Nr. 10

12. september 1994

REDAKTIONEN.
Det var en af de somre, hvor vi ikke
behøvede at tage sydpå for at få
varme og sol på kroppen. Der er
derfor heller ikke sket de store ting i
vor egen hønsegaard, hvorfor denne
udgave af Runestenen er af beske
dent omfang. Dog prøver vi denne
gang som tidligere bebudet at opfyl
de et ønske fra foreningerne i sognet,
ved at genoptage udsendelsen af en
aktivitetskalender. Det er som sagt
første gang vi forsøger, og oplysnin
gerne har vi selvsagt modtaget af
foreningerne. Men er der mangler,
eller flere oplysninger der ønskes,
modtager vi meget gerne tilkendegi
velser herom.

Et spørgeskema fra Brugsen har vi
også sendt med ud denne gang.
Behandlingen af spørgeskemaet frem
går af selve skemaet, og vi kan se, at
der vanker indtil flere flasker vin til
udtrækning blandt indsenderne af
spørgeskemaet, så Runestenens
medarbejdere vil selvsagt "løbe risiko
en" for at vinde nogle af disse flasker
ædle dråber.

Og så kan vi fra redaktionens side
varmt anbefale, at man benytter sin
stemmeret i en demokratisk sags
tjeneste den 21. september.

Hermed velkommen til
Runesten nr. 10

Mogens Ballegaard
Spåbækvej 2.
Tlf: 97384332
Finn Krogh Jørgensen
Ørnhøjvej 30.
Tlf/Fax: 97384059

�

Alan Larsen
Ørnhøjvej 8.
Tlf: 97384009

Husk sidste frist for
indlevering af stof til

RUNESTENEN
nr. 11 er
d. 28. oktober 1994.
Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn
(Videbæk kommune) og trykkes i 350 eks. og vi
respekterer Ikke et nej tak !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.
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� Nyt fra Byrådet.
Fra 1. januar 1995 skal alle beboere
på plejehjem have udbetalt lomme
penge til personlige fornødenheder.
Det betyder, at man selv får mere
indflydelse, - at det mere bliver, som
da man boede i egen bolig og havde
myndighed og ansvar for betaling af
husleje, lys, varme mad o.s.v.
I kommunens socialforvaltning er
man for tiden i gang med at beregne
de takster, der kommer til at gælde
for de enkelte plejehjem.
Betalingen for en bolig i et plejehjem
fastsættes på grundlag af:
1. Omkostninger til drift af boligen.
2. Boligens størrelse
3. Beboerens indkomst

vedtages på byrådsmødet i september,
og inden de træder i kraft, vil der på
alle plejehjem blive givet grundig
oplysning om den nye ordning.

Gudrun Nyborg Christensen.
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Dertil kommer så forplejningsudgifter,
som også kaldes "pakken". (pakken
= alle måltider + vask + personlige
artikler) Den enkelte kan heraf selv
vælge, hvor meget der ønskes.
Er man folkepensionist uden andre
indtægter, har man til rest efter skat
5225,- kr. Når de faste udgifter er
trukket fra, vil der være en rest, som
er noget større end det nuværende
lommepengebeløb, men ud af den
skal man selv betale medicin, be
klædning, fod- og hårpleje, TV -licens
og forsikring. Man kan selvfølgelig få
medicinkort som andre pensionister.
De endelige bestemmelser skal
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Servicemeddelelser �
Åbningstider:

Lege H. Thomsen
Tlftid:
8 00 • 9 00
Konsultation:
efter aftale
Tit: 97 38 40 50
Grønbjerg
folkebibliotek:
Mandag: 15 00 • 17""
Torsdag: 18 00 • 20 00
Tit: 97 38 41 77
Galleri Jylland:

Lørdag: 14 00 • 17""
Søndag: 14 00 • 17""

Klip og Krøl:
Mandag: 9 00 -1r°
Tirsdag: g"". 1r°
Onsdag:
Lukket
Torsdag: g"". 1r°
Fredag:
g"". 1r°
Lørdag:
Lukket

Brugsen:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:

Tit: 97 38 42 85

Brødudsalg & aviser
Søndag:
r°. gæ

000 • 1r°
8"" -1r°
000 • 1r°
000 -1r°
8"" · 18 00
8"". 12""

TH: 97 38 40 49

Grønbjerg Kro:
Mandag:
Lukket
Tirsdag: 11 00 • 23 00
Onsdag: 11 00 • 2300
Torsdag: 11 00 • 23 00
Fredag: 11 "" • o2""
Lørdag: 11 00 • o2""
Søndag: 11 00 • 23 00

Postekspedition
Tips• Lotto
Tit: 97 38 40 42

Postekspeditionen:
Alle hverdage:
9 æ . 12""
Posthuset er lukket
fra
12"" • 13 æ
Post der bliver indlevaret efter 13 æ bliver
sendt den efterfølgende hverdag.

Samt efter aftale
Tit: 97 38 41 38

Tit: 97 38 44 50

Postkasserne tømmes:

Ved skolen: Mandag • Fredag kl. 18 00
Ved Brugsen: Mandag • Fredag kl.12""

Tit: 97 38 40 42

Rutøbllørnøa Informationscentral:
Mandag - fredag kl 8 00 • 20 00
kl 8 00 -16""
Lørdag
Søndag
kl11 00 • 22""

Billardklubben:
Bent lllum Hansen
Gymnastikforen.: Grete Tange
Haveforeningen: Margit Jensen
Husholdningstor: Oda Sørensen
Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen
Klubhuset:
Jagtforeningen: Ejgil Skytte
Villads Kyndesen
Kirkeligt Samf:
Peder Svendsen
Lokalhistorisk:
Hanne Meiner
Sogneforening:
Forsamlingshuset:
Udlejn./Flagalle Jørgen Demant
Jørgen Demant
Venstreforen:
Musikforeningen: Else Pedersen
By- og Erhv.udv: Jan Aa. Dyrberg
Børnehuset Best: Eva Broni
Menighedsrådet: Knud Agergård
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Landbobanken:
Mandag: 9 æ . 12""
Tirsdag: gæ.12""
Onsdag: 9 æ . 12""
Torsdag: 13 æ -1r°
Fredag: 13 æ • 16'°

Tit: Videbæk
Ringkjøbing
Holstebro
Skjern

97384036
97384284
97384111
97384350
97384120
97384076
97384097
97384073
97384110
97384358
97384383
97384187
97384187
97384373
97384381
97384179
97384098

Søn-og helligdage kl. 1 r5

97 17
97 32
97 42
97 35

33 99
33 99
17 88
0677

Skolebestyrelse:
Biblioteket:
Byrådet:
Børnehuset:
Kirkebetj/Graver:
Landbetj:

