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REDAKTIONEN. 

Vi kan se i Ringkjøbing Amts Dagblad , 
at der på Videbæk redaktionen bliver 
skiftet journalister, næsten som vi 
a�dre skifter undertøj . Det er naturlig
VIS ubekvemt , når man synes at sam
arbejdet glider godt . Vi har observeret 
at man på Dagbladets redaktion oft� 
benytter Runestenen som huskeliste 
og til andre tiltag. Vi håber fra redak
tianen's side, at Runestenen stadig må 
blive benyttet som kilde ti l  både stort 
og småt. Velkommen til Harald Schrø
der i Videbæk. 
Men vi har i vor egen hønsegård også 
måtte sige farvel til en medarbejder, 
idet Hanne Meiner der har haft siden 
"Kender 1.. . . .  ", virkelig er gået ind for 
Grønbjerg - 2000 øverste målsætning 
med at skaffe flere børn til skolen. Vi 
siger tak til Hanne og ønsker hende 
og Klaus held og lykke med den fore
stående begivenhed. 
På grund af dette annoncerede vi efter 
en ''freelancer", der ville tage sig af 
siden med nye og nyere familier i 
Grønbjerg . Vi siger i den anledning 
velkommen til Hanne Kjærgaard, der 
har påtaget sig opgaven at besøge en 
familie hver anden måned og skrive 
om den her i Runestenen. 
Hanne kalder sin side "En familie i 
Grønbjerg". Hanne er af den opfattel
se, at det må være lige så interessant 
for nye familier at høre om "gamle" 
familer, som det må være for "gamle" 
familier at høre om nye. Så derfor 
kommer der nok en blanding af artikler 
fra Hannes hånd. Så tag godt imod 
Hanne når hun kommer på besøg. 
Vi kan endvidere byder velkommen til 
grafikeren og tegneren Jens Erik 
Bygvraa, der vil krydre vort blad med 
sin streg . Vi håber på, at der i hvert 

2 

nummer kan bringes en side med 
Jens Eriks illustrationer af begivenhe
der eller lignende enten her fra Grøn
bjerg eller fra omegnen (omegn tager 
vi ikke bogstaveligt) . 
Vi er fra redaktionens side glade for, at 
Grønbjerg GUF vil benytte vikingelogo
et for at markere et tilhørsforhold til 
Grønbjerg, som vi mener at vikingen 
kan stå for. Selvom man ikke skal 
skifte logo i tide og utide, kan vi godt 
følge Grønbjerg GUF's ide om, at flere 
her i Grønbjerg på een eller anden 
måde vil inddrage vikingen i deres 
logo. 

Hermed velkommen til 
Runesten nr. 1 3  

Mogens Sallegaard 
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. 14 er 
d. 29. april 1995. 

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. 



c-c-; :27� V Nyt fra Byrådet. 

l indeværende periode har der ikke 
været de store beretningsegnede 
aktiviteter i byrådsarbejdet. 
Derimod er arbejdet med Grøn Uge '95 
der finder sted i ugen 30. april - 7. maj 
godt i gang. 
Temaet er miljøet i hverdagen og 
overskriften er "MILJØET l CENTRUM" 
for de aktiviteter der løber af stablen i 
de fire Green City kommuner bl.a. 
Videbæk kommune. Mange aktiviteter vil 
også falde ind under det fælles tema 
"VANDETS KREDSLØB". 
Der vil være fælles aktiviteter, ens 
aktiviteter og lokale aktiviteter. 
Af fællesaktiviteter kan nævnes Fersk
vandscenteret i Silkeborg hvor de fire 
borgmestre på åbningsdagen i fælles
skab vil søsætte Grøn Uge '95. Samme 
dag vil der være underholdning og 
masse af muligheder for at deltage i 
aktiviteter, der drejer sig om miljø og 
vand. 
Af ens aktiviteter kan nævnes fisketure, 
ture til sø, å eller mose eller en udstilling 
med masser af gode forslag til, hvordan 
man sparer på vandet. 
Af lokale aktiviteter kan nævnes følgende 
igangsatte aktiviteter: 
Mandag d. 1 maj: 
Brejninggård efterskole opfører et teater
stykke for børnehavebørn. 
Onsdag d. 3 maj: 
Sundhedspiloterne stiller op på Videbæk 
bibliotek. Mulighed for at få målt sit 
blodtryk, prøvet styrke, koncentrations
evne og meget mere. 
Torsdag d. 4. maj: 
Groo teater opfører teaterstykket "rejsen" 
for dagplejebørnene. Videbæk bibliotek. 
Lørdag d. 6 maj: 
Miljømesse i forsamlingshuset i Videbæk 
Åben for offentligheden fra 1 1  til 1 5. 
Udstillingen handler hovedsagelig om 

miljø og vandets kredsløb i naturen. 
Handelsstandsforeningen lukker hoved
gaden til lang lørdag. 
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�& Servicemeddelelser � 

Åbningstider: 

Læge H. Thomsen 

Tittid: 800 -900 
Konsultation: 
efter aftale 

Til: 97 38 40 50 

Grønbjerg 

Folkebibliotek: 

Mandag: 1500-1� 
Torsdag: 1800 - 2000 

Til: 97 38 41 77 

Galleri Jylland: 

Lørdag: 1400-1� 
Søndag: 1400-1� 

Klip og Krøl: 

Mandag: 900 -1 ro 
Tirsdag: 900 -173ll 
Onsdag: Lukket 
Torsdag: 900-173() 
Fredag: 900 -173() 
Lørdag: Lukket 

Til: 97 38 42 85 

Grønbjerg Kro: 

Mandag: Lukket 
Tirsdag: 1100 -2300 
Onsdag: 1100 -2300 
Torsdag: 1100-2300 
Fredag: 1100 - 0200 
Lørdag: 1100 - o� 
Søndag: 1100 -2300 

Samt efter aftale Til: 97 38 44 50 
Til: 97 38 41 38 

Brugsen: 

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

800-1ro 
8oo-1ro 
800- 1ro 
800- 173() 
800 -1800 
800 -1200 

Brødudsalg & aviser 
Søndag: ro -93() 

Postekspedition -
Tips- Lotto 

Til: 97 38 40 42 

Landbobanken: 

Mandag: 93() -1200 
Tirsdag: 93ll - 1 � 
Onsdag: 93()-1200 
Torsdag: 133()- 1ro 
Fredag: 133()-1� 

Til: 97 38 40 49 

Postekspeditionen: 

Alle hverdage: 
93()-1200 

Posthuset er lukket 
fra 

1200-1330 

Post der bliver indle
veret efter 133() bliver 
sendt den efterføl-
gende hverdag. 

Til: 97 38 40 42 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag- Fredag kl. 1800 Søn-og helligdage kl. 1715 
Ved Brugsen: Mandag- Fredag kl. 1200 

Rutebilernes informationscentral: 

Mandag - fredag kl 800 -2000 Til: Videbæk 97 17 33 99 
Lørdag kl 800-16"" Ringkjøbing 97 32 33 99 
Søndag kl1100-2200 Holstebro 97 42 17 88 

Skjern 97 35 06 77 

Billard klubben: Bent lllum Hansen 97384036 Skolebestyrelse: Lis Helles Olesen 97384313 
Gymnastikforen.: Grete Tange 97384284 Biblioteket: T. Vestergaard 97384177 
Haveforeningen: Ingrid Engestoft 97384010 Byrådet: Gudrun Nyborg 97384121 
Husholdningsfor: Oda Sørensen 97384350 Børnehuset: Birgit Heise 97384066 
Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen 97384120 Kirkebetj/Graver: Inger L. Skytte 97384343 
Klubhuset: 97384076 Landbet j: Carl Wærge(Videb) 97171030 
Jagtforeningen: Ejgil Skytte 97384097 
Kirkeligt Samf: Villads Kyndesen 97384073 Lægen: Henrik Thomsen 97384050 
Lokalhistorisk: Peder Svendsen 97384110 Vagtlægen: 97841800 
Sogneforening: Tommy Kjeldgaard 97384335 Alarmcentralen: 112 
Forsamlingshuset: 97384383 Hjemmeplejen: 97172433 
Udlejn./Fiagalle Jørgen Demant 97384187 
Venstreforen: Jørgen Demant 97384187 Posthuset: Brugsen 97384042 
Musikforeningen: Birgit T. Jensen 97384397 Sognepræsten: Ernst M. Ottosen 97384183 
By- og Erhv. udv: Kristen Agerlund 97384270 Skolen: Henning B. Møller 97384177 
Børnehuset Best: Eva Broni 97384179 Vandværket Leif Tange 97384284 
Menighedsrådet: Knud Agergård 97384098 Jørgen Kristensen 97384259 
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M ARTS Side Side 

MA 13 M'W!i!i! LØ 15 

TI 14 SØ 16 Påskedag/Dr. Magrethe Kirke 10"' 

ON 15 MA 17 2. Påskedag Kirke ingend&I� 

TO 16 TI 18 

FR 17 Gymnastikopvisning 21 ON 19 Generalfors Hushold. 10 

LØ 18 Badminton tur. 46 TO 20 

SØ 19 Badmintonturnering Kirke 1 O FR 21 

MA 20 Musikafslutn rta=:: 32 LØ 22 Plantemarked 40 

TI 21 Forårsjævndøgn SØ 23 Familiegudstjeneste 1 030 

ON 22 MA 24 a:w:r 
TO 23 Tilmelding sommerbadminton 46 TI 25 Generalfors. GGUF 43 

FR 24 ON 26 

LØ 25 TO 27 

SØ 26 sommertid beg. Kirke ingen FR 28 

MA 27 Generalf KB/GUK stift a�a.::� 45 19 LØ 29 Deadline nr. 14 
TI 28 Generalforsaml GBH 28 SØ 30 Kirke 9 AH 

ON 29 Kursusafsl. l Fodbold 29 24 MAJ 

TO 30 MA 1 Havevandring/sidste frist :a:øn:: 40 33 

FR 31 Fællesspisning 31 TI 2 

AP R l L ON 3 

LØ 1 Avisindsamling 44 TO 4 Fakkeloptog 48 

SØ 2 lndsam. KB Fernis Kirke 1030 45 28 FR 5 Danmarks befrielse 50 år 

MA 3 ?blU! LØ 6 Fernisering 

TI 4 SØ 7 Kirke 1030 

ON 5 MA 8 :::J:�::::: 
TO 6 GeneralforsamL Brugsen 41 TI 9 

FR 7 ON 10 Tour de pedal 31 

LØ 8 Avisindsamling TO 11 

sø 9 Kirke 9 FR 12 Bededag Kirke 9 

MA 10 .i ''l$�U LØ 13 

TI 11 SØ 14 Mors dag Kirke ingen 

ON 12 MA 15 =:etF!: 
TO 13 Skærtorsdag Kirke 1030 TI 16 T o ur de pedal 31 

FR 14 Langfredag Kirke 9 ON 17 Dagen tiltaget Qt 32m 
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Bibliotektsnyt 
Grønbjerg folkebibliotek 

Åbningstid 
Mandage kl 1 5  -1 7 

Torsdage kl 1 8 - 20 
Telefon: 97 38 41 77 

Anatolij Pristavkins bog "En gylden 
sky" er desværre blevet aktuel på 
grund af russernes krig i Kaukasus. 
Bogen indgik i samlingen i 1 990. På 
s�is.esedlen kan man læse følgende. 
TjetJeno-lngusjetien i Sovjetunionen er 
en såkaldt autonom sovjetrepublik i 
den nordlige del af Kaukasusbjerger
ne. l 1944 blev et af områdets indfød
te folkeslag tjatjenerne på Stalins 
ordre tvangsdeporteret for påstået 
kollaboration med tyskerne under den 
netop overståede besættelse. Til dette 

- ·. 6 

område flyttes en gruppe forhutlede 
og udhungrede børnehjemsbørn fra 
Moskvas omegn. Hvad der for tvillin
gebrødrene Sasja og Kolja umiddel
bart ligner et paradis, med mulighe
der for omsider at kunne spise sig 
mætte, ender i et mareridt. 

"En gylden sky" udkom i 1 987, trods 
mange forsøg på at forhindre offent
liggørelsen, og blev forfatterens gen
�embru.d både i hans hjemland og 
mternat1onalt. Pristavkin modtog i 
1 988 USSR's fornemste litterære 
udmærkelse Statsprisen for romanen. 

Brug biblioteket 
- vi har mange gode sider 

Med venlig hilsen 
Torben 
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2 år med Runestenen. 

Det er riu 2 år siden at Runestenen's 
første nummer udkom og dermed er 
dette nummer det første i 3. årgang. Vi 
kan endnu engang glæde os over en 
massiv opbakning fra byens virksom
heder og foreninger og på grund af 
denne opbakning er Runestenen sikret 
økonomisk det næste år. Vores budget 
balancerer i øvrigt meget fint med en 
sikkerheds-margen på ca. 1 .000,- kr. 
Der er sket nogle ændringer i dette 
nummer af bladet. Rubrikken 'Kender 
l . . .  ', som Hanne Meiner tidligere har 
skrevet, er overtaget af vores nye 
''freelancer", Hanne Kjærgaard. Samti
dig har rubrikken skiftet navn til : 'En 
familie i Grønbjerg ' .  
Byens lokale tegner og grafiker, Jens 
Erik Bygvraa, har fået sin egen side, 
kaldet 'Gale streger'. Her vil Jens Erik 
i streg , kommentere en aktuel begiven� 
hed. 
For yderligere at sætte "kulør" på 
bladet har vi lavet en ny side, kaldet 
'Vikingen er løs' . Her vil vi bringe små 
sjove historier (evt. fra Grønbjerg) , 
vittigheder og en lille konkurrence. 
Hvis l læsere har nogle små sjove 
historier er l velkomne til at sende dem 
ind til redaktionen. 
Jens Hostrup, Galleri Jylland, har som 
sidste år foræret Runestenen 2 oliepa
steller. Vi har trukket lod mellem de 
personer, der gennem det sidste år, 
uopfordret, har givet et bidrag til 
Runestenen. Følgende har hver vundet 
en oliepastel : Knud Kristensen, Køb
mandsalle og Svend Kamp ,  Algade 15 .  
Præmierne er  overdraget vinderne. 
Siden sidste nummer er vi endnu 
engang blevet begavet af Grønbjerg 
Møbelindustri. Vi har længe ønsket os 

en scanner, der kan læse tegninger og - ·  

billeder ind i en computer. Tidligere- ' 

har vi fotokopieret de forskellige teg
ninger (og logo) , klippet dem ud og 
klistret dem ind i originalen til Runeste
nen. Alle fotos har vi fået rastet hos 
trykkeren. Det sidste er faktisk ikke helt 
billigt, så på den konto kan vi spare 
nogle penge. Der er nok en lille kvali
tetsforringelse af billederne, til gen
gæld vil de blive gemt på en diskette 
så de i fremtiden umiddelbart vil kunne 
hentes ind i en computer og skrives ud 
igen. En stor tak til GM for gaven. 
l redaktionen hører vi faktisk kun gode 
ting om vores li l le blad, men hvis 
nogen har kritik, forslag til ændringer 
eller nye ideer, vil vi meget gerne høre 
fra jer. 

