. 13.00
Pokalskydning for medlemmer: lørdag
den 1 maj kl. 13.00
Træningsskydning den 6. og 13. maj
fra kl. 18.00 - 21.00.

Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf 97 38 41 87

Nyt fra Husholdnings
foreningen

ver nok at se på, for vi har været hel
dige at få rigtig mange kurser igang.
Her kan nævnes: Knipling, bogbinding,

Først skal der lyde et velkommen til

porcelænsmaling, hattesyning, møbel
polstring, påskeklip og male på æg,

det nye blad "Runestenen" og samtidig
vil vi gerne benytte lejligheden til, at
ønske de tre initiativtagere held og
lykke!
Vort sidste arrangement blev afholdt
fastelavnsmandag, hvor vi var inviteret
på Grønbjerghjemmet, hvor vi sammen
med beboerne slog katten af tønden.
Efter tønde-slagning blev årets katte
konge udråbt, og heldigvis blev det en
af beboerne. Ingen andre kunne være
så stolt af en kongekrone.
Derefter samledes vi til kaffe i deres
dejlige havestue, og derefter sang vi
nogle sange. En rigtig hyggelig efter
middag, og til dem som gik glip af
denne dag sammen med disse glade
og kærlige mennesker, kan jeg så
trøste med, at vi fik invitationen igen til

smykkefremstilling.
Endvidere
kan
nævnes blomsterbinding,
yoga og
teori, men fra disse ting skal man nok
ikke forvente noget udstillet.
Tilmelding til aftenen senest tirsdag d.
30. marts på tlf. 97384067 eller
97384109 eller 97384297.

Generalforsamling
foregår på skolen onsdag d. 21. april
kl. 1900•
Efter generalforsamlingen skal alle
deltagere være med til at levere un
derholdningen.
Opfordringen
lyder:
MEDBRING
SMAGSPRØVE + OPSKRIFT PÅ DIN
BEDSTE KAGE.
Præmie til de tre bedste, og selvfølge

næste år.

lig vil opskriften på nr. 1 komme med i
næste nummer af "Runestenen".

Kursusafslutning:

Jeg vil herigennem opfordre alle, både
medlemmer og ikke medlemmer, til at

Igen i år håber vi at se rigtig mange til
vores kursusafslutning, som foregår
onsdag d. 31. marts i forsamlingshu
set. Som sædvanligt starter vi kl. 1930•
Underholdningen leveres af 'Gårdmu
sikanterne' fra Hvide Sande.
I pausen vil madlavningsholdet, som
består af fjorten friske mænd, sørge
for et stykke mad og et glas vin, og

møde op denne aften. Lad os få en
debat, om der er bn"g for hushold
ningsforeningen, og hvis der er, hvad
forventer i af os. Desværre har vi ikke
haft det helt store held med vore ar
rangementer det sidste år, og derfor vil
vi gerne have både negativ og positiv
kritik.
På bestyrelsens vegne:
Birthe Jensen.

sku' vi ikke tro, at de også har lært at
lave kaffe.
Efter kaffen udtrækkes gevinsterne på
amerikansk lotteri.
Til sidst vil 'Gårdmusikanterne'

igen

underholde. Aftenen forventes afsluttet
ca. 2230•

Til dem som ikke har mulighed for at
komme om aftenen, bliver der mulig
hed for at se de mange flotte ting, idet

Spjald

Grønbjerg musikforening
Afholder Forårskoncert

-

Lørdag d.

1.

maj

1993

På Spjald Skole

udstillingen åbner kl. 1600• Og der bli-
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Dilettant 93.
den noget usædvanlige poet blev spil
let af Klaus Tang. Bag scenen med

Sidst i november havde vi 12 skuespil
til gennemsyn fra de forskellige teater

virkede Dora Kristensen som sufflør,
Ingelise Agergaard havde dekoreret og
Inger Kjeldgaard var sminkør.
Vi øvede to aftner om ugen samt en
enkelt søndag formiddag. Efter to me
get travle men hyggelige måneder
kunne vi melde klar sidste Weekend i
Februar.
Birthe og Torben.

forlag, for at prøve at finde et passen
de stykke til vinterens forestilling. Der
er mange ting at tage hensyn til. Kan
vi opføre det på scenen i forsamlings
huset med de kulissemuligheder vi
har? - kan vi finde et humoristisk
stykke af passende længde? - og har
vi skuespillere, som kan egne sig lige
præcis til de bestemte roller?
OK efter en del læsning fandt vi frem
til et stykke - Rasmine går igen - som