Lis Helles Olesen
T. Vestergaard
Gudrun Nyborg
Aase Espersen
Inger L Skytte
Carl Wærge(Videb)

97384313
97384177
97384121
97384066
97384343
97171030

Lægen:
Vagtlægen:
Alarmcentralen:
Hjemmeplejen:

Henrik Thomsen

97384050
97841800
112
97172433

Posthuset:
Præsten:
Skolen:
Vandværket

Brugsen
Ernst M. Ottosen
Henning B. Møller
Leif Tange
Jørgen Kristensen

97384042
97384183
97384177
97384284
97384259

MA 12
TI
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SEPTEMBER
Dagen aftaget med 4t 35m

Naturvandring GUF

Side

rawt�i

Side

LØ 15

ON 14

MA 17
TI

FA

16

ON 19

sø

18

LØ 17

tffltt

Tilm. badminton

ON 21

Valg til folketinget

TO 22

Yoga beg.

FA

Efterårsjævndøgn

23

FA

Engelsk beg.

AK

SØ 23

Golftur

26

MA 24

Haveforeningen Generalt.

AK

TI

Aakjæraften

27

FA

Kirke 103/J

Sommertid ender

13.SJ

Tur husholdn.

LØ 29 1. Div
SØ 30

MA 31

AK

TO 29

Knipling beg.

AK

FA

Åbent hus skolen

7

OKTOBER

TI

1

LØ 1

Åbent hus skolen

Høstfes1

7,6

TO 3

1. Div. Fernisering Kirke ingen

7.20

MA 3

Badmin-

FA

TI

ton/

ON 5

Gymna-

TO 6

stik

FA

beg.

4

\ffill

AK

Svømning beg.

AK

MA 7

Madlavn mænd beg.

AK

TI

Møde GBH

7
Kirke 1030

NOVEMBER

m.
20

Vinaften

LØ 5
Kirke 1O

SØ 6
8

Tekstbehandling beg.

Ml�l

TO 10

FA

Kirke 9

SØ 9

MA 10

lffM

11

Morten Bisp

LØ 12
SØ 13

Kirke 14

ON 12

MA 14

TO 13

L.Al

TI

FA

11

14

AK

ON 9

LØ 8

TI

20

ON 2

SØ 2

7

13

Deadline nr. 11

28

21

Porcelænsmaling beg.

4

iU.W

ON 26

ON 28
30

25

Kirke 9

TO 27

MA 26
TI

21

LØ 22

LØ 24

SØ 25

fm

18

TO 20
Kirke 9

MA 19
20

AK
Kirke 1d"'

SØ 16

TO 15

TI

Smykkekursus beg.

Udflugt Haveforeningen

Motionsløb skole

13

15

ON 16

�11r

Dagen aftaget 9t 21 m

AK: Aktivitetskalender
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Bibliotektsnyt

Grønbjerg folkebibliotek
Åbningstid
Mandage kl 15 -17
Torsdage kl 18 - 20
Telefon: 97 38 41 77
I denne sommer har man været vidne
til, at endnu et kapitel er blevet føjet til
Rachel og Israel Rachlins mærkværdi
ge skæbne. De litauiske myndigheder
har beklaget, at familien blev depor
teret til Sibirien 1941 - 1957.

"FORTÆLLINGER FRA VORES LIV'
handler om barndom og opvækst,
familie og børn og om den hverdag,
der mødte dem, da de endelig vendte
"hjem• til Danmark. Disse historier,
der krydres med enkelte, nye erin
dringsglimt fra tiden i Sibirien, tegner
et billede af to mennesker, der trods
hårde tider altid har beholdt livslysten
og som formår at formidle den på en
klog, gribende og underholdende
måde.
Alle tre Rachlin - bøger findes på
biblioteksfilialen under gruppe 99.4.

Efter udgivelsen af bøgerne "16 år i
Sibirien" og "Skæbner i Sibirien" har
familien Rachlin holdt utallige fore
drag over hele landet. De er her ofte
blevet spurgt om deres tilværelse, før
de blev deporteret til Sibirien, og om
hvordan livet formede sig, efter at de
var kommet til Danmark i 1957.

Brug biblioteket
- vi har mange gode sider
Med venlig hilsen
Torben

Høstfest
Lørdag den 1 . oktober kl. 1 9 °0
I Grønbjerg forsamlingshus
Musik:

Ole Hønsepinds Huskapel

Menu:

Tarteletter, Røget sprængt kalkun, Islagkage

Entre:

1 50,- kr

Drikkevarer:

medbringes

Tilmelding senest torsdag den 29. september
tlf. 97 38 40 09 eller 97 38 43 58

Grønbjerg Sogneforening
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Nyt fra
Skolebestyrelsen
v/ Lis Helles Olesen
Formand

Så skete det igen - inden vi nåede at
se os om, var den dejlige lange som
merferie gået. Skolen lukkede dørene
op d. 8. august for 61 børn fra børne
haveklasse til 6. klasse. Syv børn er
startet i den nye børnehaveklasse.
Som de fleste ved har vi jo ingen 7.
klasse på skolen i år. Husker I mon
ikke alle skolefesten for få år siden,
da tredje klasse spillede Snøvsen i en
flot forestilling. De elever er i år de
ældste på skolen. Der er også andre
ting i år, der ikke er som de plejer at
være. Ikke mindre end tre af lærerne

har orlov i år. Søren Steen Mouridsen
har uddannelsesorlov hele året.
Grethe Lorentzen har barselsorlov,
som nok forlænges med for
ældreorlov resten af året. Jena
Bangsgaard har barselsorlov fra d.
17. september. Til at dække hen
holdsvis Sørens og Grethes skemaer
har vi ansat John F. Petersen og
Anette R. Lund. Jenas stilling er
endnu ikke besat. Det er noget der
kan mærkes på en lille skole med syv
lærere, når de tre går på orlov. Der er
ikke andet at gøre end at hjælpe
hinanden og udvise forståelse, hvis
ikke alt går som det plejer. Vi håber
selvfølgelig på, at de nye lærere vil
falde til og bringe et nyt pust til sko
len. Heller ikke skolefesten er som
fortsættes næste side ...

Se fodbold på Grønbjerg Stadion
Lørdag
Mandag
Torsdag
Lørdag
Mandag

d.
d.
d.
d.
d.