Redaktionen. 
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De huskede deres skoletid ! 

l anledning af Grønbjerg Skoles 25 år
fødselsdag d. 2. februar var der mødt
godt 75 børn, unge og ældre op i
gymnastiksalen til Skolens og Lokal
historisk Arkiv's fællesarrangement
"Husker du vor skoletid . . . . .  " 
Skoleleder H. B. Møller og Niels Peder 
Svendsen resumerede skolesituationen 
i Grønbjerg fra 1832 til idag. 
Der blev vist lysbilleder fra diverse 
skolebyggerier og klassebilleder fra 
forskellige årgange. Det var tydelig at 
tilhørerne kendte eleverne, idet navnene 
på eleverne føg gennem salen. 
Før vores nuværende skole blev taget i 
brug var skolesituationen således at 1 .  
og 2 .  kl. gik hos Fru Halkjær i den lille 
skole (var beliggende ned mod vejen på H.B. 

Møller's grund red.) 3. kl. i en barak i skole
gården og 4. og 5. kl. på Østre skole 
(hvor S. Nyborg bor idag red.) og 6.  og 7. kl. 
hos A. Bonde Nielsen på Vestre skole 
(H.B. Møllers ejendom). 

Herefter fortalte tre elever træk fra deres 
skoletid. 
De tre var Bent lllum, Anna Bjerregaard 
og Anders Højmose der det pågælden
de år gik i hhv. 1 .  2: og 5. klasse. 
Anna Bjerregaard beretter, at hun gik i 
2. kl . ,  da den nye skole blev indviet i
februar 1970. De var 1 6  elever i klassen
der bestod af 3 drenge og 1 3  piger. De
var de yngste, der flyttede derned, idet
1 .  kl . blev hos Fru Halkjær i den gamle
Vestre skole, hvor der også blev
bibliotek.
l 1 .  kl. på Vestre skole begyndte vi med
morgensang og morgenbøn hos de
store. l 3. kl. havde vi i et år A. Bonde
Nielsen, som derefter blev pensioneret.
l 4. og 5. kl. havde vi en vikar og
derefter fik vi Grete Tange i 6. og 7. kl.
Slutter Anna Bjerregaard.
Bent lllum der bl.a. kunne berette om
sit første møde med skolens "afstraffel-
8

sessystem", fortalte. "Når man skulle ind 
til time, stillede man op i en række, og 
da lærerinden netop kom ud for at 
hente eleverne ind, var der en elev, der 
"kom til" at rive en ed af sig. Dette 
resulterede i, at vedkommende måtte i 
skammekrogen. Den pågældende, som 
Bent siger, ikke var ham selv, stillede 
sig i hjørnet på en sådan måde, at han 
kunne følge med i hvad der foregik i 
klassen, men da lærerinden kom ind, fik 
den unge mand pænt besked om at 
vende sig således, at han stod med 
ansigtet ind i krogen i stedet for." 
Man havde også biologi den gang, og 
Bent lllum husker, at fru Thomsen holdt 
på, at det ikke var nødvendigt at have 
en kok til hønsene for at få kyllinger. 
Det kunne Bent ikke rigtig forstå. Så 
han og Iver måtte en tur hjem til Thor
vald Sørensen, som skulle være kyndig 
på området, og fortælle ham om tildra
gelsen. Hertil svarede Thorvald sindigt, 
at drengene kunne jo prøve at spørge 
fru Thomsen, som var gravid på det 
tidspunkt, hvordan hun havde fået den 
mave. 
Anders Højmose kunne supplere med 
en historie om, at drengene fjernede 
mus for fru Halkjær, der havde fanget 
dem i een af de store familiefælder. 
Musene forærede de til drengene fra 
syvende klasse, der brugte dem til at 
forskrække pigerne med. Det medførte 
så, at de unge mennesker fik et par på 
hovedet af de store piger, men dette 
kunne sagtens opvejes af, at de blev 
båret i "guldstol" af de store drenge. 

På borde og plancher i salen var der 
billeder af nuværende klasser samt 
forskellige aktiviteter fra skolen. Endvi
dere var der mapper med avisudklip fra 
aktiviteter på og omkring skolen. mb 
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Lægen skriver 

v/Henrik Thomsen, 
Læge i Grønbjerg 

Den store nyhed er gammelkendt. 

l forrige uge kom der en stor "nyhed" i
alle landets aviser og i fjernsyn og
radio: Hvis man skal have det godt, er
det vigtigt at have det godt. Manden
der serverede nyheden hedder Vente
godt. Han er ansat af et privat firma,
som hedder Forskningscenter for
Livskvalitet, og har lavet den første
samlede undersøgelse af danskernes
livskvalitet, og nåede derved frem til
ovennævnte konklusion .  Han kan bare
ikke fortælle os, hvordan vi får det
godt.
Når jeg alligevel synes, undersøgelsen
er værd at beskæftige sig med, er det
af to grunde.
For at tage det positive først: det er

altid umagen værd at understrege 
betydningen af af have en menings
fyldt tilværelse også ud fra et helbreds 
synspunkt. Hvad det vil sige, kan 
forskellige mennesker have forskellige 
bud på. Det, der kan måles, er betyd
ningen af at have det godt med sig 
selv, sine nærmeste og det, man 
bruger sin tid på. Det er det klogt at 
tage højde for, hvergang man træffer 
en beslutning. 
Det negative ved undersøgelsen, så
dan som den er blevet refereret i 
pressen, er at den tilsyneladende 
viser, at det er ligegyldigt, hvor usundt 
man i øvrigt lever. Det, den imidlertid 
blot viser er, at det ikke får nogen 
umiddelbar betydning for ens egen 
opfattelse af livskvaliteten, at man 
ryger og drikker rigeligt og spiser for 
meget fedt. At man senere får de 
værste sygdomme heraf, kan man ikke 
se noget om ud fra undersøgelsen, 
men det har andre undersøgelser helt 
klart vist. 
Og altså, det er stadig sundt at have 
det godt. 

o 

LAVPRIS-TRADSILO 
Oplager selv kornet i en STAUNING trådsilo og hold 
omkostningerne nede. De solide og let håndterlige 

siloer er fremstillet af 4 mm 
punktsvejset, galvaniseret tråd, 
der er så svær, at man kan klatre 
i den. lndvndig er de beklædt 

med specialvævet 
luftgennemtrængeligt 
polypropylen, der er 
modstandsdygtig 
mod råd. 

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

Type Byg H Dia m. Pris 
Lagersilo SL 150 150tdr. 3m 3m kr. 2.130 
Lagersilo SL 200 200tdr. 4m 3m kr. 3.040 
Lagersilo SL 250 250tdr. 3m 4m kr. 3.080 
Lagersilo SL 340 340tdr. 4m 4m kr. 3.480 
LagersiloSL410 410tdr. 5m 4m kr. 4.245 
Lagersilo SL 415 415tdr. 3m 5m kr. 4.025 
Lagersilo SL 550 550tdr. 4m 5m kr.5.110 

Tilbehør til Stauning Siloer: Mandehul. snegleud-
tag, beluftningssæt, specialvæv til plantørring. 

STAUNING SILOFABRIK 1/S 
Sønderkjærvej 18, Grønbjerg, 6971 Spjald 

Tlf. 97 38 44 60 også aften og weekends 
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Hva' er go' til mig ? 

TRÆN MED 
OMTANKE 

Foråret står for døren 
og dermed lysten til 
at komme i bedre 
form ovenpå en lang 
vinters måske mere 

stille(siddende) aktiviteter .  
Det er godt at have masser af energi 
til at komme igang, men man skal 
huske, at det er vigtigt at starte lang
somt op. Starter man for hårdt ud 
opstår der let overbelastningsskader. 
Det være sig for den uøvede som for 
den sportstrænede. 
Når vi træner, udvikles de muskler vi 
bruger, de bliver stærkere og mere 
udholdende. Musklerne er i forhold til 
senevæv, ledbånd og knogler langt 
bedre stillede med hensyn til blodfor
syning. Musklerne kan i løbet af et 
par uger udvikle stor styrke, hvorimod 
sene- og bindevæv måske skal have 
et par måneder til at udvikle tilsvaren
de styrke, så de kan blive stærke nok 
i forhold til musklerne. Derfor er det 
ikke underligt, at der nemt opstår 
irritationstilstande, specielt i væv der 
ikke er så "hurtigt" voksende. 
Typisk kan symptomer på overbelast
ning opstå, når man efter en periode 
genoptager sin træning, eller man 
kører for hårdt på trænningsmæssigt. 
Symptomerne vil være smerter, ofte 
hævelse og evt. rødme i området. 
Den onde cirkel startes, hvis irrita
tionstilstanden sætter sig fast, og 
fortsat aktivitet vil bare øge vævsirrita
tionen. Det vil sige jo mere man træ
ner, jo værre får man det, og en 
kronisk tilstand kan meget let blive 
10 

resultatet. 
Det bedste man kan gøre er at lytte til 
sin krop , bruge den tid der skal til for 
at udvikle en afbalanceret styrkeforde
ling i muskler, sener og knogler. 
Smerter (ikke almindelig ømhed efter 
aktivitet) er et symptom på at en 
irritationstilstand kan være under 
opsejling . Hovedreglen er at træ
ning/aktivitet ikke må genoptages før 
smerterne er væk, hvis smerterne 
kommer igen skal det skadede områ
de aflastes. Derfor planlæg et fornuf
tigt træningsprogram og forebyg 
dermed de meget generende og 
besværlige overbelastningsskader. 
Kom bare igang, brug fornuften og 
træn med omtanke- God fornøjelse. 

Inge Møller Madsen .  

Generalforsamling i 

Grønbjerg Husholdningsforening. 

Onsdag den 19. april 1995 kl. 1900 

på skolen. 

Dagsorden i følge vedtægterne. 

Efter generalforsamlingen vil 

Birgith Wang Nielsen 

fra flygtningecentret i Ringkøbing 
fortælle om sit arbejde. 

Husk kop og tallerken til kaffen. 

Bestyrelsen. 



LOGO KONKURRENCE 
Så er spændingen udløst. Til logOkoti
kurrencen i Grønbjerg G UF fik vi 
mange fine og originale forslag fra 
både små og 
store. Dem takker 
vi for. 
Valget var derfor 
v a n s k e l i g t .  V i  
bestemte os til 
sidst for følgende 
forslag , som var 
indsendt af Finn 
Jørgensen. 
Præmien for logoet 
er tilsendt Finn. 
Årsagen til , at vi valgte dette logo, som 
jo ikke symboliserer megen aktivitet, 
er, at vi ønsker at fortælle omverdenen, 

som vi kommer i forbindelse med , at vi 
kommer fra Grønbjerg. 
Vi forestiller os, at alle foreninger og 

firmaer med tilknyt
ning til byen på 
længere sigt vil ind
drage vikingen 
deres bomærke. 
l øvrigt går vi med
planer om at sælge
en ny klubdragt,
hvor bl.a. vort nye
logo skal påtrykkes.
Dragten vil blive
præsenteret ved vor

lokale gymnastikopvisning, hvor man 
kan bestille en dragt. 

Bestyrelsen for 
Grønbjerg GUF 

BRUGSEN 

TÆT PÅ DIG
OG DIN HVERDAG 

Grønbjerg Brugs er meget 

mere end en dagligvarebutik. Her 

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. 

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

OGSÅ l BRUGSEN: Online Tips & Lotto.
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IV AN V MORTENSEN 
Byg g e  & indretningsfirma 

Ørnhøjvej 24, Grønbjerg 97 38 42 81 

Nøglefærdige parcelhuse 

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 

....... 1 2  

Med venlig hilsen 
Ivan Mortensen 
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UNGDOMSKLUB l GRØNBJERG 

For 1 % år siden blev ca. 60 unge 
mellem 1 1  og 1 7  år spurgt om de var 
interesserede i at komme i en lokal 
ungdomsklub. Godt en tredjedel 
svarede, at det var de. De kom også 
med en masse gode forslag til aktivite
ter i en ungdomsklub, samt med tilsagn 
om at de godt ville hjælpe til med at 
istandsætte den. 

Derfor gik Kulturgruppen i gang med 
forberedelserne til en klub for unge 
mennesker i Grønbjerg. Formålet er at 
give Grønbjergs unge et godt sted at 
være i vinterhalvåret. Hvis man ikke 
l igefrem er sportsinteresseret, er der jo 
næsten ingen samlingssteder for unge 
mennesker i Grøhbjerg . · 

l mellemtiden har kommunen taget 
skridt til at forberede en ungdomsklub 
i Opsund Gl. Skole. Den henvender sig 
til unge mellem 1 4  og 1 8  år. En lokal 
juniorklub i Grønbjerg for teenagere kan 
da fint spille sammen med ungdoms
klubben i Opsund, hvor man må 
formode, at de lidt ældre unge fra 
Grønbjerg vil søge til .  

Forældre, som havde udtrykt ønske om 
at støtte en ungdomsklub, har været 
samlet. Der er nedsat grupper til at 
skaffe egnede lokaler, forberede 
vedtægter for en forældrekreds og 
skaffe økonomiske midler til formålet. 
Endvidere er der besøgt en velfun
gerende ungdomsklub i Fjelstervang, 
som er en landsby i Videbæk Kommu
ne, der på mange måder minder om 
Grønbjerg. Erfaringerne herfra viser, at 
der er behov for, og at det kan lade sig 
gøre at drive en ungdomsklub i et 
vestjysk landsogn. 

Disse grupper er nu nået så langt i 
deres arbejde, at dannelsen af Grøn
bjerg Ungdoms Klub står for døren, 
således at vi kan starte klubben op til 
september 1 995. Foreløbig regner vi 
med en ugentlig mødeaften fra kl. 1 9  til 
22 i vinterhalvåret indtil påsken 1 996. 