Vinterbadminton og -svømning synger
nu på sidste vers, og når Runestenen
udkommer har vi holdt vor årlige bad
mintonturnering.
Gymnastikopvisningen finder i år sted
d. 27/3 kl. 1300 på Grønbjerg skole; og
vi håber at se rigtig mange interes

vi kunne bruge. Så skulle vi overtale
skuespillere og andre medarbejder. -

serede og medlevende publikummer.
Efter opvisningen er der fælles kaffe

det lykkedes stort set i juleferien, så vi
en af de første hverdage i det nye år
i
læseprøverne
påbegynde
kunne

bord og underholdning.
Tirsdag d. 30/3 kl. 1900 er der tilmel

"Langmose"
Holdet bestod

af:

Karten

Margrethe

Westergaard og Alan Larsen som det

ding til sommerbadminton i skolen. Vi
håber, at nye ansigter vil dukke op, for
der skal snart nyt blod til for at få bad
mintonen til at blomstre fortsat.

middelalderene sagførerpar, hvorom
stykket handlede. Allan Lund Klem
mensen som deres noget slappe søn,
Karen Marie Pøhl gav rollen som sag

Generalforsamlingen i vores forening
finder i år sted d. 20. april kl. 1930 på
Grønbjerg Kro. -Vi ville da nyde, hvis
andre end bestyrelsen ville finde vej til

førens sekretær, Arne Pedersen som
medarbejder på et nylig startet lokal

ifølge vedtægterne.

blad, Holger Sørensen som ansat på
Gødningskompaniet. Som kommende
kommunalpolitiker
medvirkede Lissi
rødstrømpen
- -,

Grønbjerg G.U.F. nyt.
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var

og trivselsekspert
Aagaard Dyrberg,
Hanne

Meiner,

og

denne aften, som vil have dagsorden
På gensyn til et eller flere af vore ar
rangementer.
Grønbjerg G.U.F. V/ Grete Tange

Miniportræt af Grønbjerghjemmet.
Grønbjerghjemmet er et Kommunalt
ejet plejehjem. Det var oprindeligt "De
gamles hjem", men det blev som
sådan nedlagt i 1982. Bygningerne
genopstod som Grønbjerghjemmet den

beboere af Videbæk kommune. Vide
bæk kommune bruger pt. .selv 3 af
pladserne her.
Beboerne har med en enkelt undta
gelse tilbragt det meste af deres liv på

1. april 1985.

Ribelund. Vi er ansat 18 personer til at

I forbindelse med nedlæggelse og
afvikling af de store centrale institutio
ner i 70 erne og 80 erne har amterne

varetage alle funktionerne vedrørende
beboerne. Vi har vidt forskellige ud
dannelser og erfaringsgrundlag. Pt. er
vi pædagoger, plejehjemsassistenter,
omsorgsmedhjælpere, og husassisten
ter samt en sygehjælper ansat. Nogle
af de ansatte er lokale, andre kommer

hjemtaget udeboende klienter. Kom
munen besluttede i den anledning at
oprette Grønbjerghjemmet for netop
den kategori af beboere.
Grønbjerghjemmet blev

fra

starten

lidt længere væk fra.

normeret til 1 O beboere, men i foråret
1992 fik vi oprettet en beboerstue

Dette er en meget overfladisk beskri
velse af Grønbjerghjemmet, men kan

mere samt en aflastningsstue, så vi nu
har plads til 12 beboere i alt.
Aflastningsstuen er til rådighed for en
beboer i Videbæk kommune.

nok give et lille indtryk af, hvad vi er
for nogle størrelser.
På vegne af beboere og ansatte på
Grønbjerghjemmet.

Beboerne kommer fra 8 forskellige
kommuner i Ringkøbing amt. Bruger

Birgit Wang Nielsen.

kommunerne

køber plads til deres

Grønbjerg lokalhistoriske arkiv
Grønbjerg

begyndte

Her vil det føre alt for vidt at fortælle i

arbejdet mod at indsamle gamle bille
der, og et nedsat udvalg af foreningen

Sogneforening

enkeltheder om hvad der er i arkivet.
Læs om dette i folderen, der for nylig

fortsatte som bestyrelse, da Arkivet
blev en selvstændig forening med

blev omdelt til alle husstande.
Arkivet har ca 100 medlemmer, og er
åben for alle interresserede efter af

egne vedtægter i 1982.
En stor opbakning bag ideen om at
skabe et lokalhistorisk arkiv for Grøn

tale, adr. er Ommegårdvej 9, Grøn
bjerg tlf. 97384110

bjerg har medvirket til, at der i dag i

Bestyrelse:

arkivet findes næsten alt om Grøn

Marie Pedersen, Klaus Jensen,
Johannes Kirk, N.P.Svendsen.

bjergs historie fra oldtid, jernalder,
vikingetid, og frem til det samfund vi
kender i dag.