3. september
5. september
8. september
1o. september
12. september

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

15.00:
18.00:
18.00:
13.30:
18.15:

Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Lørdag
Søndag
Lørdag

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

17. september
24. september
24. september
1. oktober
2. oktober
8. oktober
9. oktober
29. oktober

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

13.30:
13.30:
16.00:
14.00:
13.00:
15.15:
10.00:
14.00:

f®)
�� ,934��

1. div. - Kolding B.
Mikro 87 hjemmestævne
Mikro 89 hjemmestævne
Serie 1 - Herning KFUM
LPD 1 - ØAB 86 2
LPD 2 - Spjald IF
Serie 3 - Mejdal GIK
Serie 1 - Sallingsund FC
Serie 3 - Møborg/Bækmarksbro
DJM - Aars IK
1. div. - Sundby B.
Serie 1 - Mejrup GU
Serie 3 - Aulum IF
1. div. - Mejrup GU

Enkelte kampe kan blive flyttet, så check lige de ophængte kampplakater !
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den plejer i november i år. Den 2.
februar 1995 har skolen nemlig 25 års
jubilæum. Så skolefesten bliver til en
jubilæumsfest ved denne tid. Den 17.
november holdes i stedet "martsmø
de", hvor Ulla Fasting kommer og
fortæller om, hvad en lykkelig barn
dom er. Aftenen arrangeres i samar
bejde med Børnehuset. Så skal det
for en ordens skyld nævnes endnu
engang, at selve folkeskoleloven
heller ikke er den, vi plejer at have.
En ny lov er trådt i kraft med dette
skoleårs begyndelse. Regeringen har
fordelt 25 mill. til kommunerne til
igangsættelse af den nye lov. Des
værre har skolerne i Videbæk kom
mune ikke set nogen af disse penge.
Siden sommerferien har skolen og
børnehuset holdt et givtigt møde,
hvor vi diskuterede, hvordan og på
hvilke områder vi kan samarbejde. Vi
diskuterede bl.a. brug af skolens
lokaler, legeplads, bordtennis, samt
ikke mindst samarbejde omkring
børnene bl.a. omkring modenhed,
skolepsykolog, talepædagog og fæl
les forældresamtaler og fælles fore
dragsaftener. Vi regner med at holde
et fælles møde en gang om året, og
håber alle på et godt samarbejde til
gavn for børnene. Husk en ting, som
ikke har ændret sig: fredag d. 30.
september og lørdag d. 1. oktober er

der åbent hus på skolen, hvor vi
håber på, at der kommer lige så
mange tilhørere som der plejer. Til
slut lidt om udlån af skolen: Da det er
et stort ønske blandt de forældrevalg
te i skolebestyrelsen, at skolen bru
ges flittigt af byens borgere til alle
mulige forskellige aktiviteter, vil vi
gerne i korte træk orientere om
mulighederne: al henvendelse ved
rørende lån af skolen og skolens ting
sker gennem skolelederen (Henning
Møller) skolelederen kan til enhver tid
tage stilling til spørgsmål vedrørende
lån/udlån i de enkeltstående tilfælde
efter aftale, er det i visse tilfælde
muligt at få udleveret en nøgle til
skolen. Låner hæfter med underskrift
og er alene ansvarlig for nøglen- ved
enhver henvendelse oplyses det:
hvad man ønsker at låne- til hvilket
formål- hvornår og hvor længe- der er
efter aftale mulighed for at låne
storrum, musiklokale, klasseværelser
ne, gymnastiksalen, the-køkkenet og
EDB-lokalet* (* dette kræver tilstede
værelse af en lærer eller en anden
EDB-kyndig)- video, overhead, filmap
parat, kopimaskine, service m.m.
Låneren modtager en orientering om
brug af skolen. Det forventes, at han/
hun gør de andre brugere bekendt
med denne orientering.

GRØNBJERG EL

v/Wilfred Pedersen, Aut. EL-installatør
Grønbjerg. 6971 Spjald
Tlf. 97 38 41 15. Biltlf. 30 97 81 15
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Lægen skriver
v/Henrik Thomsen,
læge i Grønbjerg

En dronningerunde.
En dronningerunde har man normalt
efter et valg, men her i sommer tog
hele pressen en ekstra i anledning af,
at dronningen blev opereret. Hun
blev spurgt om, hvordan hun kunne
blive rask efter det så hurtigt, og
svarede, at det var godt vejr, og så
gjorde hun ikke mere ud af den snak.
Nu er hun jo heller ikke den eneste
der har prøvet turen. Kræft i æg�
gestok, livmoder og livmoderhals
omfatter tilsammen en fjerdedel af
alle kræftsygdomme hos kvinder, og
det er således en forholdsvis almin
delig lidelse, men langt de fleste
bliver stille og roligt helbredt.
I Ringkøbing Amt har man i lighed

/

LAVPRIS-TRÅDSILO

Oplager selv kornet i en STAUNING trådsilo og hold
omkoStnongeme nede. De solide og let håndterlige
siloer er fremstillet af 4 mm
punktsveiset. galvaniseret tråd.
der er så svær.at ma nkanklatre
1 den. lndvndig er de beklædt
med specialvævet
luftgennemtrængeligt
polypropylen. der er
modstandsdygtig
mod råd.

\.

med andre amter et tilbud til kvinder
om, at de kan komme til deres læge
og blive undersøgt. I den forbindelse
anbefaler man, at alle kvinder mellem
30 og 50 år får foretaget en celleprø
ve med ca. 3 års mellemrum. Formå
let med det er at gøre det muligt, at
afsløre eventuelle kræftforandringer i
god tid. Selve celleprøven viser kun,
om der er noget galt i livmoderhalsen.
�e� mistanke om kræft længere oppe
1 livmoderen eller i æggestokkene
skal der andre undersøgelser til, så
man skal også selv være opmærk
som på om noget skulle være galt.
Når man har valgt at tilbyde netop
den nævnte aldersgruppe at komme
til kontrol regelmæssigt, hænger det
sammen med, at underlivskræft er
uhyre sjælden i de unge år. Efter So
års alderen ser man meget sjældent
kræft på selve livmoderhalsen.
Til slut vil jeg ønske dronningen et
fortsat godt helbred. Det skal der til
for at blive ved at ryge 60 cigarette;
om dagen.

Priserne er ab Grøn
bjerg + moms. Beta
ling efterkrav. 8 da
ges returret.

Type
LagersiloSL150
LagersiloSL 200
LagersiloSL 250
Lagers1IoSL340
LagersrloSL410
LagersrloSL415
LagersiloSL 550

B
15cit�r
200 tdr
250 tdr
340tdr
410tdr.
415tdr.
550 tdr

tm D� :
4m 3m
3m 4m
4m 4m
5m 4m
3m 5m
4m sm
a

.