Derfor indkaldes der til stiftende møde 
mandag d. 27. marts kl. 1 9.30 på 
Grønbjerg Skole. Her vil der blive 
fremlagt et forslag til vedtægter, som 
ungdomsklubben kan virke på. Ung
domsskoleleder J. P. Andersen fra 
Videbæk vil komme og fortælle om, 
hvordan man starter op, samt om 
hvordan ungdomsklubben i Opsund og 
Grønbjerg kan støtte hinanden. Se 
annoncen andet steds i Runestenen. 

Det er vigtigt at der bag en ungdoms
klub er en velfungerende forældrekreds. 
Derfor lægges der op til at klubben 
bliver forældrestyret via en valgt besty
relse, hvor de unge også får plads. Det 
vil også være godt med nogle unge 
mennesker på 1 6-20 år, som har tid, 
lyst og energi til at deltage i klubaftener
ne. Er du sådant et ungt menneske må 
du meget gerne henvende dig til os, for 
vi skal bruge 3-5 personer til dette 
formål. 

En nystartet ungdomsklub får brug for 
al den hjælp fra lokalsamfundet, som er 
mulig, uanset om det er cool cash, 
knofedt, hyggespredere eller bløde 
stole. Er der nogle, som har effekter, 
som de vil give eller stille til rådighed 
for en ungdomsklub, er disse meget 
velkomne. 

Søren Nilausen, Kulturgruppen GB-2000 
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Fra 6. kl. på Grønbjerg skole har vi anledning af skolens 25 års fødselsdag 
modtaget følgende: 

Grønbjerg skole gennem 25 år. 

Skolen blev færdigbygget den 2/2 
1970, hvor der var åbent hus. 
Det var snestorm og der var seks 
lærere på det tidspunkt. Der skulle 
være kommet en masse mennesker fra 
amtet, kommunen og avisen, men der 
kom kun en mand fra avisen, p .g .a. 
snestormen. Folk kom og kiggede på 
de seks klasselokaler og lærerværel
set. Så gik de hjem igen, for der var 
ikke så meget at se på dengang . . .  

Da skolen startede var der  1 08 elever. 
l 71/72 blev gymnastiksalen bygget. l
73, de to klasseværelser, som i dag er
lånt ud til det nuværende børnehus.
Biblioteket blev bygget i 78, og i 81
storrummet (Det gik stærkt) Men så
kom der også en pause i byggeriet . . .
Lige fra skolens start havde man
skolefest Det startede med at alle

klasserne lavede et lille optrin, akkurat 
som ved det 25 års jubilæum. Så gik 
man over til at 3-7 klasse skulle lave et 
større stykke, og det har man så 
fortsat med til 93. l 94 sprang man 
over, for der skulle jo være stort jubilæ
um i 95. l 92 kom der lidt byggeri igen. 
Mellemlokalet, som nu er 1 .kl. blev 
bygget. Man fik også 7 computere, 
som var en stor nyhed på Grønbjerg 
skole. Årene gik og det blev den 2/2 
95, og den store fest kom. GRØN
BJERG SKOLE 25 ÅR! 
Ved jubilæet er der 61 elever, en 
pedel ,  en rengøringsassistent, en 
sekretær og otte lærere. 
Det var så kort fortalt, om de 25 år, 
den nuværende Grønbjerg skole, har 
eksisteret. Vi håber selvfølgelig at det 
går den godt i fremtiden, og at der 
bliver mange jubilæer at fejre endnu . . .  

Lærerkollegiet på Grønbjerg Skole 1968. Bagest fra venstre: Henning Møller, Sigfred Nyborg og Lærer 
Bonde Nielsen. Forreste række: Gudrun Nyborg, Fru Halkjær og Fru Berner 
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Lysbilledaften i G rønbierg.

Onsdag aften d. 112-95 var der lysbil-
ledaften i skolens gymnastiksal. Der
blev vist lysbilleder fra alle skolens 25
år, og hvordan den blev bygget.
Skoleinspektør Henning Møller efter-
lyste nogle lysbilleder tra 1969, som
blev vist på skolens 20 års fødselsdag,
og siden har de været sporløst for-
svundet. Der var nogle oppe og fortæ!-

MANDAG MORGEN

MANDAG: går vi i gang med at lave
grupperne til de forskellige ting der
skulle laves. Kartoffelholdet var Mads,
Thomas, Majbritt og Tekla. De samme
skar kartofler i skiver.
TIRSDAG: brugte vi det halve af dagen
til at slæbe stole og borde ned på
skolen. Eg on kørte dem på sin traktor.
ONSDAG: dressingeholdet var Stine,
Anita, Helle og Lennarth.
Mandag var der også et hold som
satte sceneborde sammen. Onsdag
øvede vi sidste gang på vores komedie
som var om Molboerne. Onsdag skar

le noget om skolen, da de gik der og
det var bl.a. Bent lllum, Anna Bjerre-
gård og Anders Højmose. Da klokken
blev ca. 9 fik alle katfe og kage, som
blev serveret at Egon, Elna og Karen
Margrethe, og da alle var færdige med
det, blev resten at lysbillederne vist.
Der var mødt ca. 75 mennesker op ti!
denne historiske aften.

Grønbjerg Skole i 1970.

TIL TORSDAG AFTEN.

vi kartofler, men der var ikke så
mange, fordi fjerde klasse om manda-
gen var villige til at tage halvdelen at
kartoflerne. Da det så blev torsdag
arbejdede vi på højtrykfor at nå resten
d.v.s. at sætte tallerkener, glas og
bestik på bordene.
Derefter så vi film tra k1.10.45 til kl.
12.OO. Filmen hed "Rejsen til Amerika
2". Da vi havde set filmen blev vi kaldt
op til pølser og sodavand og derefter
havde vi fri hvor efter vi skulle møde
op og blive sminket til stykket.

15



Skolen pyntes i efteråret 1993

SKOLEFESTEN.

K|.18.00 mødte alle op til en velkomst, af
Henning Møller. Derefter sang vi en
fødselsdagssang for skolen, som var
ski'evet af Grete Tange. Så så vi B.H.
kl.. samt 1 kl . optøre "Askepop", en
slags musical. Bagefter så vi 2-3 kl.
opføre 2 små sketch som hed "pædago-
ger i svøb" og "skovriddere's datter". Så
underholdt samspilgruppen "Go on"
som bliver ledt af Birgit Højgård. Deref-
ter blev middagen serveret, og menuen
stod på: Til forret fik vi salat med tun og
skinke, som 2€ kl. stod for. Til hovedret
fik vi små frikadeller som var lavet af 4-5
kl. og kold kartoffelsalat som 6. kl. stod
for Desserten bestod at hjemmelavet
ost, som 1. kl. havde lavet, samt købe
ost og kiks. Der var også boller til forret
og desserten, som var bagt af 6. kl. i

hjemmekundskab. Efter den dejlige

middag, så vi 4.-5. kl . optøre små optrin,
samt en fødselsdagssang til skolen.
Derefter optørte 6. kl. to små musikstyk-
ker, som skal bruges til S.S.P. dag.(
Skole, socialvæsen og politi.) Efter 5

min. var 6. kl. klar til at gå på scenen og
optøre et lille stykke om de "kloge,
kloge" molboer, Så var det skolekorets
tur til at vise, hvad de havde at byde på.
Lige derefter var der varm kaffe, og
dejlige kolde sodavand. Der var også
amerikansk lotteri, med en masse
dejlige præmier. Bagefter var der leven-
de musik af Christian spillemand, samt
nogle "usunde" gevinster. Man kunne
også købe is, snacks, sodavand og øl i

John's "bar". Kl . 22.30 skulle festen
slutte, men vi fik overdans til kl. 23.00.
Til slut sang vi en fælles sann 

r,,""n 6.kr.

GRØNBJERG EL
v/Wi lfred Pederseh, Aut. EL-i nstallalør

Grønbierg. 6971 Spiald
Tlf. 97 38 41 15. Bililf. 30 97 81 15
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4. MAJ 1 945- 1 995 

l 50 - året for Danmarks befrielse i 1945 vil vi i de kommende numre bringe artikler fra 
episoder i Thorstedgruppens virketid. 

Fra Ringkjøbing Amts Dagblad maj 1945 
har vi taget følgende: 
Selv efter fem års besættelse gaves der 
enkelte egne i Danmark, hvor man 
tilsyneladende ikke påvirkedes ret meget 
af besættelsen. Man "hyggede sig i 
smug", og alt gik sin rolige jævne gang -
tilsyneladende. 
Thorsted var et af de steder. Der var intet 
tysk militær, ingen beslaglæggelse af 
skoler, forsamlingshuse o.s.v . ,  ingen 
befæstningsanlæg, og efterhånden heller 
ingen der arbejdede for tyskerne. 
Sabotage var følgelig ukendt på egnen. 
Man lyttede til den engelske og var 
temmelig enige i, at "nu kunne de da 
ikke holde ret meget længere", hvad der 
jo også kom til at passe efterhånden. 
l denne dejlige skov uden røvere talte vi 
en aften ved et fredeligt Whist-parti om 
disse forhold. Vi var enige og spillede 
videre. 
- Et par dage - eller nætter - efter blev 
han, som havde fastslået ovennævnte 
"kendsgerninger", taget af Gestape 
sammen med to andre, og mange af 
sognets gode mænd og kvinder gik 
"under jorden". 
Det var et chok for de fleste, man havde 
ikke regnet med, at der også foregik 
noget her. Og mon ikke det har været en 
overraskelse alle vegne, at der var så 
mange, der "var med". 
Det virkede overvældende med de 
mange tusinde frihedskæmpere, der var 
parat med våben i hånd at "trænges til 
værn omkring vor vår". 
Der var delte meninger om mod
standsbevægelsen. Mange- det bør ikke 
betvivles - gode danske mænd har 
betragtet dens virksomhed som skadelig 
for landet. Men i dag kan vi alle se, at 

de, der fulgte hjertets og ærens bud, fik 
ret over for dem, der talte "fornuft". Hvad 
har dette ikke betydet for os, at så 
mange tusinde var parat med våben i 
hånd at overtage opretholdelsen af ro og 
orden efter den tyske kapitulation. 

Da jeg nu har hørt, at der i Thorsted 
foregik noget, blev jeg interesseret i at 
høre noget fra de personer, der var med 
for 50 år siden - men der er kun et fåtal 
tilbage af de aktive fra Thorstedgruppen. 
Jeg har fået en udgivelse, der kun findes 
i et fåtal af eksemplarer. -Af den fremgår 
at der ikke skal nævnes navne i denne 
"Beretning fra Besættelsestiden" fra 
Thorsted. - "Thorstedgruppen" som der 
står uden på skildringen. 
Jeg ved naturligvis, hvem jeg har fået 
skildringen af, - og som jeg sidder i 
stuen og vil prøve at få nogle ekstra 
bemærkninger og oplevelser fra de 
tilstedeværende - er dette også præget 
af beskedenhed. "Jamen var l ikke 
bange" - "hvad nu hvis l blev taget" ?? 
Det kan man ikke huske - ja men så var 
der jo ikke noget at gøre - men det 
tænkte vi ikke på - der var jo et stykke 
arbejde, der skulle udføres. Og nok også 
derfor var "min mand" ikke bevæbnet, 
når han kørte lastbil med ammunition og 
våben -der var trods alt ikke så befærdet 
der ude i Thorsted og hvad -vi kendte jo 
også de små veje og markvejene. 

Omkring d. 4. maj 1945 var Thorsted
gruppen spredt for alle vinde og selve 
frihedsbudskabet fra London, hørte man 
der, hvor man var gået under jorden, -
men hvordan alt dette gik til, vil jeg 
fortælle om i de følgende numre. mb 
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Opsætning af vandmålere. 

Sidste forår blev der afholdt et møde 
angående opsætning af vandmålere. Et 
spinkelt flertal ønskede opsætning af 
vandmålere. Der blev derfor søgt om 
tilskud til opsætning af disse, og 
bestyrelsen besluttede, at så snart 
tilskuddet var bevilget, skulle arbejdet 
med opsætningen sættes i gang. 
Tilskudsmidlerne slap imidlertid op, og 
der er ikke bevilget flere siden. 

Prisen for vand har for Grønbjerg 
Vandværks vedkommende de sidste ti 
år ligget under to kroner pr. kubikmeter. 
Dette har været nok til at drive værket, 
bringe tidligere gæld ud af verden og 
give vandværket en formue på godt et 
par hundrede tusinde kroner. Trods 
dette har prisen været så lav, at ingen 
har ønsket at opsætte vandmålere, selv 
om det har været muligt at få afregnet 
efter disse i over ti år. 
Nu er det ikke længere omkostningerne 
til levering af vand, der skal betales. 
Staten lægger i de kommende år. en 
skat på vand, så vandprisen af den 
grund stiger med seks kroner pr. 
kubikmeter. 
Men ikke nok med det, omkostningerne 
til rensningsanlæggene, der før blev 
betalt over skattebilletten ,  skal nu 
betales efter forbruget af vand. Det 
bliver hermed omkring femten kroner, 
der skal betales pr. kubikmeter forbrugt 
vand.  Det svarer til syv til otte gange 
mere er tidligere. 

Bestyrelsen har derfor besluttet at gå i 
gang med opsætningen af vandmålerne 
uanset, at der ikke gives tilskud hertil . 
Til arbejdet har vi valgt smedemester 
Henry Holm fra Spjald. 

- •, 18 

Betalingsmæssigt har vi drøftet flere 
muligheder, og er kommet til følgende, 
som vi i bestyrelsen synes er en god 
løsning, der tager hensyn til de fleste: 

Vandværket betaler materia
lerne og to timers arbejdsløn. 

Dette vil slå til de steder, hvor smeden 
umiddelbart kan komme til indførings
røret, og der ellers ikke lægges ham 
hindringer i vejen. Er det nødvendigt at 
sætte en brønd, betaler vandværket 
stadig materialerne og to timers ar
bejdsløn. Udgravningen til brønden må 
den enkelte gerne selv udføre, men 
ellers tager Henry Holm sig også af 
dette. Aftal selv med smedene, hvor 
brøden skal være. 

Kendes den nuværende stophanes 
placering fremmer dette også arbejdet, 
men vi ønsker ikke, at nogen går ud og 
ødelægger den nuværende stophane i 
forsøget på at få den lukket 
Vi starter med at teste stophanerne på 
hovedledningerne, så vi kan lukke for 
vandet i mindre områder af byen, 
såfremt der skulle være husstophaner, 
der ikke umiddelbart virker. 