Ingrid Engestoft,

Venlig hilsen
Niels Peder Svendsen.
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Sogneforeningen.

Vi ønsker
Olga Kristensen
tillykke med 90-års
dagen den 29 marts.

Grønbjerg Sogneforening vil hermed
gerne byde "Runestenen" velkommen.
Vi er, i sogneforeningen meget glade
for dette initiativ, og vil gerne rette en
tak til de 3 "aktive".
Vi opfordrer alle i sognet til at tage
godt imod bladet, og vi håber, det vil
blive brugt af mange, så vi får noget
spændende læsning, gode oplysninger
og int( ressante diskussioner via bla
det. Herunder også en opfordring til
foreninger o.l. om at bruge bladet, så
det bliver bredt dækkende, og et godt
blad.
Sogneforeningen

har

torsdag

d.

4.

marts konstitueret sig, og bestyrelsen
består af :
Formand Poul E.Nielsen
Kasserer Niels Olesen

97384004
97384321

Sekretær Jytte Nilausen
Anne Bjerregaard

97384378
97384149

John Asmussen
Hanne Mejner

97384285
97384358
97384009

Alan Larsen

I næste nummer af "Runestenen" skri
ver vi nærmere om sogneforeningens

arbejde og aktiviteter.
Poul Erik Nielsen.

Den

2.

maj flages der på grund
af konfirmation.

FORTSAT HISTORIE
På den indvendige side af bagsiden
har vi valgt fremover at bringe en fort
løbende historie og da bladets formål
er at udbrede kendskabet til sognet vil
historien naturligvis have relation til
Nr. Omme Sogn.
Vi vil bringe historien om "Gule Fan
den" en historie der sandsynligvis har
udspring i digteren Christian Andersen
Thyregod's ophold her på egnen. Lo
kaliteten "Fandens Slot" har jo nok
kunne friste en digter til at skrive en
historie.
"Fandens Slot" kan man finde i skoven
på Sønderkjærsvej 9, hos Ingrid En
gestoft. Lokaliteten er også markeret
på et tilstrækkeligt detaljeret kort.
Vi vil i et senere nr. anvise en udflugt
til lokaliteten ligesom vi på et senere
tidspunkt vil fortælle lidt mere om "Den
Gule Rakker".
Redaktionen

Gule fanden.

GRØN BJERG
MASKINFORRETNING
din lokale Maskinforretning
97 38 40 35
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I '-Jørre-Omme Kirke var der dobbeltbryllup, idet
Peter Madsen i Holmgaard bortgiftede sine to
døtre Karen og Kristine. Den førstnævnte, der
var omtrent to og tyve år, ægtede den noget
nær ligealdrende Kristen Kodal, med hvem hun
skulle eje og bebo hendes faders gård, medens
hendes fire år yngre søster blev gift med Søren
Tiphede, der var eneste søn af en gammel
gårdmandsenke ovre i Muldbjerg og selv havde
gård og gods at føre hende hjem til. Det var et

,

stort bryllupsgilde, og der var mange pyntede

gift, for Søren Tiphede har forråd i alle kroge, og

folk til stede i den gamle halvmørke kampeste

han og hans mor er inderlige gode folk, så hvis

nskirke. Præsten holdt en dejlig tale og priste

Kristine ikke er en Jesabel "."

den lykke, der blev de to par til del. ·Hvis eders

·Det er hun slet ikke!" afbrod den anden. •Hun

mor kunne se op af sin grav,"

er blød og god; men søsteren er anderledes

sagde han til

brudene, •hvor ville hun da være glad over at se

bister-."

begge sine børn på en dag så vel forsørget!"