-....

k; �S,30
k · 3 · 040
k:: 3:oao
kr 3480
kr:4:245
kr. 4.025
kr.5.110
r

Tilbehør trl Stauning Srloer: Mandehul. snegleud•
tag. beluftn,ngssæt. spec,alvæ vtrl pl a ntørrrng.

STAUNING SILOFABRIK 1/S

Sønderkjærvej 18, Grønbjerg, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 44 60 ogsA aften og weekends
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Min debut som filmstjerne !
Det hele startede med at Find og
Christina så lykkehjulet. Efter lykkehju
let blev der trukket endetal ud på
telefonnumre til folk som kunne delta
ge. Da vores kom ud, råbte de højt, at
jeg skulle prøve at ringe. Pyt tænkte
jeg, jeg gør det, det bliver alligevel helt
umuligt. Men straks var der en dame i
den anden ende som bød velkommen
til lykkehjulsoptagelse, tirsdag d. 30.
maj, i Silkeborg. Jeg fik sommerfugle
i maven, men rustede mig med at
gætte kryds og tværs, og gætte
ordgåder. Jeg troede bestemt, at det
handlede om det.
Jeg var en dag oppe ved Jørgen
Demant og få benzin på. Han fortalte
de m�st forfærdelige historier fra
optagelserne, men jeg tænkte det er

nok en af Jørgens historier, hvorpå
Jørgen kiggede på min Audi og sagde,
at vinde en ny bil ikke var for megen
luksus.
Tirsdagen oprandt og jeg havde ondt
i maven, men turen gik til Silkeborg,
hvor der sad 79 andre med ondt i
maven. Da vi havde ventet i ca. ½
time, blev vi kaldt ind i et stort lokale.
Her blev vores navne råbt op, og vi
blev beværtet med en kop kaffe og en
småkage. Vi fik at vide, at vi ville blive
stillet et spørgsmål, som vi skulle svare
hurtigt på, og ud fra dette kunne de se
om man var egnet. Det var dog det
mest nedværdigende jeg længe havde
været udsat for. Nogle skulle hoppe
rundt og sige som en abe og klø sig
under armene, andre skulle gætte hvor

.

n
andbobanke

dgivere
ol vore rå

.
l(.ontol<t en
32 11 66
• telelon 97 oIdel"•ng
rne)te
r nae<

t
• .,emt er de
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lange Carina's ben var. Nogle skulle
fortælle hvem de helst ville strande på
en øde ø med, og svarede de ikke
"Bengt Burg", var de yt. En fik følgende
spørgsmål: "Bent's far havde 3 sønner.
Den ene hed Rip, den anden hed Rap
- hvad hed den tredie?", hvorpå hun
svarede "Rup". Men hun blev overbeg
rinet, da han jo hed Bent, men hvem
tænker sådan når man er nervøs. Jeg
fik mit spørgsmål som nr. 79, grine
kunne jeg ikke mere, det eneste jeg
tænkte var, lad mig komme hjem med
værdigheden i behold, så hellere køre
Audi lidt endnu. Men spørgsmålet lød:
"Har du alle dine tænder i overmun
den?•, hvorpå jeg svarede "ja". De
grinede atter engang og fortalte meget
nedladende, at halvdelen var i under
munden. Så var det slut.
Vi fik derpå nogle ord vi skulle gætte.
Jeg gættede otte ud af tolv, men det
var nu lige meget, for dem der gætte
de mindst og opførte sig fjoget kom
med. Men jeg ville nu også gerne
betakke mig for sådan en gang vås, så
hellere være normal på den anden
side af skærmen.
Samme procedure foregik om efter
middagen. Det var ikke sikkert de
skulle bruge nogen, måske 5-1 O stk ud
af 160 mennesker. Men som de
grinende sagde, er det jo spændende
at gå i uvisheden.
En latterlig oplevelse rigere, og de
fleste en dagløn fattigere. Alt dette for
at blive gjort til grin, en kop kaffe og
en småkage.
Susanne Andersen
Rundingen 14.

En
stor
tak
til alle der har støttet og
hjulpet os i forbindelse
med jubilæumsfestlig
hederne.
Med venlig hilsen:

Grønbjerg IF.

Grønbjerg Sand
og grusgrav
v/ Knud Pøl

Holstebrovej 28, 6971 Spjald
Alt i:
• Stabil grus
• Støbe sand
e Fyld sand
Jordarbejde udføres med:
• Gummiged
• Gravemaskine
• Rendegraver

97 38 43 86-Biltlf.30978186
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IVAN V MORTENSEN
Bygge & indretningsfirma
Ørnhøjvej 24, Grønbjerg 97 38 4 2 81

Nøglefærdige parcel�use
Landbrugsbyggeri
Om- og tilbygninger
Havestuer udføres i træ, plast og aluminium
Vinduer udskiftes træ, plast og aluminium
Jord- beton- og støbearbejde
Tegningsarbejde udføres
Vi står til rådighed med ydeligere oplysninger
Med venlig hilsen
Ivan Mortensen
�. 12

At være pædagogstuderende.
Den 1. februar 1993 påbegyndte jeg
en 31/2-årig uddannelse på Holstebro
Pædagogseminarium. Uddannelsen
er opdelt i en teoretisk- og en prak
tisk del. Den praktiske del består af
en øvelse-praktik på 12 uger og 2
halvårs lønnede praktikker. En af de
tre ovennævnte praktikker skal være
indenfor specialområder og det vil
eksempelvis sige, at man kommer til
at arbejde med fysisk eller psykisk
syge mennesker. I samtlige praktik
ker, har vi en opgave med fra semi
nariet, som skal løses ude på praktik
pladsen. Når opgaven er færdig, skal
man komme med iagttagelser,
konklusioner og begrundelser, som
skal nedskrives på ca. 6 maskin
skrevne sider til seminariet. Sidst i
hver praktik, skal man til en vur
deringssamtale, d.v.s. man skal kun
ne redegøre for hvordan praktikken
er gået. Denne samtale skal bestås,
for at

man kan fortsætte med uddannelsen.
I min første praktik har jeg været på et
fritidshjem, og som mange af jer nok
ved, har jeg fra den 1. februar til den 1.
august været nede i Børnehuset. At det
netop blev Grønbjerg, var et tilfælde,
da uddeling af praktikpladser inde på
seminariet er et stort gedemarked. For
at få et af sine tre ønsker opfyldt, skal
man være utrolig heldig. Selvom jeg
ikke fik opfyldt nogle af mine ønsker,
har jeg været meget glad for, at være
i Børnehuset og det skyldes bl.a., at
der er et godt arbejdsklima både
mellem personalet og forældrene.
I dag er jeg glad for, at jeg tabte alle
mine lodtrækninger, for med den
erfaring jeg har gjort mig omkring en
puljeinstitution, som Børnehuset, synes
jeg det er imponerende, at se hvordan
mange af forældrene på frivillig plan, er
opsat på, at Børnehuset er kommet for
at blive.