Der kan under arbejdet med opsætnin
gen af vandmålerne derfor forekomme 
afbrydelser i vandforsyningen i de 
kommende måneder, og man anmodes 
derfor om selv om at holde øje med 
hvor smedene arbejder. 

Sammen med vandmåleren følger både 
en kontraventil, så vandet ikke kan løbe 
baglæns, og en hane, så der kan 
lukkes for al vandtilførsel til huset 



Hvad der ligger ud over ovennævnte 
materialer og 2 timers arbejdsløn må 
den enkelte selv betale direkte til 
smedt!n. Vi håbet med denne ordning, 
at alle kan have en interesse i at hjælpe 
så godt med som muligt. 

Arbejdet forventes færdigt, så der kan 
foretages en måleraflæsning sidst i juni. 
Herefter vil det være måleraflæsninger
ne, der bestemmer størrelsen på 
vandforbruget. 

Er der på landet eller i huse med flere 
lejligheder brug for flere målere, må den 
enkelte selv bekoste opsætningen af 
disse. 

Vandværkets betaling til dette arbejde 
klares ved at bruge formuen og de 
næst kommende år at lægge 1 00 kr. på 
den faste afgift. 

Bestyrelsen. 

Program: 

GRØNBJERG UNGDOMS KLUB 
GUK 

Stiftende møde på Grønbjerg Skole 

Mandag d. 27.3. 1995 kl. 1930 

Kort orientering om baggrund for ungdomsklub i Grønbjerg . 
Ideer til opstart af ungdomsklub i Grønbjerg og samspi l  med ungdoms
klub i Opsund. l Ungdomsskoleleder J .P .  Andersen, Videbæk. 

Lokaler til G UK. : Karen-Marie Pøhl. 
Det økonomiske grundlag for G UK. : Søren Nilausen. 
Forslag til vedtægter for G UK. : Karen Bak. 
Ønsker til G UK fra de fremmødte. 
Vedtagelse af vedtægter for G UK. 
Valg af bestyrelse til GUK. 

Alle interesserede er velkomne. 

Forslag til vedtægter fås ved henvendelse til 
Karen Bak tlf. 97 38 43 49 
Kresten Vestergaard tlf. 97 38 42 00 
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Flere tanker under samme hat! 
''Vore bosnier" 

Den 8. februar var der generalforsam
ling i Sogneforeningen. Efter kaffen 
havde samme forening indbudt ti l et 
møde om integration af bosniske 
flygtningefamilier i vort lille samfund. -
En godt besøgt generalforsamling, som 
måske ikke mindst skyldes det efterføl
gende emne. 
Til mødet var inviteret medhjælper ved 
asylcenteret i Troldhede, Alice Viftrup, 
Spjald. Med var også 7 af beboerne. 
Alice fortalte oplysende om forholdene 
i forbindelse med udslusningen, og der 
blev stillet en masse spørgsmål til både 
hende og asylansøgerne. -- l det hele 
taget blev det et rigtig godt møde i en 
positiv atmosfære. Mange var vist 
overraskede over, at det var så søde, 
kultiverede og veluddannede menne
sker, vi mødte denne aften. 
Og hvordan går det så endvidere med 
satellitideerne, spørger man nok. Svaret 
er, - stille og roligt i positiv retning. Dog 
kunne der godt bruges endnu en bolig 
eller 2 her i byen. Det kunne være rart, 
om andre ville gøre, som et hjem så 
prisværdigt har gjort. Nemlig stillet 
nogle værelser til rådighed, som med 
lidt god vilje bliver til en bolig for en 
familie. Som det ser ud nu flytter nok 2 
familier ti l  Grønbjerg i løbet af kort tid, 
men der er så mange danske instanser, 
som sagerne skal igennem og godken
des af først . Det vil bl .a. sige at det 
udelukkende er statsamtet der godken 

der lejlighederne/boligerne som bosni
erne skal bo i ,  og bosnierne har ingen 
indflydelse på denne godkendelse. Og 
Dansk Flygtningehjælp stiller ikke 
uanede pengemidler til rådighed. 
Problemet er, at familierne er ret små, 
så der kan ikke blive råd ti l de store 
huslejer. Der er dog tegn i sol og måne 
på, at "vore bosnier" er på vej ind i jobs, 
så de selv kan betale, så vil det hele gå 
meget lettere. -- Lad os tage godt imod 
dem. 
Mange familier har allerede meldt sig 
som kontaktfamilier. 
Forleden fik jeg fortalt denne terror
beretning fra det tidligere jugoslavien. 
Stillet over for en række tilfangetagne 
soldater får en bosnisk familiefar et 
gevær stukket i hånden af en serber 
med ordre på at pille en af soldaterne 
ned. Heriblandt var hans egen søn. Det 
kunne han selvfølgelig ikke. Han lod 
geværet falde til jorden. Hvorefter 
serberen straks tog det op, og selv 
fyrede. Da bosnieren så sin søn falde, 
vidste han, at han kun havde et at gøre. 
Tage resten af sin familie med på flugt. 
Målet blev Danmark. De har nu levet i et 
dansk asylcenter og venter på at få 
afgjort deres sag.- For god ordens 
skyld skal det lige t ilføjes at beretningen 
her ikke omhandler nogen af dem, vi 
kender. De har bare oplevet noget 
lignende. 

Danmarks Befrielse 

Umiddelbart før Runestenen udkommer 
næste gang, skal vi fejre 50 året for 
Danmarks befrielse.  l taknemmelighed 
over at vi fik og stadig har vor frihed, vil 
jeg opfordre til, at vi alle stiller levende 
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lys i vore vinduer den 4. maj. l hele 
sognet. Det ville blive et fornemt alter
nativ til laserstrålen, som formodentlig 
ikke bliver til noget. 
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DANSK RØDE KORS 

Der findes en organisation, som det var 
rart nok, om vi kunne nedlægge, -
simpelthen fordi der ikke var brug for 
den mere: Det er Røde Kors, jeg tænker 
på. Men det er nok en utopisk tanke. 
Desværre bliver der mere og mere brug 
for den .  Derfor skal vi være flere. -
Under mottoet: Verden har brug for 
Røde Kors, Røde Kors har brug for dig, 
afholder ORK (Dansk Røde Kors)· en 
medlemshvervekampagne i uge 1 2 . 
Hvor det er meningen, at vi bestyrelses 

medlemmer skal sætte os til telefonen 
og ringe rundt til ikkemedlemmer og 
spørge. Det er vi mange der ikke er helt 
vilde med. Så derfor vil jeg på dette 
sted opfordre til, at l her i sognet vil 
ringe til mig i stedet for, hvis l ønsker at 
blive medlem af ORK. Så skal jeg straks 

· ringe videre. Jeg ved godt, at vi allere
de er mange i Grønbjerg, men dog kun 
halvdelen af hvad vi var, før giroindbeta
lingen blev indført. Vi er nok tilbøjelige 
til at få sådan et kort gemt hen. 

Ingrid Kirk 
Brugsnyt. 

Det ser ud til at vores medlemskab af 
Lokalbrugsen ikke har gjort det ringere 
for os, idet den første regnskabsperiode 
(for januar måned) har vist en lille 
fremgang i både omsætning og indtje
ning, men det kan nemt være tilfældigt. 
Vi har ved sidste bestyrelsesmøde 
netop gennemgået regnskabet for 1 994 
med revisoren, og, som vi efterhånden 
var blevet forberedt på, viste det et 
pænt overskud på lige godt 1 00.000.
før skat, og dermed er tidligere års 
underskud tjent ind. Bestyrelsen er 
mest stemt for at bruge pengene til 
konsolidering og vedligeholdelse af 
butikken, som bl. a. trænger til et nyt 
gulv, men det skal selvfølgelig besluttes 
nærmere på generalforsamlingen d .  6/4. 
(se annoncen). 
Vi slipper heller ikke for at drøfte det 
nye medlemskab, selvom det er blevet 
nedstemt af kongressen. Der er nemlig 
flertal for, at man på en eller anden 
måde knytter medlemmerne nærmere til 
Brugsen, og der bliver arbejdet på 
højtryk for at finde en måde at gøre det 
på, som et flertal på kongressen kan 
acceptere. Jeg er personligt principiel 
tilhænger af ideen, men jeg er samtidig 
bange for, at det kan blive en dyr 

fornøjelse for de små. Vi har nemlig en 
forholdsvis stor del af omsætningen på 
de varer, der skal gives bonus på, og vi 
vil også have svært ved at betale den 
nødvendige elektronik, som vi kun har 
begrænset fordel af, da butikken skal 
være noget større, inden den kan spare 
en hel eller en halv stilling med den.  
Jeg håber, der kommer mange til 
generalforsamlingen. Der er også i år 
underholdning ved skolens kor. ht. 

Gymnastikopvisning �� 
\�) i Grønbjerg GUF u 

Fredag den 17. marts k1.19°0 

Efter opvisningen er der fælles 
kaffebord i gymnastiksalen 

Lise og Jørn Esbjerg 
underholder. 

Bestyrelsen GGUF 
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ANNEBEBO 
transport 

Sand & Grus Leveres 

Gummiged Udlejes 

Anneberg Transport A/S 
Internationale Transporter 

Højrisvej 2 - Grønbjerg 
DK-6971 Spjald 
Telefon 97384444 
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En familie i Grønbjerg.  i .  

Det var tirsdag sidst på eftermiddagen 
den 1 4  feb. Børnene har vinterferie.
Søren og Jacob så fjernsyn, og vi andre 
satte os omkring køkkenbordet. Birthe 
Mohr 33 år, Lars Holm 32 år, Søren 8 
år, Jacob 5 år alle med efternavnet 
Hansen har siden maj 1 993 boet i det 
nye hus på Sandbækvej 26, der hvor 
Store Sinkjær tidligere lå. Familien har 
for nylig fået nye naboer - 1 4  stk. Møller
hedder de - ikke hr. og fru, men rigtige 
møller - vindmøller. Birthe mener, at 
hun er træt af dem, men både Birthe og 
Lars er enige om, at de nok skal vænne 
sig til de nye naboer, det nytter jo ikke 
at skælde ud på dem. 
Birthe er fra Vind, hvor hendes forældre 
stadig bor, hun har 2 søskende en bror 
og en søster. Birthe er uddannet i 
Brugsen i Vildbjerg, hun har arbejdet i 
butik i Holstebro, og senest har Birthe 
været i Brugsen i Ørnhøj, indtil den 
lukkede. Familien valgte så, at Birthe 
tog forældreorlov, så hun er p.t. 
hjemmegående, hvad både hun og 
resten af familien nyder. Til aug. vil 
Birthe igen have arbejde, helst i en 
afstand fra Grønbjerg, der kan tilbage
lægges på cykel eller med offentlig 
transportmiddel. 
Lars er fra Ulfborg, hvor forældrene bor, 
han har 4 søstre.
Lars er uddannet hos 
Jens Andersen i 
Ulfborg, han arbejder 
nu hos Scania i 
Holstebro som lager
mand. 
Når vejret er t i l  det, 
bruger familien tiden 
på, at få sat skik på 
omgivelserne. Indtil 
videre har det kostet 
meget tid og slid, da 

byggegrunden indeholdt meget ler, 
måtte der skrabes et lag væk og-fuldes 
muld på. Der er plantet træer hele vejen 
rundt om huset, for at skabe læ. 
Lars store interesse er naturen - for 
tiden ugler, Lars skrev om fugleregi
strering i Runesten nr. 12 ,  han fortæller 
levende og interessant om projekt 
"kirkeuglekasse." Når familien kører tur, 
kikkes der flittigt i kikkert. Søren og 
Jacob er vokset op med interessen for 
fugle og naturen i det hele taget. 
Søren går i 1 . kl . ,  Jacob er i legestue i
børnehuset, Jacob skal begynde i bh. 
kl .  efter sommerferien. Drenge(j;� inter
esserer sig i øvrigt for fodbolclf . gym
nastik og Jacob er vild med svør-Ylning. 
Derhjemme leges der meget rhed 
LEGO. 
Birthe har været på Ollerup gymnastik
højskole og vil på et tidspunkt genopta
ge gymnastikken, men som de begge 
siger : " Vi har fundet stedet, hvor vi vil 
bo , nu skal rammerne være i orden, før 
vi får overskud til at være aktive i 
sognet." For Birthes vedkommeRde 
måske som gymnastik leder, Lars 
kunne muligvis tænke sig at genoptage 
spejderinteressen. 
Tilfældigheder gjorde at familien valgte 
Grønbjerg, de er faldet godt til ,  og 

Birthe mener ikke, 
de flytter igen . 
Lad os håbe det. 
Åh,  jeg havde nær 
g l e m t ,  fa m i l i e n  
består også af 2 
brødre, den ene sort 
som en panter, den 
anden stribet som 
en tiger, Lucky Luke 
og Jolly - to prægti
ge katte. 

HK 
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Generalforsamling i Sogneforeningen. 

Grønbjerg Sogneforening afholdt 
generalforsamling den 8. februar 1 9.30. 
Det var et godt fremmøde det dette 
kombinerede sognemøde og general
forsamling. Generalforsamlingens mest 
diskuterede emne var ikke sognefore
ningens arbejde, men spørgsmålet om 
valgproceduren til den kommende 
bestyrelse. Kan man vælges til bestyrel
sen når man ikke selv er til stede ved 
generalforsamlingen?? Skal bestyrelsen 
spørge evt. kandidater på forhånd, 
disse spørgsmål kunne bringe sindene 
i kog og blev ivrigt diskuteret. Diskus
sionen bragte dog ikke forsamlingen til 
enighed på dette punkt. Det ville måske 
være en god ide at lave en princip
beslutning på dette spørgsmål , så dette 
punkt ikke behøves at skulle diskuteres 

på mange generalforsamlinger. Til den 
nye bestyrelse valgte generalforsamlin
gen: Mads Sinkjær - Margit Jensen -
Dorthe Uv. Og som suppleanter blev 
valgt: Arne Pedersen og Marianne 
Hansen. Så var det ellers tid til kaffen. 
Efter generalforsamlingen fik vi  besøg af 
Alice Viftrup og 4 bosniske familier fra 
Røde Kors Flygtningecenter. Meningen 
med besøget var, at Grønbjergs befolk
ning skulle have mulighed for at stille 
spørgsmål til og give kommentarer ti l  
hvilke muligheder Grønbjerg har for at 
integrerer 3-4 bosniske familier her i 
byen. Mødets deltagere var positive 
overfor tanken og stillede mange gode 
spørgsmål. Vi håber at alle de tilstede
værende fik spurgt om det de ville, 
muligheden var i høj grad til stede. 