Nu fulgte der en skildring af hende, som vi ikke

Og begge brudene græd ved at blive mindede

vil overvære, ligesom vi heller ikke vil følge Kris

om deres mor og ved de andre kønne ord, som

tine, der efter at have siddet til stads ved bordet

præsten sagde. Men da vielsen var endt, og

i flere timer, nu, siden dansen var begyndt, fær

brudene kom tilsæde nede i kirken, blev Kristine

dedes rastløs og våndefuld fra den ene mørke
krog til den anden, hvor hun troede at kunne

ved at græde, hvorimod Karen tørrede sine øjne,
fæstede dem sammenlignende på de to brud

skjule sig for den glædesjubel, der omgav hen

gomme og kastede derpå et hoverende blik på

de. Det andet brudepar morede sig med at dan

sin grædende søster.

se. Søren Tiphede dansede ikke, men sad og

Hun syntes sagtens, der var grund til dette; thi

holdt snak med nogle af de æ'.dre mænd og var

Kristen Kodal var en af egnens kønneste ung

slet ikke påtrængende overfor sin kummerfulde

karle, medens Søren Tiphede hverken var ung

brud. Hun syntes jo ikke at holde af hans nær

eller smuk. Han var mindst dobbelt så gammel

hed, og hun kunne jo også nok være vemodigt

som sin brud og var en svær rundrygget, du

stemt, da hun nu skulle bort fra sit fødehjem og

knakket karl med et groft hårrigt ansigt og en

leve blandt folk, som hun næsten ikke kendte

fremspringende fiskemund, der oftest var halv

noget til.

åben, hvorimod hans øjenlåg sædvanlig holdtes

Holmgård var dengang en enlig, men temmelig

sænkede og skjulte det mest tiltalende i hans

stor bondegård, hvis langstrakte stuehus vendte

ydre, nemlig et par milde og kloge øjne. Karen

med enderne i øst og vest. Denne aften var hele

havde ikke været fri for at misunde sin søster

huset fuldt af en uro, der var stærkest i den

hendes skønhed og livlighed; nu havde hun dog

østre ende, hvor der dansedes i storstuen, men

opnået en lykkelig bryllupsdag, hvilket nok var

var mindre larmende i de tilstødende værelser,

mere end Kristine kunne sige for sit vedkomme

hvor de ikke-dansende sad på stole og bænke

nde.

og morede sig ved kortspil og samtale, som de

Den kirkelige højtid var endt, og bryllupsteget -

bedst kunne. Længere mod vest var køkkenet;

atten vogne og fire forridere - ordnede sig til

der

hjemfarten. Det var en våd og stormfuld okto

myndighed over en flok håndlangerske, og her

herskede

kogekonen

med

uir.jskrænket

berdag, det regnede også med hede tårer ned

var larmen af en anden slags og strakte sig

ad Kristines kinder, og hverken på hjemvejen

stundom ind i husets vestligste rum, hvor der var

eller siden i brudehuset kunne hun give sig til

en slags bryggers med bage1ovn og svinetønde

freds, uagtet hendes fader ved opmuntrende ord

og med en mangfoldighed af større eller mindre

og ved strenge blikke opfordrede hende dertil.

genstande, som her var sat hen for at være af

Det kunne folk ikke lade være at lægge mærke

vejen og dog være ved hånden, når de skulle

til, og en kone af Søren Tiphedes gæstefølge

bruges. Fra bryggerset var der en åbenstående

sagde til en af Peder Madsens nabokoner: •Den

dør ind til køkkenet og en anden ud mod går

af søstrene, der skal være på vor egn, er da den

den, et spiddelys stod og brændte i et vindue,

kønneste; men hun er da så meget bedrøvet.

skønt her for det meste var folketomt.

Hvad mon det kan komme af?"

aftenen lød listende fjed uden for bryggersets

Ud på

·Det kan jo hænde, hun hellere ville have haft

udgangsdør,

en anden," lød svaret.

spejlede ind i det slet oplyste rum, cg straks

et par ungdommelige

klare øjne

•Saa-aa! Hvem skulle det da være?«

efter trådte et mandfolk ind, sneg sig forsigtig

·Det kan en ikke vide. Her er jo somme tider et

frem mellem gryder og kar, der stod på gulvet,

svært rykind både ved nat og dag af smuglere,

og fo'r hen til en krog, hvor der var ophobet en

der bringer varer til Holstebro og Viborg. Mange

mægtig dynge lyngtørv, for at man nemt kunne

af dem er nogle slemme knægte og kan let be

have det fornødne brændsel. Den kommende

snakke et stakkels pigebarn. Ja, ja! Peder Mad

arbejdede sig ind mellem tørvene, dækkede sig

sen tjener penge ved de folk; men efter min

til med nogle af dem, så han kunde være skjult

mening er der ingen lykke ved det, der ikke kan

og dog overse hele bryggerset. Nu holdt han sig

drives åbenlyst."

stille. ""

(Fortsættes)

•Nå, imidlertid bliver den grædøjede tøs godt
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Der går mange
gode " ender " på
et godt stykke
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