Ørnhøj-Grønbjerg Havekreds.

Mona Lund Jensen.

1
J
AVE
EL\
KA�

Vinding-Vind inviterer til demonstration i Vind skole,
Tirsdag d. 11. oktober kl. 1900 •
Husholdningskonsulent Sinne Damsgaard, giver nye ideer
til brug af bær, frugt og grønsager, såvel frosne som
friske.

Mandag d. 24. oktober kl. 1930 . Generalforsamling på
Ørnhøj hotel.
Else Iversen
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Fra GIF's 60 års jubilæum.
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ANNEBEIIG
transport
Sand & Grus Leveres
Gummiged Udlejes

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

Kender I Helle Schmucker Jacobsen og Niels Jacobsen ?
Helle og Niels bor på Sønderkjærsvej
18, hvor_ de har en nedlagt ejendom
med 12 tønder land til.
De har 3 børn, som er Betina på 9 år,
Lasse på 6 år og Mathilde på 2 år.
Betina går i 3. kl. hvor de er 3 piger og
7 drenge, og Lasse går i børnehave
klasse hvor de er 3 piger og 4 drenge.
Niels er 38 år og er oprindelig fra
Ringkjøbing. Han er udlært elektriker
og har taget grønt bevis. Efter land
brugsskolen var han et år på landet
som karl. Efter at have været gårdejer
i Thorsted fra 1976 til 1985 flyttede
ham og Helle til Vildbjerg. Niels er i
dag afdelingsleder for forædling og
modificering af kartoffelmel ved "KMC"
(Kartoffelmel Centralen) i Brande, hvor
han har været siden 1986. Kartoffelmel
bruges til andet end at jævne jordbær
grød med, det bruges bl.a. til fremstil
ling af nudler og vingummi.
Helle er 30 år og kommer fra Holste
bro. Hun flyttede derfra til Timring. Hun
har arbejdet på højttalerfabrikken 'Vita",
i Videbæk, "Mik's Modetryk" i Aulum og
derefter ved "Pagh Mørup" i Aulum
som tekstil trykker i en del år. Hun
trykkede f.eks Walt Disney motiver fast
midt på en trøje ved hjælp af varme.
Lige for tiden har Helle forældreorlov,
og hun nyder at gå derhjemme
sammen med børnene.
Parret flyttede til Grønbjerg i 1992, da
de var på jagt efter en nedlagt gård
med lidt jord til, så Niels kunne have
lidt fedekreaturer til at gå rundt. De
syntes begge der var gode vilkår for
en børnefamilie i Grønbjerg - ikke langt
til skole, et nyt børnehus og gode
dagpleje muligheder.
Meget af deres fritid er gået med at

lægge have an og bygge havestue.
Helle ledte sidste år puslingeholdet, og
skal også gøre dette i år sammen med
Hanne Kjærgaard. Desuden er hun
selv aktiv på motionsdameholdet.
Betina og Lasse spiller meget fodbold,
og Helle er forældrerepræsentant for
Lasse, hvor hun sommetider kører
børnene til kamp og hjælper til når der
er andre arrangementer som f.eks.
fodboldafslutning.
Niels læser merkonom på aftenkursus
i Herning. Meget af hans fritid går med
at lave kornsiloer. Han har købt firma
navnet "Stauning Siloer" og laver siloer
efter bestilling i trådnet med lægter til
at afstive med. Det snilde ved sådan
en silo er, at når den er tømt for korn
kan den pilles ned og sættes hen i et
hjørne indtil næste høst.
Når familien skal hygge sig cykler de
en lille tur eller hører Kim Larsen, men
Mathilde på 2 år vil allerhelst høre
"Søren Banjomus".
H.M.
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alle spillere er ens når turneringen
starter. Husk man kan lære så længe
man lever, så kig ind, gammel som
ung, I er altid velkommen i Grønbjerg
Billardklub.

G rønbjerg Billardklub
om sommeren
Sommeren er så småt ved at være
forbi, med alle udendørs aktiviteterne.
Efteråret står for døren og byder os
velkommen indenfor igen til mange
lystige timer i venners samvær. Som
sagt er sommeren præget af de
udendørs aktiviteter, så det er be
grænset, hvad der er sket i billardklub
ben siden sidst Lidt er der sket, idet
der har været afholdt en sommertur
nering, med to puljer. Alle spillede
mod alle i hver sin pulje, hvorefter vin
deren af pulje 1 og 2 mødtes i finalen.
De to vindere blev: Kjeld Lund Klem
mensen og Søren Færge Pedersen.
Vinderen af finalen blev Kjeld Lund
Klemmensen.
Her i efteråret begynder vi igen på
udenbysturneringerne, i år med hele
tre hold. Sidste år havde vi kun til
meldt to hold i Vestjysk Billard Union.
Vi begynder med et hold i serie 1,
hvilket er ganske pænt for sådan en
"lille klub".
I år har alle spillere fået en hvid skjorte
sponsoreret af Ringkjøbing Bank, så

Formand: Bent lllum
Næstformand:
Claus Vestergård

97 38 40 36
97 38 42 40

Flagalle
Grønbjerg Sogneforening
søger Flagalle-bestyrer.
Kunne du tænke dig et ekstra job
ca. 20 gange om året. Så ring og
hør nærmere om betingelser og
løn.
Grønbjerg Sogneforening
Jørgen Demant - 97 38 41 87

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

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING
Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde.
Totalentreprise o Modernisering o Gulvbelægning