G RØ N BJ ERG IF  
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Træningsstart for børn. 
Onsdag d.  29/3-95 kl. 1 "fX! på skolestadion. 

Yderlig information tilgår gennem skolen og børnehuset 
samt på tlf: 

M i kro 89 & 90. 

97 38 42 24 Arne P .  
97 38 43 78 Jytte N .  

Fodbold for piger & drenge født i 1 989-90. 
Træningen starter indendørs i skolens gymnastiksal 

Onsdag d. 29/3-95 kl. 1 600 - 1 700 

Husk indendørs fodtøj! 
Trænere: Terese Jensen & Søren Nilausen. 

Vel mødt til en riy spændende sæson. 

Hilsen Grønbjerg IF 



Efter generalforsamlingen har den nye
bes§relse konstitueret sig således:

Formand
Kasserer
Sekretær

Tommy Kjeldgaard
Jørgen Demant
Elsebeth Kirk

Øvrige medlemmer af Bestyrelsen:

Holger Sørensen
Mads Sinkjær
Margit Jensen
Dorthe Liv

Den Gamle del af bestyrelsen ønsker
god arbejdslyst og alt held til den nye
bestyrelse.

Dilettant.
Frihedsgudinden hed s§kket som
udspillede sig på scenen i Grønbjerg
Forsamlingshus i weekenden den 24.
25. februar. Torben Nielsen har skrevet
s§kket der havde mange morsomme
replikker og episoder. Det var som altid

de lokale aktører der gjorde dilettant
forestillingen til til en morsom oplevelse
- Ros til dem . Fredag aften blev stykket
spillet for 65 tilskuere og Lørdag tor 78
hvoraf kun de 51 blev til den ettertøl-
gende spisning og dans. Sogneforenin-
gen siger hele holdet bag dilettanten
tak for det store frivillige arbejde de har
ydet for Grønbjerg Sogneforening.
Efter dilettant-nattens oprydning og
rengøring mødtes sogneforeningens
bestyrelse lettere trætte i håret for at
gøre klar til byens Rødhætter-, Zorroer-,
batmænd-, grise-, punkere-, cowboys-,
klovne- osv. De mange børn og voksne
der var mødt op så ud til et have et par
dejlige timer om kaffen, fastelavnsboller-
ne og den gamle tradition med tøn-
deslagning. Grønbjerg Sogneforening
vil gerne sige tak for den store opbak-
ning til arrangementet og den store flid
børn og sikkert også forældrene havde
Iagt i de forskellige udklædninger.

Sogneforeningen.

.,".

De bosniske flygtninge som deltog i sognemødet.
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Faneindvielse anno 1 943 fortsat. 

l Runestenen nr. 1 2  berettede vi om en 
mælkeafregning fra 1 943, på hvis 
bagside der var skrevet en tale til 
Grønbjerg Gymnastikforenings fane
indvielse, der fandt sted samme år. 
Årsagen til faneindvielsen m.m.  følger 
her. 
Faneindvielse i 1 943 lyder ikke specielt 
mærkeligt, men nysgerrigheden driver 
een til at finde ud af grunden til denne 
festivitas. Årsagen kunne være mange -
man manglede en fane, den gamle var 
slidt, sammenhold om danskheden 
under tyskernes besættelse i 2. 
verdenskrig måske i forbindelse med 
lidt provokation, jubilæum eller måske 
noget helt andet. 
Men der er jo ikke andet at gøre, end at 
ty til dem der kan huske lidt fra 
dengang og så til Grønbjerg lokal
historiske Arkiv. 
Der var mange velvill ige personer, der 
kunne hjælpe med mange forskellige 
oplysninger fra den gang, men man 
kunne ikke huske, hvorfor der var 
faneindvielse i Grønbjerg Gymnastik
forening i 1 943. Gymnastikforeningen er 
oprettet i 1 907, hvilket medfører at 1 943 
er 36 år efter oprettelsen, så det kunne 
jo ikke passe med et jubilæum. Men 
ved hjælp af at "De higer og søger i 
gamle bøger" (Citat fra Guldhornene) fandt 
Peder Svendsen frem til følgende, der 
var at læse i Gymnastikforeningens 
protokol fra d.  24. februar 1 933: 
l anledning af foreningens 25 års 
beståen vedtoges det at agitere for 
oprettelse af et mandshold og rette 
henvendelse til Laurids Hansen om at 
lede dette. Der så skulle medvirke ved 
gymnastikopvisningen og jubilæumsfe
sten den 20. marts, hvortil alle for
henværende gymnastikledere skulle 
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indbydes. Det vedtoges endvidere at 
rette henvendelse til lærer Kristensen 
om at læse op ved kaffebordet, og at få 
nogle af de aktive medlemmer til at 
synge nogle sange." 
Underskrevet af Kathrine Kristensen, 
Ole Kristensen, Gudrun Østergaard, 
Arne Østergaard og Peder Chr. Jensen 
og alle var mødte. 
Det kunne jo hermed tyde på at man 
også i 1 943 slog jubilæumsfesten og 
gymnastikopvisningen sammen. Og det 
kommer sig jo nok også af at Grønbjerg 
Gymnastikforening er oprettet d. 2. 
november. 
Så skulle mysteriet med tidspunktet for 
faneindvielsen være opklaret. Jeg har 
ved min rundspørge fået oplyst, at 
fanen i 1 943, som på det tidspunkt jo 
var 35 år gammel, var laset og slidt og 
trængte til udskiftning. 
Af protokollen for Grønbjerg Gymna
stikforening fra januar 1 943 fremgår 
bl.a. at "det vedtoges at afholde gym
nastikopvisning søndag d. 28 marts". 
Om det næste møde som blev afholdt 
fredag d. 1 2  marts, kan man bl. a. læse: 
"Det vedtoges 1 )  at indbyde alle forenin
gens gamle ledere til opvisningen og 
faneindvielsen d. 28 marts. 
2) at alle skal give 50 øre i entre til 
opvisningen 
3) at børn har ingen adgang d. 28. 
4) at alle dem, der har givet et bidrag til 
den nye fane, skal have gratis kaffe. 
Derudover blev der holdt best. møde 
søndag d. 1 4  marts med alle lederne 
for at tale om faneindvielse og opvisnin
gen. 
Søndag d.  1 4 marts vedtoges: 
1 )  at leje Kirstine Skytte til at lave 
kaffen 
2) at kaffen skal koste 50 øre pro 



persona 
3) at rette henvendelse til lærer Kristen
sen om at læse op ved kaffebordet. 
Derudover skulle der være afslutnings
fest for aktive gymnaster tirsdag d. 6 
april hvis man kunne få hus og musik. 
Alle møder var overværet af bestyrelsen 
der dengang bestod af Arne Øster
gaard, Stinne Hansen, Knud Kristensen, 
Erling Østergaard og Grethe Kristensen. 

Det næste der er berettet om i protokol
len er Arne Østergaard, der skriver om 
jubilæet og opvisningen. Citat 
"Søndag d.  28 marts fejredes forenin
gens jubilæum i strålende solskin i 
overværelse af ca. 450 mennesker 
nemlig godt 300 tilskuere og 1 40 
gymnaster fordelt på 6 hold. 
Foreningen havde indbudt en del 
gæster hvoraf kan nævnes formanden 
for Ringkjøbing Amts Gymnastikfore
ning gårdejer Jens Kirk fra Velling, lærer 
A. Bonde Nielsen Nr. Omme Hovedsko
le, lærer Kristensen Grønbjerg Skole og 
alle foreningens gamle ledere. 
Der begyndtes kl 1 330 med indmarch af 
de 6 hold gymnaster og indvielse af en 
ny foreningsfane, som en del af er 
skænket foreningen af sognets beboere 
i form af frivillige bidrag. 
Lærer Bonde Nielsen fæstede det første 
søm for Kongen og fædrelandet, Jens 
Kirk det andet for flaget og Jens 
Kristensen fæstede det tredje søm for 
gymnastikforeningen og erklærede 
fanen for indviet. Fanebærer var Svend 
Jensen. 
Efter faneindvielsen begyndte opvisnin
gerne. Der begyndtes med et hold små 
piger under ledelse af lærerinde Signe 
Larsen ca. 30 småpiger. Derefter fulgte 
et hold drenge på ca. 25 under ledelse 
af lærer Møller. Et konehold på 1 4  
deltagere lededes af Karen Smith 
Søgaard. Et mandshold på 1 3  deltagere 

ledet af Laurids Hansen. Derefter et 
hold unge piger på 27 deltagere under 
ledelse af Grethe Kristensen. Og til slut 
et hold karle 25 i tal ledet af Knud 
Kristensen. 
Alle opvisningerne forløb smukt og 
godt, det kneb en smule med pladsen, 
dette var forøvrigt galt hele dagen. 
Kl. 6 var der fælles kaffebord, hvor 
formanden bød velkommen og takkede 
sognets beboere for den smukke fane. 
Derefter talte de tre mænd der havde 
fæstet søm i fanen, desuden blev der 
talt af de forskellige ledere og en del 
andre, der lykønskede foreningen med 
jubilæet, der var oplæsning af lærer 
Kristensen, og der blev sunget en del 
gode sange. Til slut takkede formanden 
for de mange lykønskninger og takkede 
alle der havde bidraget til, at dagen 
kunne forløbe festligt. Kl. 9 ryddedes 
salen til dans, og så var der dans til kl. 
12  til Mortensens musik. Alt i alt en god 
og smuk festdag, som fortjener at 
mindes i foreningens historie." 
Underskrevet af Arne Østergaard. 

Den næste aktivitet der foregik i Gym
nastikforeningen var generalforsamling 
fredag d. 3. december 1 943. 

Det var så det en mælkeafregning 
skrevet i 1 943 og fundet godt 51 år 
efter i 1 994 kunne give anledning til af 
undren og morsomme oplysninger. 

Under opklaringsarbejdet fandt vi ud af 
at Grønbjerg Sogneforening som sådan 
havde 20 års jubilæum i 1 994. Vi vil 
glæde os til 1 999 til et 25 års jubilæum. 
Dette samt oprettelsen af forsamlings
huset og Grønbjerg Borger- og Hånd
værkerforenings overgang til sognefore
ning vil jeg prøve at undersøge og 
måske skrive om på et senere tids-
pun� � 
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Fodbold for små piger & drenge. 

Sidste havde vi stort fremmøde af 
piger & drenge, som var 5-6 år. Vi 
havde det sjovt under træningen og 
stævnerne vi deltog i, men resultaterne 
er heldigvis glemt! 

Børnene udvikler sig positivt både 
fysisk og psykisk ved at lege med 
bolden - de fleste gange i nærheden af 
fødderne - så de er svære at genkende 
ved sæsonens afslutning. 

Vi træner for os selv, før de større børn 
træner. Børn på 4-6 år har ikke altid 
nemt ved at koncentrere sig , hvis der 
er forstyrrende elementer omkring 
dem. 
Personalet i Børnehuset går gerne over 
med børnene til fodboldbanen. Når 
træningen er afsluttet kan forældrene 
hente de små mikro'er, samtidig med 
at de bringer de større søskende. 
Sidste års erfaringer viste, at 4-årige 
børn ofte havde for svært ved at klare 
sig . Men nu er de jo større - så kom 
igen! 

Alle piger og drenge som skal starte i 
børnehaveklassen eller er født i 1 989-
90 er velkomne til at komme og lege 
med bold. 
Vi træner onsdage kl. 1 6.00-1 7.00. Se 
annonce andensleds i bladet. 

Terese og Søren. 

Galleri Jylland 

Marts 
Den århusianske gruppe 

"Palimpsest" 
Malerier og skulpturer. 

April 

Aage Arbjerg Malerier 

Maj 

Bjørn Haugaard Malerier 

Ferniseringen finder sted kl . 1 5  - 1 7  

Grønbjerg Børnehus 
holder ordinær 

generalforsamling og forældreaften. 

Tirsdag d .  28 marts kl .  1 930 i Børnehuset . 

Dagsorden ifølge vedtægterne .  
Forslag d e r  ønskes behandlet p å  generalforsamlingen skal være form an
den i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse . 

Ste m me berettiget og valgbare er al le foræld re med børn optaget ilel ier på 
ventel iste ti l  institutionen . 

Med venlig hi lsen Personalet og Bestyrelsen. 
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Grønbjerg by og erhvervsudvikl ing. 

Der var generalforsamling d. 1 . 1 2.-94, 
hvor John & Holger først viste rundt på 
møbelindustrien. Virksomheden er igen 
blevet kåret som en af dem med højest 
vækst, der er anskaffet nye maskiner, 
og flere er undervejs. Siden sommerferi
en er produktiviteten pr medarbejder 
steget med 40%, og ingen er blevet 
fyret. 
Generalforsamlingen holdes på kroen. 
Der er ikke nye virksomheder i udsigt, 
men sammen med bygruppen under 
Grønbjerg 2000 arbejdes der på at få 
etableret hobbylandbrug. Overskuddet 
er på ca. 1 41 .000.-kr, og egenkapitalen 
er nu på 360.708.-kr. 
Til bestyrelsen genvælges Jan Dyrberg , 
mens John Asmussen kommer ind i 
stedet for Henrik Thomsen. 
Under eventuelt er der forslag om, at 
nøgletallene fra regnskabet fremover 
skal stå bagpå indbydelserne til gen
eralforsamlingen. Der er debat om 
foreningens formål. Man vil støtte 
Grønbjerg 2000, og der er forslag om at 
opføre ældrevenlige boliger. 

Grønbjerg H usholdningsforening. 

Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde 
konstituerer bestyrelsen sig med Kristen 
Agerlund som formand og Jan Dyrberg 
som sekretær mens Peder Ø Christen
sen fortsætter som kasserer og N. O. 
Fuhrmann som direktør. 
John og Jan vælges til repræsentant
skabet for Grønbjerg 2000, og Ivan 
Mortensen vælges til projektgruppen for 
hobbyland brug. 
Ingrid Kirk har forespurgt, om vi vil være 
behjælpelige med etablering af flygtnin
gesatelitter i Grønbjerg. Vi vil se positivt 
på konkrete projekter og evt. støtte 
økonomisk. ht. 