Kristen Agerlund Jensen
Peter Ø. Christensen

97 38 42 70
97 38 42 78 - Biltlf: 30 95 47 78

INGEN OPGAVE ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE.
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Rundt om Grønbjerg.
En dag i sommerferien var vi i Videbæk
for at hente Runestenen til forsendelse
osv. På vejen hjem kørte vi forbi
flyvepladsen ved Spjald. Jeg fik her
ideen om at give de mindste af vore
børn deres luftdåb. Pigerne var
begejstrede. Jeg fik aftalt med piloten,
som var så høj, at han ikke kunne blive
pilot ved flyvevåbnet, at den tur de fløj
°
fra Spjald til Videbæk, blev drejet 90 ,
således at den gik over Grønbjerg til
vort sted på Spåbækvej. Men så måtte
jeg også selv udpege stedet, vi skulle
overflyve. Vi betalte for varen inden den
blev leveret - jeg ved ikke, om man får
noget refunderet, hvis man falder ned et
andet sted. Vi kom ud til flyveren, der
var af ret beskeden størrelse, men stor
nok til at rumme os fire. Den mindste
ind på bagsædet med besked om at
hun måtte åbne sikkerhedsselen og
rejse sig for at se ud, når vi var kommet
i luften. De to andre ind på det næste
sæde - og her var der en smule
ængstelse at spore, men det gik hurtigt
over. Far ind på sædet ved siden af

styrmanden. Så blev alle procedurer
kørt igennem med check af alle knap
per, instrumenter og målere, hvorefter vi
kørte ud for enden af startbanen, hvor
resten af procedurerne blev gennem
ført. Der blev gasset op, og så gik det
ud ad græsbanen for fuld udblæsning.
Vi var snart fri af jorden og mærkede
den lidt urolige men alligevel dejlige
fornemmelse af at svæve. En fornem
melse som nok kommer mere til udtryk
i en lille maskine. Mens vi fik et lille
overblik over det vestlige Spjald, gik
turen over de grønne marker mod
Nørre Omme til Grønbjerg. Vi måtte lige
en tur rundt om Fandens Slot på
Sønderkjærsvej. Videre ud over Holm
gård til Spåbækvej, hvor vi fik et par
runder i en lidt lavere højde. - Det er
meget imponerende at se det hele
sådan lidt fra oven, og så med alle de
detaljer. Så tilbage over Grønbjerg og
videre ind over Brejninggård til en fin
blød landing. En sjov og anderledes
fornøjelse. Og så fik alle pigerne luft
dåbscertifikat.
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Galleri Jylland

VINAFTEN

September
Karl-Heinz Boserup
Skulpturer
og
Dieter Wien
Tysk maler

Fredag d. 4. november

Fernisering d. 4 september
Oktober
Michael E. Pedersen
Expressionistisk/naivistisk maler
Fernisering d. 2 oktober.
November
Galleriets Kunstnere

arrangerer Grønbjerg Brugs
og Grønbjerg Husholdnings
forening vinaften i forsam
lingshuset kl. 1930 • Bilberg
fra Skjern kommer og fortæl
ler.

------

Mon
den trækker
ud?

Ferniseringerne finder sted kl. 15 - 17

Kirkeligt Samfund
Tirsdag d. 25. oktober kl. 1930 .
Aakjær-aften v/ Poul Thomsen,
Sørvad på Grønbjerg Skole.

�DANA
VINDUERi

-·, 20

Hvem vil hjælpe 6 unge familier i
Grønbjerg med rengøring, ca. 20
timer pr. uge. Evt. under hjemme
service ordning.
Nærmere orientering:
Helle Engestoft
97 38 43 32.

Ørnhøjvej 18 Grøribjerg
6971 Spjald.
Tlf. 97 38 45 00

Husholdningsforeningen.
Tirsdag den 27. september kl. 18.30,
skal vi en tur til
KREATIV HOBBY i Holstebro.
Vi mødes på p-pladsen ved Brugsen i egne biler.
De der ikke selv har mulighed for at køre, kan få kørelejlighed.
Pris: 20 kr for medlemmer og 35 kr for ikke-medlemmer.
Tilmelding senest d. 19. sep. til:
Oda Sørensen tlf. 97 38 43 50 ell.
Bestyrelsen
Erna Madsen tlf. 97 38 42 97.

Julemarked.
Selvom, der er længe til jul, er det alligevel på tide at bestille en stand til årets
julemarked. Tilmeldingen skal ske snarest til:
Oda Sørensen tlf. 97 38 43 50 ell.
Erna Madsen tlf. 97 38 42 97

•

Erduvaks

� '";7(
•!

Grønbjerg
Kro

så kom straks
jeg er klar

saks.

Ruth og Kesse

VI LEVERER VARM OG
KOLD MAD UD AF
HUSET
Tlf: 97 38 44 50

SØNDAGSMENU
KUN Kr. 65, -

97 38 42 85
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Runestenen på indkøbstur.
Det er umiddelbart dyrt at støtte den
lokale Brugs i forhold til at købe i et
stort supermarked eller varehus. Det
ved vi alle, men hvor meget dyrere er
det egentlig ?
Runestenen har lavet en undersøgel
se, hvor vi har indkøbt de samme
varer forskellige steder.
Under et møde i Runestenen stykke
de vi en indkøbsliste sammen. Vi
kom hver med en række forslag, hvor
vi forsøgte at dække alle varegrup
per. Ofte måtte vi vælge mærkevarer
for at sikre, at vi kunne købe dem i
alle forretninger, f.eks. Merrild Kaffe,
Kel-logg's Corn Flakes o.s.v.
lalt 4 dagligvareforretninger deltog i
vores undersøgelse: Grønbjerg Brugs,
Super Brugsen i Spjald, ABC i Vide
bæk samt Bilka i Holstebro.

Efter vores indkøbsture måtte vi
desværre diskvalificere ABC, da det
viste sig at de kun havde omkring 72%
af varerne på vores liste. De øvrige
forretninger havde alle over 95% af
varerne.
På vores liste var følgende varer:
3 ds flåede tomater, 2 kg sukker, 500
g Gluten spagetti, 1 stk grøn peber, 2
kg gulerødder, 1 kg løg, 750 g Kel
logg's Corn flakes, 950 g OTA Solgryn,
1 stk Kondi Karl rugbrød, 1 stk alm.
rundt franskbrød, 500 g Oksefars (1820%), 1 stk Stryhns Leverpostej (500
g}, 1 pk Ålerøget spegepølse (***}, 1
pk Mayo hønsesalat, 1 stk lillebror ost
(ca 1 kg), 1 pk Kærgården, 1 I yoghurt
med frugt, 2 I letmælk, 1 I sødmælk,
1 ½ I Coca Cola, 6 stk Carlsberg HOF,
1 fl Fitou rødvin, 100 g T oblerone, 500
g Merrild kaffe, 3 stk Palmolive hånd -

BRUGSEN
TÆT PÅ DIG
OG DIN HVERDAG
Grønbjerg Brugs er meget
#
mere end en dagligvarebutik. Her

- ��_p�.�<
kan du også købe benzin og bestille fyrings. . · _ --. ·
olie. Brugsen har postekspedition samt håndkøbsudsalg
og udlevering af receptmedicin fra Apoteket. Du kan indlevere film
til fremkaldelse, du kan leje porcelæn til fester, indlevere tøj til vask og rens, få
lavet fotokopier, få sendt telefax, brødudsalg (også søndag) og meget mere.
·'1':...���--

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

OGSÅ I BRUGSEN: Online Tips & Lotto.
--, 22

sæbe, 1 I flydende Ariel Ultra, 1 fl Yes
Ultra plus.
Som ventet var vores indkøb dyrest i
Grønbjerg Brugs. Super Brugsen i
Spjald var ca. 9% billigere og Bilka var
ca. 15% billigere. Hvis vi alligevel
vurderer ABC, på de varer man kunne
få der, var de testens billigste - ca.
3½% billigere end Bilka.
KONKLUSION:
Grønbjerg Brugs er byens nærbutik
med bl.a. tips/lotto og postekspedition.
Det er et af byens samlingspunkter,
hvor man altid kan få en hyggelig
snak. Det er tydeligt at man her betaler
ca. 10-15% mere for varerne end i en
større forretning. På grund af den lave
omsætning er det svært at have alle
varer, især frisk frugt og grønt kan det
knibe med.
Super Brugsen i Spjald er den største
dagligvareforretning i den 'store'
naboby, Spjald. Ingen pjat i Super
Brugsen - her får man billige daglig
varer i en forretning, der er til at
overskue. Det er stort set muligt, at få
alt hvad man behøver.
Bilka er et stort varehus, hvor man ud
over alle dagligvarer kan få næsten alt
hvad hjertet begærer, og dagligvarerne
er billige. En tur i Bilka er dog ikke
noget der overstås på 1 O minutter,
bare det at finde en parkeringsplads
og komme ind i forretningen tager sin
tid. Desuden er der stor risiko for at
komme hjem med mere end planlagt.
ABC (udenfor konkurrencen) må
sammenlignet med de andre betegnes
som et discount supermarked. De

kører hver uge en række tilbud, og de
faste priser er også lave - de laveste i
vores undersøgelse. En række mærke
varer kan man ikke købe i ABC, så
ønsker man en bestemt vare, kan man
let blive tvunget til at købe den i en
anden forretning. ABC har en velud
styret frugt- og grønt afdeling.
For en beboer i Grønbjerg er det dyrt
at handle lokalt, men sikkert endnu
dyrere at lade være. Den lokale Brugs
er livsnødvendig for byen, og den
ekstra udgift på 10-15% finder vi billig
i forhold til betydningen af at have en
nærbutik. Alle i ejerbolig kan jo tænke
lidt over, hvor meget deres hus ville
falde i pris, hvis Grønbjerg ikke havde
en dagligvareforretning.
At handle i andre byer end Grønbjerg
er desuden forbundet med transport
udgifter og ekstra tidsforbrug. Typisk
må man beregne 1 ½-2 time ekstra til
en tur i Bilka og foruden dette, om
kring 25,- kr. til benzin. En tur til Spjald
er selvfølgelig mindre krævende, men
stadig er det hurtigere at tage i Grøn
bjerg Brugs.
En detaileret liste med priser på alle
varer fra alle forretninger kan fås ved
henvendelse til Runestenen.
Redaktionen

GRØNBJERG
MASKINFORRETNING
din lokale Maskinforretning

97 38 40 35
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Fællesspisning i Grønbjerg.
fredag d. 5. august bredte osen sig
udover det ganske Grønbjerg..
Nej det var ikke kroens garage der
brændte, men 2 lam og 1 gris der
ganske sagte blev grillet.
85 voksne og 35 børn havde en rigtig
hyggelig aften med fælles salatbord,
som var en fryd for øjet og særdeles
smageligt for ganen. Derudover var der
også grillede pølser til børnene, ja selv
en pose slik fik de lokket ud af brugs
uddeleren.
Alle var tilfredse med de grillede varer,
men hundene måske allermest, for de
fik alle de tiloversblevne ben.
Økonomisk kunne arrangementet løbe
rundt. Der var et ubetydeligt underskud
på 16,- kr, som Grønbjerg Fårefarm
gladeligt dækkede.
Det kunne se ud til at fællesspisning er
kommet for at blive - og en tradition
med grillaften den første fredag i
august er grundlagt!
Fællesspisning I fremtiden.
Indtil nu har kulturgruppen under
"Grønbjerg 2000" stået for arragemen
tet.
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Kulturgruppen vil gerne give successen
fra sig og foreslår derfor følgende:
Sogneforeningen overtager arrange
mentet, således at der er en økono
misk garant. Der nedsættes på hver
fællesspisning en planlægningsgruppe
til næste fællesspisning. Gruppen
består af en fra sogneforeningen plus
4 personer. Disse personer findes ved
lodtrækning blandt disse som ønsker
at deltage i næste fællesspisning.
Systemet er meget smart, fordi:
Hvis man ønsker at arrangementet skal
fortsætte er der jo også nogle som vil
arragere det! Og omvendt - gæt selv!
Næste fællesspisning planlægges at
skulle foregå i november på en hver
dagsaften. Har du lyst til at hjælpe kan
du blot kontakte undertegnede.
På kulturgruppens vegne
Søren S. Nilausen

Hvad vil kulturgruppen så lave?
De ca. 50 unge mellem 11 og 17
mangler en ungdomsklub. Det bliver
vores vigtigste opgave at få en ung
domsklub op at stå, så de unge har
et godt sted at være i Grønbjerg.

1r

Der var engang.
v/ Palle Eriksen.

Grønbjergs største hus
Ved udgravningerne i 1970-erne af
vikingetidsbopladsen ved Omgård
fandtes spor af mange langhuse.
Nogle havde været brugt til beboelse,
andre til stalde eller lader. Grundpla
nen af det største og flotteste beboel
seshus er vist på tegningen. Huset har
været hovedbygningen i et meget
stort, indhegnet gårdsanlæg på 3 ha.
På tegningen ses stolpehullerne efter
de jordgravede stolper, som har båret
væggene og taget. I hver langside er
der to rækker af stolpehuller. Den
inderste række af stolpehuller viser
vægliniens forløb, mens der i den
yderste række har stået skråtstillede
stolper, som har støttet taget. Indven
digt i huset har i hver ende stået to par
kraftige stolper, som har båret taget.
På tegningen er stolpehullerne efter
disse vist som ikke udfyldte pletter.
Nogle steder i væggene er der klump
ninger af stolpehuller. Det skyldes
udskiftninger af rådne stolper.
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Huset er 38,5 m langt med en største
indre bredde på 7 m. Midt i huset har
været et stort repræsentativt rum, en
sal, med en længde på 17 m. De
buede langsider er karakteristiske for
vikingetidens huse. Hvorfor væggene
krummer ved man ikke. Måske har
man tænkt på skibene, da man bygge
de husene?
Det store hus fra Omgård skal dateres
til ca. år 1000. Det er af samme type
som de huse, som er fundet i vikingeti
dens ringborge Trelleborg ved Slagel
se og Fyrkat ved Hobro. Vil man se
hvordan et sådan hus har set ud, kan
man besøge Fyrkat. Her er der en flot
rekonstruktion af et hus, der dog er
meget mindre end huset fra Omgård.
Det har været en betydelig person, en
virkelig storbonde, som stod bag
opførelsen af det store salshus på
Omgård. Måske er det 1000 år gamle
hus den største hovedbygning, der har
ligget her i Grønbjerg .
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Spadsere/hyggetur på:

Tre høje Golfklub's arealer.
Jeg vil på T.G.K.'s vegne, invitere dem der har lyst ud i det grønne
til en rundvisning med mulighed for et enkelt slag golf.

Kaffe er gratis. Øl/vand kan købes.

Onsdag d. 21. september
med fælles afgang fra P-pladsen (Brugsen) i private biler kl. 1830.
Tilmelding til: Arne Pedersen - 97 38 42 24.
Senest d. 20/9-94 - bedst mellem -,00 og 800 •

"EN LYKKELIG BARNDOM"
Hvad der det ?
Det vil forskningsmedarbejder
& sygeplejerske

Ulla Fasting
gi nogle bud på.
Alle er velkomne til denne
foredrag/debataften
Torsdag d. 17. november 1930
i Grønbjerg forsamlingshus.
Entre: 20,- incl. aftenkaffe
Venlig hilsen:
Grønbjerg Børnehus, Skolebestyrelsen
og Grønbjerg Skole.
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Gule fanden.
Karen fnøs af harme , thi der var stor forskel
på at have i kost en nøjsom, gammel mand,
der gjorde gavn for føden, og så udrede de
bestemte ydelser. Nu fandt hun på, at Søren
Tiphede vist var forpligtet til at forsørge sin
ægteviede hustru, og hun fik sin mand til at
prøve på, om han var villig dertil. Det var han
dog ikke. .Jeg har aldrig begået en større
fejl,• sagde han, •end da jeg indlod mig i den
sag; men hun var så smuk, så god og så
glad, og jeg havde hende kærere, end jeg
kan sige. Jeg var vis på, at når hun bare vilde
blive min kone, skulle jeg nok omgås hende
sådan, at hun ikke skulle fortryde det. Men
jeg tog for lidt hensyn til at jeg var en gammel
karl, der aldrig har været egnet til at logre for
pigerne eller stikke dem i øjnene. Man dulgte
for mig, at det var hende så meget imod, og
at hun havde en anden smutkæreste. Det fik
jeg dog til min sorg at vide. Jeg kunne godt
kræve lovlig skilsmisse, men det bryder jeg
mig ikke om, da jeg ikke agter at gifte mig. Vil
hun have skilsmisse, kan hun få den, men
ellers kan jo alt blive som det er, og hun og
jeg blive fremmede for hinanden som hidtil.•
Karen nåede altså ikke at få sin søster fjernet,
og hun måtte finde sig i det, hun ikke kunne
hindre. Peder madsens aftægt, der kun var
beregnet for et menneske, var utilstrækkelig til
tre; men både fader og datter stræbte at
fortjene lidt ved deres husflid, og så fik de at
suge på labben, når det ikke slog til. Den
gamle talte med de unge om, at det var uret,
at de havde fået al hans ejendom, og Kristine
intet, og at de burde søge at bøde på det,
men sligt ville Karen ikke høre tale om. Hun
holdt fast på det, hun havde.
Der kan hænde meget i mange dage, siger
man, og i løbet af de følgende ti år skete der
da også adskilligt, som vedkom folkene i
Holmgaard. De fik snart at vide, at Povl
Jakobsen endnu var levende, eftersom han
ikke havde hængt sig til gavns. Men så fik
man også at vide, at han var kommet af vejen
på anden måde. Medens han strøg om og
blev eftersat af politiet, havde han sagtens
svært ved at bjerge føden, og så slog han sig
til tyvehåndværket igen, men var endnu
uheldigere end forrige gang, thi han blev

greben i indbrudstyveri og blev idømt i
slaveriet i mange år. Derom blev man i
Holmgaard underrettet af Hans Hovborg, som
blev ved at komme der nu og da, ellers blev
det ikke bekendt i Egnen, og hele familien var
enig om at dølge, hvad der vedrørte et
menneske, som det var vanære at stå i
forhold til.
Håbede man aldrig mere at skulle høre noget
om Povl, så blev man dog skuffet. Det lader
til, at han skikkede sig bedre i slaveriet end
uden for det, thi på grund af god opførsel fik
han en betydelig del af straffen eftergivet, og
en smuk dag lod han sig se i Nørre Omme
sogn. Kristine, hvis helbred længe havde
været nedbrudt, lå den gang i sin sidste
sygdom, da hendes næsten tiårige datter en
dag kom ind til hende med en meget betæn
kelig mine og spurgte: •Mor, er min far ikke
død?•
.Jo, det har jeg jo sagt dig.•
•Men er du rigtig vis på det?«
•Det må jeg vel sagtens være. Hvordan
kommer du på det?•
•For der kom en mand til mig ude i mosen og
sagde, at han var min far. - Og se, hvad han
gav mig!• sagde hun og fremviste et smykke
af farvet glas.
•Hvordan så den mand ud?• stammede
moderen.
»Du bliver så underlig, mor! Er det dårligere
med dig? - Manden kom ovre fra Kjærgaard
og gik syd på, han var klædt i gult læder,
havde en sort lap for det ene øje og en rød
kasse på ryggen. Han spurgte først, hvad jeg
hed, og hvad min mor hed, og så sagde han,
at jeg var hans datter.•
•Sådan er der så mange, der morer sig med
at bilde et barn noget ind.•
.Ja, det ved jeg endelig nok, men siden kom
jeg til at tænke på, at du jo har sagt, at min
far døde, før jeg blev født; men moster kaldte
mig en gang en slaveunge og sagde, at min
far endnu levede i slaveriet. Har hun Ret?•
I stedet for svar drog den syge mor barnet
ned i sine arme, kyssede hende under tårer
og bød hende derpå at hidkalde mosteren og
dennes mand. Hvad der så blev talt imellem
de tre, fik Marie ikke at høre.
.....fortsættes.
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Der går mange
gode "ender" på
et godt stykke
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