PROFESSIONELLE FOTO
OPGAVER LØSES KREATIVT 

� 
Finn Krogh Jørgensen 
Tit/Fax: 97 38 40 59 

Kursusafslutning i forsamlingshuset 

Onsdag d. 29. marts 1 995 kl. 1 930 

Udstilling af vinterens arbejder. 
Ting til udstillingen afleveres mellem kl. 1  000 og 1200 

Udstillingen er åben fra kl . 1 SOO 

Aftenens underholdning er med "De Grå Løver''. 

Tilmelding senest d. 27.marts på tlf. 97384297. 
Bestyrelsen. 
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GRØNBJERG - 2000 

Siden januar har vi ventet spændt på 
afgørelsen fra Told og Skat, om Den 
selvejende institution Grønbjerg - 2000 
under oprettelse kunne godkendes som 
skattefradragsberettiget institution på 
lige fod med Kræftens Bekæmpelse 
Røde Kors og andre tilsvarende 
organisationer. Det første brev var ikke 
så opmuntrende, men med nogle 
justeringer i forslag til vedtægterne, 
sendte vi en fornyet ansøgning til Told 
og Skat i København, om godkendelse 
af skattefradrag for gaver der gives til 
institutionen. ' 

Denne gang kom der positiv svar fra 
Told og Skat. Det betyder, at såfremt 
Den selvejende institution Grønbjerg -
2000 bliver oprettet ved et stiftende 
repræsentantskabsmøde d. 9. marts 
1 995 uden væsentlige ændringer af 
vedtægterne, kan gaver der gives til 
institutionen fratrækkes på selvangivel
sen efter gældende regler. 
Reglerne siger, at der samlet pr. år kan 
gives 5500,- kr. til godkendte organisa
tioner. Heraf kan de 5000,- kr. fratræk
kes på selvangivelsen. Ægtefæller kan 
hver fratrække indtil 5000,- på selvangi
velsen. Man skal, naturligvis kunne 
dokumenterer udgiften over for skatte
væsnet. 
Denne mulighed for at yde støtte til 
projektet betragter vi som meget 
positivt, og vi håber naturligvis, at alle 
vil benytte sig af denne mulighed for at 
give et bidrag til Grønbjergs fremtid. 

Vi har også fået brev fra Indenrigsmini
steriets pulje til forsøg og forskning 
vedrørende udvikling i landdistrikterne 
om, at der er indkommet 306 ansøgnin
ger om støtte fra puljen i 1 995. Puljen 
er på 1 7  mill . kr. , så med lidt hovedreg
ning kan det blive ca. 55.000,- til hver. 
Men vi håber naturligvis at vores 
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ansøgning ligger øverst i bunken. Vi har 
som tidligere nævnt søgt om et beløb 
på ca. 1 mill . kr. over en toårig periode. 
Vi forventer at få besked fra indenrigs
ministeriet omkring d. 1 .  april. 

Midt i februar J1ev vi ringet op af en 
svensker, der vi� Landsforeningen af 
Landsbysamfunq ,havde fået at vide, at 
vi i Grønbjerg bakser med et projekt i 
forbindelse med udvikling i landsby
samfundet. Vi blev spurgt, om vi ville 
tage mod besøg af ni svenske højskole
lærere, der har beskæftiget sig med 
problematikken i forbindelse med et 
kursus. De ni højskolelærere har været 
på studieture i Norge og Finland og 
ville gerne gøre studier i marken i 
Danmark. De ni kursister kommer fra 
Vesternorrland i Sverige, der ligge ca. 
600 km nord for Stockholm. 
Svenskerne kommer ved ni tiden 
onsdag formiddag d. 22 marts. Vi vil 
sammensætte et program, så de får et 
indtryk af, hvordan vi her i Grønbjerg 
griber landsbyproblematikken an. Vi vil 
naturligvis fortælle om, hvordan vi er 
begyndt, hvordan vi arbejder, og hvad 
vi arbejder frem imod. Der bliver en 
rundtur i Grønbjerg og omegn, så 
svenskerne kan danne sig et indtryk af 
området. Og de skal naturligvis også se 
på de steder, vi har planlagt de forskel
lige aktiviteter. 
Endelig har vi inviteret Viceborgmester 
Torben Nørregaard til at fortælle om 
samspil let mellem landdistrikterne og 
byrådet, og hvad det betyder at bo i en 
kommune med næsten udelukkende 
landsbysamfund. 

På Grønbjerg - 2000's vegne 

John Asmussen og Mogens Ballegaard. 



Tour de Pedal 

Datoen for den første Tour er ikke 
fastlagt endnu så man bedes se 
opslag i brugsen,  de øvrige er 
som følger: 

1 0/5, 1 6/5 og 22/5. 

Alle dage går starten fra 
Skolen kl. 1 9°0 

Grønbjerg GUF 

Ruth og Kesse 

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

SØNDAGSMENU 
KUN Kr . 6 5 , -

Berigtigelse: 
Vedr. referat fra sognemødet under 
Grønbjerg - 2000 i Runestenen nr. 
1 2  på side 30 stod: 
Det er en god skole vi har, skal 
bevares med 7 klasser. Grønbjerg 
skole har flere børn pr. lærer end 
f.eks. Spjald skole". 
Det sidste er ikke rigtigt, tallene er: 
Grønbjerg skole: 

elever 61 lærere 8. 
Spjald skole: 

elever 373 lærere 36 

Derfor er Grønbjerg skole alligevel 
en god skole, takket være kommu
nens velvilje overfor en skole med 
et lille elevtal . 

Venlig hilsen 
Henning B. Møller. 

Fællesspisning 

for hele familien 

FREDAG d. 31 . Marts kl. 1 8.30 
i forsamlingshuset. 

"Klubben af mænd 
for finere madlavning" 

vil komponere og servere en 
udsøgt menu. 

Tilmelding i Brugsen 
senest tirsdag d. 28. marts 

Pris: 40 kr. for voksne og 20 kr. 
for børn (3-1 4 år) 

Alle er velkomne 

Kulturgruppen GB-2000 
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Nyt fra 
Skolebestyrelsen 
v/ Lis Helles Olesen 

Formand 

Den store begivenhed på skolen her i år 
var skolens 25 års jubilæum d. 2. febru
ar. Hele ugen var skoleskemaet suspen
deret, og elever og lærer havde travlt 
med at terberede festlighederne. Onsdag 
aften blev der holdt lysbilledatten ved 
Henning Møller og Peter Svendsen. 
Torsdag - på selve dagen - var der film, 
pølser og sodavand som altid på skolens 
fødselsdag. Den helt store begivenhed 
var dog festen torsdag aften, hvor børn 
og personale på skolen havde lavet mad 
til os, og hvor et stort gallashow rullede 
over scenen med sang, musik og teater 
opført af alle skolens elever. Til sidst var 
der som altid dans og leg. Helt igennem 
et vellykket arrangement. 
Den 16.  januar var der indskrivning, hvor 
12 nye børn blev meldt ind i den kom
mende børnehaveklasse. l år går der jo 
ingen børn ud af 7. klasse, så efter 
sommerferien er elevtallet oppe på 76. 
Muligvis får vi derudover nogle bosniske 
børn i skolen, hvis det lykkes for nogle 
familier, at flytte fra flygtningecenteret i 
Troldhede til Grønbjerg. 
Til slut skal nævnes, at vi arbejder på at 
få udskiftet nogle af de gamle skole
møbler. Ud af skolens budget kan vi nok 
få råd til at købe et nyt klassesæt pr. år. 

GRØNBJERG 
MASKIN FORRETN I N G  

d i n  lokale M askinforretn ing 

97 38 40 3 5  
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RUNESTENEN 
SOM NYHEDSFORMI DLER 

Runestenen plejer ikke at være det organ 
der kommer først med nyhederne. Det 
skyldes delvis den lange ekspeditionstid, 
og så naturligvis at bladet kun udkom
mer 6 gange årligt, men denne gang kan 
vi fortælle at: 

Frydendalsvej 3 er lejet ud til en bosnisk 
familie fra asylcenteret i Troldhede. Der 
er tale om en familie på fire personer, 
men det er endnu ikke fastlagt, hvem af 
de fire familier der var med til sognemø
det, det bliver tale om. 

Fra d. 1 .  april hedder Grønbjerg Børne
hus' ny leder Lone Lauridsen. Lone 
Lauridsen kommer fra en stilling i 
Rindum børnehave, og hun bor i Hvin gel. 

Musikalsk Legestue 
Spjald og Grønbjerg 

Afslutning Mandag d. 20 marts. 
Kl. 1 9°0 ti l ca 21 °0 

Gymnastiksalen Spjald Skole 

Alle søskende, forældre, bed
steforældre, naboer og venner 
er velkommen, l er selv det 
gode publikum. 
Børnene vil vise en del af det 
de har beskæftiget sig med i 
årets løb. · 

Der kan købes kaffe og kage 
for 20 kr, juice og kage for 1 o kr. 

Overskuddet går til instrument
køb. 

Venlig hilsen 
Vita og Linda 



VIKINGEN ER LØS 

Kend din by ! 
Dette er Runestenens nye 
konkurrence. Det gælder om at 
gætte hvor billedet til højre er 
taget i Grønbjerg. 
Indsend dit svar til en fra 
redaktioen senest d .  1 .  maj, og 
du deltager i lodtrækningen om 
en lille præmie. Max. 1 svar pr. 
deltager. 

Ristet brød er let at lave, blot man vil erindre : 
Når det oser skal det have - to minutter mindre. 

Piet Hein 

Runestenen's redaktion i Jens Erik Bygvraa's streg. Det er Alan til venstre. 
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Mindeord 

Dora Kathrine Larsen , født Langhoff, 
døde den 30. december 1 994, 64 år 
gammel. Hun blev født den 26. april 
1 930 i Nørre Omme sogn som datter 
af gårdejer Hans Kristen Langhoff og 
hustru Dorthea Langhoff, født Jensen. 
Slægten går fire led tilbage på føde
gården, Sighus, i Grønbjerg. Dora 
Larsen er ud af en søskendeflok på 
fem. l sine unge år efter konfirmationen 
kom hun ud at tjene, og det blev til 
ophold på flere af egnens gårde 
kombineret med ophold på Ryslinge 
højskole. Den 25. maj 1 951  blev hun i 
Nørre Omme kirke viet til tømrermester 
Svend Kristen Larsen. Først boede 
parret i Algade. Senere solgte de huset 
og byggede nyt. Sammen fik de fire 
børn: Ella, Hanne, Knud og Poul Erik. 
Gennem flere år drev Dora Larsen 
kiosk fra hjemmet og formåede samti
dig at passe jobbet som hjemmegåen
de husmor. Det betød en lang arbejds
dag, for kiosken havde åbent, efter at 
andre forretninger havde lukket. Da vi 
kom her til Grønbjerg for godt 25 år 
siden, husker jeg, hvor betryggende 
det var, når man pludselig fik uventet 
gæster og gerne ville give dem en kop 
kaffe med brød og andet, at man så 
kunne gøre de nødvendige indkøb på 
Grønnegade. Dora Larsen var venlig 
og tjenstvillig og god til at tale med 
folk. 
Den 8. juli 1 977 døde Svend Larsen 
pludselig, og det var et frygteligt tab 
for Dora Larsen og børnene. De fire 
børn var til gengæld en uvurderlig 
støtte for hende og en rigdom i hendes 
tilværelse. l sin kærlighed til dem følte 
hun samtidig et stort ansvar over for 
dem og ville gerne gøre alt, for at de 
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skulle mærke savnet af faderen mindst 
muligt. Den yngste af drengene var 
kun ti år, da huh blev alene. l april 
samme år havde Dora Larsen taget 
afsked med sin gamle, elskværdige og 
kærlige moder, der: blev 87 år gammel. 
Jeg husker hende �tadig fra besøg på 
De Gamles Hjern i Grønbjerg. Da 
Svend Larsen 3 måneder senere døde, 
var det i en alder af 57 år. Dora Larsen 
evnede at se det store i det små - i det 
som mange overser. Hun glædede sig 
meget over blon'lsters og planters 
pragt, og hun havde de såkaldte 
grønne fingre, som jeg ved kendeteg
ner mange i familien. Og hun kunne i 
den kolde vintertid finde tørrede 
blomster og stille dem an som en fin 
buket, der mindede om, at også denne 
årstid har sin charme. l årene efter at 
Dora Larsen blev enke arbejdede hun 
som medhjælper på Spjald Plejehjem. 
Interessernæssigt favnede hun bredt: 
Fra naturmedicin til håndarbejde og 
slægtsforskning i sin egen slægt. 1 sine 
sidste år boede Dora Larsen i en 
lejlighed i Grønnegad e. Foruden de fire 
børn efterlader hun sig, svigerbørn, syv 
børnebørn og tre søskende. Familien 
ville hun særlig gerne tale om, for den 
lå hende meget på hjerte. l hendes 
tanker var alle i familien hende nær 
selvom afstanden geografisk kunn� 
være ret så stor. l begyndelsen af 
december g lædede hun sig meget til 
at rejse til København for at holde jul 
hos Hanne, svigersøn og børnebørne
ne, hun var ikke rigtig rask de sidste 
dage og få dage efter hjemrejsen til 
Grønbjerg sov hun stille ind. 

Karsten Tang Pedersen døde den 28. 
januar 1 995 på Spjald Plejehjem, 86 år. 
Som en ud af en søskendeflok på seks 
blev Karsten Tang Pedersen født på en 



landejendom den 1 8. juni 1 908. 
Allerede omkring 1 O-års alderen var 
han om sommeren ude at tjene som 
hyrdedreng. Da han var lidt ældre kom 
han rigtigt ud at tjene på egnens 
gårde. l begyndelsen af trediverne tog 
han plads hos broderen Sarinus Tang, 
Kjærgård, i Grønbjerg. Her lærte han 
Inger Marie Nielsen at kende. Den 25. 
oktober 1 934 blev parret viet i Nørre 
Omme kirke og kunne derfor i oktober 
1 994 fejre diamantbryllup. De første 8 
år blev Inger Marie og Karsten Tang 
ansat som fodermesterpar på en større 
gård ved Vejle. Det første år fik de 
tilsammen 1 00 kr  om måneden i løn 
plus logi og en hel del naturalier. 
Lønnen steg lidt efterhånden, og det 
lykkedes i de otte år at samle penge 
fra til udbetaling på en ejendom. Der 
var 45 køer, der skulle malkes ved 
håndkraft de første år. Senere blev der 
installeret malkemaskine i kostalden. 
Arbejdet startede kl. 4 om morgenen, 
og de tog deres l i l le datter Oda Tang 
med i stalden for passe hende sam
men med det andet arbejde. Fra Vejle 
valgte de at flytte til Grønbjerg , hvor de 
købte en mindre ejendom på Ørnhøj
vej. Karsten Tang måtte supplere 
indkomsten ved daglejearbejde blandt 
andet ved arbejde i kulgravene, og så 
måtte Inger Marie i stor udstrækning 
tage sig af arbejdet derhjemme og 
passe børnene. De havde nu fået 
datter nummer 2 ,  Lise. Det var i de 
tider, hvor man vanskeligt kunne få 
cykeldæk, og Karsten T an g har forme
lig flere gange løbet på arbejde i 
kulgravene, har en tidligere nabo 
fortalt. 
Efter ca. 4 år købte ægteparret en 
større ejendom i Skråstrup. Gennem 
flere år kørte Karsten Tang nu mælk til 
Ørnhøj mejeri. Han var glad for at 

arbejde og var kendt for sit gode 
humør. En dag han var ude med 
mælkevognen i et forfærdeligt storm
vejr, var der en gårdejer, der ynkede 
ham. Han svarede: "Det er ikke noget 
at tale om, tænk på søfolkene ude på 
havet". Karsten Tang var også kendt 
som en børnenes ven og havde gerne 
bolsjer i lommen på sin vej rundt som 
mælkemand. For 22 år siden flyttede 
ægteparret i hus i Grønbjerg . Karsten 
Tangs helbred var begyndt at svigte. 
De sidste mange år var han plaget af 
astma og har meget ofte været indlagt 
på hospitalet. Men det forunderlige var, 
at han gennem det meste af sit liv var 
så god til at indordne sig under de kår, 
der blev hans. Han var f.eks. aldrig ked 
af at komme på sygehus, når det var 
nødvendigt. Det sidste halve års tid 
måtte Karsten Tang dels opholde sig 
på sygehus og på Plejehjemmet i 
Spjald, og det sidste sted blev han 
også glad for at være. Ægteparret 
Inger Marie og Karsten Tang har 
sammen skabt et godt og gæstfrit 
hjem, hvor der kom mange på besøg , 
ikke alene den forholdsvis store og 
trofaste familie, men også mange 
naboer, genboer, bekendte og venner. 
Karsten Tang efterlader sig foruden 
hustruen,  to døtre, to svigersønner, ti 
børnebørn og seks oldebørn. 

Aster Christensen Jensen født Tons
berg døde på Spjald Plejehjem den 29. 
januar 1 995. Aster Jensen blev født 
den 23. februar 1 899 i Tørring sogn 
ved Lemvig og ville derfor snart være 
blevet 96 år. Hun voksede op i en 
børneflok på 1 4. Hun har været gift to 
gange, men det første ægteskab, hvor 
hun boede i Lomborg, varede kun kort, 
da manden døde og efterlod hende 
alene med en li l le pige. Derefter blev 

35 



hun husbestyrer hos Aage Valdemar 
Undholm Jensen, som hun senere 
giftede sig med. Han var enkemand, 
da hans første hustru l igeledes var 
afgået ved døden efter få års ægte
skab og havde efterladt ham alene 
med en lille dreng. Parret blev viet i 
Tørring kirke den 1 1 .  maj 1 930, og det 
blev til gengæld et langt ægteskab. 55 
år fik de sammen. Aage Lindholm 
Jensen var tidligere mejeribestyrer i 
Lydum, så havde han nogle år en 
cykelforretning . Men da krisen satte ind 
i slutningen af 1 920'erne udvandrede 
parret til Canada for at søge at skabe 
sig en ny tilværelse, men også der var 
der krise, og efter nogle år vendte de 
hjem til Danmark og slog sin ned i 
København hvor parret boede indtil de 
i 1 966 flyttede til Algade 62, Grønbjerg . 
Det sidste flyt havde næppe fundet 
sted , hvis ikke parret havde en datter 
og svigersøn bosat i Spjald. 
De sidste par år Aage Valdemar 
Lindholm Jensen levede var han 
svagelig og havde mange hospital
sophold, men åndsfrisk var han til det 
sidste. Jeg kom ofte i hjemmet og blev 
godt modtaget. Vi fik mange gode, 
interessante og udbytterige samtaler, 
for Aage Valdemar Lindholm Jensen 
var ikke et dusinmenneske. Han havde 
sine markante meninger, han erklære
de sig f.eks. både som kommunist og 
stalinist. Jeg synes, at det var interes
sant, at få tingene og ikke mindst 
sidste verdenskrig belyst af en mand 
med det syn. Altid mødte jeg venlighed 
og forståelse, og han var fantastisk til 
at fortælle om oplevelser fra sit lange 
liv. Han havde f.eks. også været 
minestryger efter 1 .  verdenskrig. Den 
1 4. februar 1 986 døde Aage Valdemar 
Lindholm Jensen. Han blev 89 år 
gammel. Aster Jensen havde passet 
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og plejet sin mand under sygdommen, 
jeg blev altid venligt modtaget og selv 
om det mest var Aage Valdemar 
Jensen, jeg talte med ved sygesengen, 
fik jeg da også gode samtaler med 
Aster Jensen. Efter ægtemandens død 
flyttede Aster Jensen til De Gamles 
Hjem i Spjald, hvor hun boede, indtil 
det blev nedlagt. Hun måtte endnu 
engang i en høj alder prøve at slå rod 
et nyt sted, og det blev på Spjald 
Plejehjem, hvor hun opholdt sig til sin 
død . l Grønbjerg havde Aster Jensen 
sat stor pris på at passe blomster både 
ude og inde og at følge med i årets 
gang i naturen. Det kunne hun nu 
meget bedre end årene i København. 
Hun blev meget glad for at være på 
Spjald Plejehjem. Stuen med blomster 
og adgang ud til en terrasse følte hun 
var så hjemligt. 
Aster Jensen efterlader to af sine 
søskende, en søster på 99 år og en 
yngre broder samt fire børn. En datter 
bor i Norge, mens de øvrige bor i Hee, 
Grønbjerg og Spjald. 

Ole Kristensen Kjærgaard døde den 9. 
februar 1 995 på Ringkøbing Amtssyge
hus. Han blev født den 1 1 .  januar 1 907 
i Nørre Omme sogn, og den 1 1 .  januar 
i år opnåede han at fejre sin 88 års 
fødselsdag, og det blev en god dag for 
ham sammen med familien. · Ole 
Kjærgaard overtog i 1 935 gården, 
Kjærgårdsvej 8, Grønbjerg efter for
ældrene Gravers Kristian Larsen 
Kjærgaard og Hustru Kristiane Kristen
sen. Det var en parcel, der var udstyk
ket fra den gamle slægtsgård Øster
gaard , der havde været i slægtens eje 
gennem mange generationer. Udstyk
ningen skete i Ole Kjærgaards faders 
tid, og Ole Kjærgaard har været med til 
at bygge denne gård op og opdyrke 
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den sidste hedejord. Som det var skik 
dengang blev Ole Kjærgaards forældre 
boende i en aftægtslejlighed på 
gården. Men allerede den 20. maj 
1 937 døde moderen 62 år gammel. 
Faderen Gravers Kristian Larsen døde 
den 5. december 1 946, 74 år gammel. 
l 1 947 den 24. oktober blev Ole 
Kjærgaard viet i Nørre Omme kirke til 
Else Randbæk Nielsen fra Brejning 
sogn. Selvom Ole Kjærgaard b lev gift 
i en forholdsvis sen alder, opnåede 
parret 47 år sammen i et godt ægte
skab. Det kunne godt en tid se ud som 
om der ingen arving kom til at overta
ge og føre slægtsgården videre, men 
1 2. august 1 952 var en lykkelig dag, 
da der blev født et drengebarn i 
Kjærgård, den nuværende ejer Gravers 
Larsen Kjærgaard . 
Ole Kjærgaard sled hårdt i sine yngre 
år, men som midaldrende kom han til 
at døje med benene, og det blev hans 
handicap resten af livet. Mange smer
ter har han måttet døje, adskil lige 
operationer har han været igennem, 
men færdes frit og uhæmmet uden 
støtte kom han aldrig mere til . Ole 
Kjærgaard var et meget interesseret og 
engageret menneske, og han havde 
rige evner inden for mange felter. 
Naturligvis havde landbruget hans 
store interesse både i praksis og teori 
med møder og arrangementer i land
boforeningen. Og en række udfordrin
ger fik han gennem de mange tillids
hverv, som han fik betroet. Medlem af 
sognerådet, arbejdet som vurderings
mand, i repræsentantskabet for Ring
købing Landbobank for blot at nævne 
nogle. Min kone og jeg har kendt Else 
og Ole Kjærgaard i godt 25 år. Da vi 
kom her til sognet var Ole Kjærgaard 
nemlig formand for Nørre Omme 
menighedsråd , og hjemmet i Kjær-

gaard var det første sted vi var på 
besøg i sognet i den anledning. Og 
der mødte vi stor gæstfrihed og venlig
hed så det blev et forvarsel om gode 
år, der ventede os her i sognet. Ole 
Kjærgaard har udført et stort og dygtigt 
arbejde i menighedsrådet. l en række 
år var har en god, samvittighedsfuld og 
dygtig kasserer. Ole Kjærgaard var helt 
igennem et reelt og ærligt menneske, 
der holdt af sit sogn og de mennesker, 
som han levede iblandt. Han ville 
meget nødig såre andre. Med sit 
handicap som gangbesværet fulgte 
han levende med i sognets liv, læste 
ivrigt aviser blade og bøger og fulgte 
med i politik på lokalt såvel som lands
plan, ligesom det åndelige og kirkelige 
liv optog ham af hjertet. Jeg kender 
Ole Kjærgaard som et mildt og venligt 
menneske, en personlighed, der havde 
sine meninger og sine meningers mod, 
men ikke stødte andre fra sig ved sin 
måde at fremføre dem på, hvis man 
ikke var helt enig med ham. De sidste 
år havde alderdommen sat sig sine 
spor, men altid mødte han besøgende 
med sit lyse smil. 

Ernst Mølgaard Ottosen 

Kirkeligt Samfund har afholdt 
generalforsamling. På valg var 
Villads Kyndesen og Stinne Kris
tensen, de blev begge genvalgt. 

S.K. 
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Positi,v stemning for Bosniske familier i Grønbjerg. 

Der var ca. 70 fremmødte til Sognefore
ningens generalforsamling hvor der 
efterfølgende var en "høring" om evt. 
tilflytning af 4 bosniske familier til 
Grønbjerg. 
Hanne Meiner indledte med en vel
komst og en opfordring til at få alle 
spørgsmål belyst både positive såvel 
som negative. Hanne Meiner sluttede 
med citatet: 'Vær mod andre som du 
ønsker de skal være mod dig." 
Fra flygtningecenteret i Troldhede var 
der mødt Alice Viftrup, samt fire 
bosniske famil ier, der havde mod på at 
flytte til Grønbjerg. 
Alice Viftrup fra flygtningecenteret 
indledte med at fortælle om de relativt 
kummerlige forhold de bosniske 
flygtninge lever under. 
Derefter blev de fire familier præsenteret 
med navn og deres stil l ing i Bosnien. 
Der var tale om en jurist hvis kone 
arbejdede på kontoret hos sin mand. 
En maskiningeniør hvis kone også 
arbejdede på kontor, en familie hvor 
både mand og kone var maskintekni
ker, og endelig en familie hvor manden 
var altmuligmand med hensyn til 
mekanik og maskiner. De fire familier 
havde tilsammen 6 børn i forskellige 
aldre. Børnene går i øjeblikket på den 
Kristne Friskole i Videbæk, men vil, hvis 
det bliver aktuelt, blive overflyttet til 
Grønbjerg Skole. Børnene kan dansk i 
løbet af kort tid, og er i stand til at følge 
med i skolen i løbet af ca. 3 måneder. 
Lis Helles havde på vegne af skolen og 
skolebestyrelsen ingen betænkelighe
der ved at integrere de bosniske børn i 
de pågældende klasser. 
De boliger der efterlyses i forbindelse 
med en eventuel udflytning til en 
såkaldt satellit, skal indeholde almindeli-
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ge faciliteter som køkken, bad og toilet. 
Derudover skal der være mulighed for 
at to familier kan dele huset med, et 
fælles opholdsrum og enkelte værelser. 
At der skal være to familier i huset har 
noget med økonomi at gøre idet der 
gives tilskud til huslejen på kr. 5000,
pr. person pr. år. Derudover betales der 
kr. 3000,- pr. person pr. år til vand el og 
varme. Den endelige huslejekontrakt 
udfærdiges mellem lejer og statsamtet. 
Der var spørgsmål om trosretning, det 
blev nævnt, uden at der skulle gås i 
dybden med spørgsmålet, da dette var 
et meget følsomt område, at der er tale 
om muslimer og katolikker, men at det 
ikke havde den store betydning i forbin
delse med udflytning til en satellit. Der 
skulle ikke være problemer med hensyn 
til kosten, hvis man ville inviterer en 
familie på besøg. Der kom endvidere 
forslag om, at hver bosnisk familie 
kunne/skulle have en eller to kontaktfa
milier tilknyttet. Familier som bosnierne 
kunne henvende sig til med praktiske 
og måske andre spørgsmål. 
Med hensyn til arbejdssituationen var 
det således at hvis en stilling havde 
været opslået ledig i 3 mdr. måtte den 
besættes af en bosnier, men ellers 
kunne man henvende sig til Dansk 
Flygtningehjælp for at få yderligere 
oplysninger. 
Der var på mødet allerede forslag til, at 
den næste fællesspisning skulle være 
bosnisk mad, og madlavningen skulle 
forestås af de fire bosniske familier. 
Sluttelig indvilgede Ingrid Kirk og Alice 
Viftrup i at være med til at finde egnede 
boliger i Grønbjerg. Eventuelt interes
serede kan henvende sig til Ingrid Kirk 
tlf. 97 38 40 20. mb 



En hyggelig dag. 

Søndag d. 1 9  februar blev der afholdt 
den årlige skomagerturnering, hvor der 
blev spillet om en vandrepokal. Tur
neringen begyndte kl. 1 O, og der stod 
20 forventningsfulde deltagere klar til 
at gå i gang med de indledende run
der. Efter endt middagspause og 
mange gode og velspillede kampe 
stod det klart hvilke 4 personer, der 
skulle mødes i finalen. De 4 personer 
var Kjeld Klemmensen, Frank Kjær, 
Wilfred Pedersen og Henrik Olesen. 
Efter en spændende og hård kamp, 
h vor vinderen ikke kunne udpeges før 
sidste bal lå stille, endte det m ed at 
Kjeld Klemmensen trak det længste 
strå og vandt kampen skarpt forfuglt af 
sidste års vinder Wilfred Pedersen. 3 .  
pladsen gik t i l  Frank Kjær, mens 
Henrik Olesen fik en 4. plads. De fire 
vindere modtog ganske fortjent en lille 
gave for deres præstation. Trods nogle 
hektiske kampe var det en hyggelig og 
dejlig dag i Grønbjerg Billardklub. 

Den 1 1 .  og 12 februar havde G. B. K. 
7 deltagere med i en ungdomscup, 
som blev afholdt i Grindsted Billard 
Klub. Der var 33 deltagere i stævnet 
og endnu en gang fik en spiller fra 
G . B. K. en flot placering, denne gang 
var det Martin Gammelgaard som fik 
en flot 2. plads. Den vindende spiller 
kom fra Skjern og tredjepladsen gik til 
en spiller fra Spjald. 
Har du lyst til at lære en ny og ydfor
drende sportsgren at kende, kan du 
ringe på et af de nedenstående numre 

eller blot tage en tur forbi G. B.K . 's  
lokaler, som har hjemme på Sønder
kjærsvej 1 . Bestyrelsen. 

Formand: Bent lllum 
Næstformand: 

97 38 40 36 

Claus Vestergård 97 38 42 40 

Generalforsamling 
i Grønbjerg IF 

Torsdag 9 .  februar 1 995 afholdte GIF 
ordinær generalforsamling i Klubhuset. 
Ca. 25 var mødt op for at se tilbage 
på 1 994-sæsonen. 
Selvom 1 994-sæsonen for 1 .  division
holdets vedkommende endte med en 
nedrykning og regnskabet viste et 
negativt resultat, var debatten trods alt 
præget af positiv optimisme med 
hensyn til sæson 1 995. 

På valg til bestyrelsen var: 
Ulla Kjærgaard - Bente Kristensen -
Kristian Knudsen. 
Ingen af disse modtog genvalg. 

De nye i bestyrelsen blev: Karin Lore
ntzen, Holstebro - Jytte Nilausen, 
Grønbjerg - Peter Ø. Christensen,  
Grønbjerg. 

På bestyrelsens 1 .  møde, 1 .  marts, 
konstiturerede den sig således: 
Formand: Inge Lund-Nielsen 
Kasserer: Jytte Nilausen 
Sekretær: Karin Lorentzen 
Menige Arne Pedersen 
medlemmer : Peter Ø. Christensen 

Har du ris, ros, gode ideer eller andet, 
du vil give videre til Grønbjerg IF, så 
kontakt en fra bestyrelsen. 

Grønbjerg IF 
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M usik skal der til! ! 

Spjald- G r ø n bj e r g  musikforenings 
generalforsamling d.  22. februar, forme
de sig som en rigtig hyggeaften. Linda 
Andersen gav først et rids over, hvad 
der var sket i det forløbne år, og over 
hvilke instrumenter, samspilsgrupper og 
kor der øvede udi det musikalske. 
Foreningen har over 400 aktive, hvoraf 
ca 300 er børn, flot - ikke! !  
Selve valghandlingen gav som resultat, 
at Birgit Troldtoft Jensen blev valgt ind 
i bestyrelsen - HURRA - og endda med 
et meget flot antal stemmer. Tak til de 
fremmødte forældre fra Grønbjerg, og 
de mange stemmer fra Spjaldboerne. 
Undertegnede har i de to år, hvor vi fra 
Grønbjerg ikke har været repræsenteret 
i bestyrelsen, fungeret som en slags 
kontaktperson for lokalområdet, og 
hermed søgt at udbedre de største 
mangler. 
For nuværende er der forældre/børn 
med til Baby-Bongo i Spjald, et hold 

musikalsk legestue i Grønbjerg, børn fra 
1-2 kl. med til musikalsk samspil i 
Spjald, en samspilsgruppe i Grønbjerg 
for 4-5-6 kl., børn som går til individuel 
undervisning i klaver, guitar, elektrisk 
guitar, tromme, tværfløjte m.m. og 
voksne som deltager i voksenkoret 
Det næste der står for døren, vil blive 
vores forårskoncert på Grønbjerg Skole, 
kom op og hør, hvor dygtige eleverne er 
blevet. 
Angående tilmeldingen til næste sæson 
(det foregår lige inden sommerferien) vil 
det være en virkelig god ide at aflevere 
disse til Birgit Troldtoft Jensen, som så 
har en mulighed for at få et overblik 
over hvilke ønsker, der er her fra os i 
Grønbjerg. 
God vind til dig Birgit med bestyrelses
arbejdet og tak for den hjælp og opbak
ning jeg har haft til "arbejdet" i de 
forløbne 2 år. 

Else Pedersen. 

Ørnhøj-Grønbjerg Havekreds. "'Ø4 
Plantemarked � 
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Lørdag d.  22. april 1 995 kl. 1 0°0 - 1 400 
Reg ion II arrangerer plantemarked på Gimsing hoved i Struer. 

Planteskole/havevandring. 
M andag d. 1 .  maj 1 995 kl. 1 930 
hos Sigfred Nyborg ,  Grønbjerg. Aftenkaffen medbringes 

Åbne Haver. 
27. - 28. maj 1 995 Landsdækkende arrangement. 
Katalog over åbne haver kommer i HAVENs maj nummer. 

Familieudflugt. Søndag d. 1 1 .  juni 1 995. 
Reserver datoen nu ti l  en spændende udflugt i omegnen. 

Alle er velkomne Bestyrelsen 



Der var engang. 
v/ Palle Eriksen. 

Læge Trydes arkæologiske samling. - 2. del. 

l maj 1 930 var en del unge mennesker 
fra Grønbjerg gået i gang med at 
anlægge en skydebane for den lokale 
skytteforening. Det foregik i et uopdyr
ket hedeområde ved Dingelbjerg , lige 
syd for byen. Som skydevold ville man 
anvende en lille gravhøj, hvis kant bare 
skulle reguleres lidt ved gravning. Men 
et stykke nede stødte man på sten og 
lerkar og så blev arbejdet standset og 
lægen tilkaldt. 
Efter en omhyggelig undersøgelse 
kunne læge Ernst Tryde konstatere, at 
det drejede sig om en grav og en 
person som havde været død i knap 
2000 år! Af den døde var blot bevaret 
lidt knogle. 
Graven var ca. 2 1/2 x 1 m stor og 
gravet 80 cm ned i jorden. Med sig i 
graven havde den døde fået 5 forskelli
ge lerkar, bl .a. et stort fad og en kop til 
at øse med. Nogle af karrene var fint 

udsmykkede med streger og mæan
dre. Der var også lidt tilbage af to 
knive. 
Graven er fra ældre romersk jernalder, 
som er de første par århundrede lige 
efter Kristi fødsel. Denne slags grave 
kaldes for jyske lerkargrave p .  gr. af de 
mange kar i gravene. Dette skyldes, at 
man dækkede op med tidens bordser
vice for den døde i graven. Der skulle 
være mad og drikke nok til den lange 
rejse til dødsriget. l lignende grave, 
hvor knoglerne ikke er rådnet væk, er 
der ofte spor af en steg. Og som vi 
ser, var der også i graven ved Dingel
bjerg lagt en kniv, så der kunne 
skæres lunser af stegen - Velbekom
me. Sammenlignet hermed må man 
nok sige at vor tids begravelser er lidt 
kedelige. 
l Hardsyssels Årbog 1 934 har Tryde 
skrevet om graven fra Dingelbjerg. 

G rønbjerg Brugs 

afholder o rd inær generalforsamling 

torsdag den 6. april kl. 1 930 

i Grønbjerg Forsamlingshus. 

Der serveres en kop kaffe med lidt mad og et glas vin. 

Skolens kor underholder 

Bestyrelsen 
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På ski i Sverige. 

Nu er dagen endelig oprunden. Vi 
mødes alle forventningsfulde hos Minna 
og Leo.  Her får vi alle udleveret et lille 
stykke rødt tyld til at sætte på antenner
ne, så vi bedre kunne holde sammen 
på den store flok ( 37 voksne og børn ) .  
Vi siger tak til Claus o g  Niels Otto 
Fuhrmann og Hans Jørgen for hilsnen 
vi fik med på vejen. Så drog vi af sted i 
en flot konvoj med næsen mod Fre
derikshavn. Undervejs skulle Familien 
Sand Larsen holde en tissepause , - for 
ikke at blive tabt af konvojen satte vi en 
ny rekord - 2 voksne og 2 børn havde 
tisset af og var på vej igen på under 4 
minutter. 
Nu kommer så det opturen ind imellem 
gik ud på: "Køer". 
Først ventede vi i 2 timer ved færgen på 
at køre ombord. Da vi så fandt vores 
ellers meget gode kahytter blev bildæk
ket lukket, så vi måtte stå i kø for at 
købe læskedrikke. l disse situationer er 
det dejligt at tage på ferie så mange 
sammen, der er altid en med en frisk 
kommentar. 
Godt 'morgen-grimme' startede vi 
Søndagen med at køre af færgen og 
direkte ud i en Norsk snestorm, som 
gav køer og lav fart på vejene. Leo førte 
os sikkert frem mod målet. Trætte og 
3-4 timer forsinkede nåede vi frem. Nu 
var ventetiden et overstået kapitel 
Troede vi - Men de kunne ikke finde 
nøglerne til hytterne i receptionen, - det 
tog en times tid. Hytterne var gode og 
havde en ideel placering om morgenen 
kunne vi bare hoppe i skiene, en af 
lifterne kørte lige uden for vores vindu
er. Nå - men så manglede vi bare at 
leje ski . Jens Peder havde hørt om et 
sted der hedder " KJell 's skiduthyrning". 
Det var godt og billigt men langsomme
ligt (et godt råd hvis man skal leje ski -
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reserverer skiene hjemmefra så går 
alting glat) . Vi var alle enige om at det 
måtte være rart for KJell at gå i banken 
med den store omsætning der måtte 
være her. Da vi kom hjem til hytterne 
var vi enige om at det havde været 
træls, men dog en oplevelse der er sjov 
at tænke tilbage på. Nu var vi med højt 
humør alle klar til en uge med alle 
fornøjelserne og udfordringerne. 

Mandag d. 13 .  februar. 
Dagen starter kl. 7.00. John kører efter 
rundstykker hos bageren, han køber 
også lækre romkugler, de var dog 
ligesom smør at bide i .  Efter indtagel
sen af morgenmaden tages skitøjet på, 
så er det afgang til lifterne. Thomas og 
Nicolai er ret hurtige de har ikke glemt 
hvordan skiene skal holdes. John og 

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

., r  

97 38 42 85 
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Jesper står på snowbord, de mener nu 
heller ikke de er så ringe til det. Jesper 
har et l i l le styrt, Thomas flyver ud over 
ham, det var et værre flyvehop. Mia og 
lise nyder sneen på kælk op og ned af 
bakkerne. På et tidspunkt bliver fødder
ne lidt kolde, det er vist tid til at komme 
ind i varmen. Mia vil gerne i badekar, 
men vi har ingen, så siger hun "jeg kan 
da bare side i madkrukken" (hun mente 
køletasken) . Som sagt så gjort - det var 
bare dejligt. Kl. 1 7  er der atterski hos 
Erna og Jens Peder. Dagens begiven
heder drøftes. Børnene ser tegnefilm og 
Leo har en buket af knækkede skistave 
med fra de foregående år, de skal som 
et trofæ overrækkes til en person der 
har lavet noget specielt, enten godt eller 
skidt, i dagens løb. Jens Peder er den 
første heldige, Leo har set ham lave en 
utrolig pioette, han lander med hovedet 
begravet i sne, ret godt klaret. Pludselig 
går 5-6 voksne ud på terrassen, mon 
de har det for varmt ? Nå - nej - hytter
ne er jo for ikke rygere, så derfor står 
de på terrassen. Efter skimødet går alle 
hver til sit. Aftensmaden spises og kort 
tid efter sengetid, vi glæder os til i 
morgen. 

GGUF 

Generalforsamling 

på Grønbjerg Skole 

Tirsdag d. 25 april kl. 1 930 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

Uffe Tang og Karina Bjerregaard 
fortæller om deres rejse til Afrika 

Bestyrelsen GGU F 

Tirsdag d. 1 4. februar. 
Hip hip hurra Anne Sofie har 5 års 
fødselsdag. Vi starter med fødselsdag
sgaver og sang, derefter cornflakes, 
yoghurt og svedent brød. Brødet var så 
svedent at røgalarmen gik i gang (vi 
håber at vores genboer og underboer 
er A mennesker) . Rasmus, Cristina og 
Jette skal på skiskole kl. 9. 1 5  - George 
følger dem derover. Anne-Sofie og jeg 
vasker op, trækker i tøjet og går ud. 
Lige uden for vinduet er der en tallerken 
lift hvor børn og voksne suser op og 
ned. Vi møder Alan som er godt plastret 
til over næsen. Jakob og Alan skulle 
med tallerken liften op og pludselig sad 
der en tallerken lift i hovedet på Alan, 
så der var blodspor i sneen. Alan fik de 
knækkede skistave, skarpt forfulgt af 
Minna som lavede et super - loop på 
pukkelpisten. Kl 1 0.30 henter jeg Jette, 

fortsættes . . .  

Grønbjerg Sand
og grusgrav 

v/ Knud Pøl 
Holstebrovej 28, 6971 Spjald 

Alt i :  
e Stabil grus 
e Støbe sand 
e Fyld sand 

Jordarbejde udføres med: 
e Gummiged 
e Gravemaskine 
e Rendegraver 

97 38 43 86 - Biltlf. 30 97 81 86 
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Cristina og Rasmus fra skiskole, de var 
dødtrætte og driwåde af sved. Jette 
og Cristina gik ind, Rasmus og jeg 
blev ude. George og Anne-Sofie 
susede op og ned, Frederik var utål
modig , han ville op til Snemanden på 
toppen. Vejret var ikke det bedste, 
tågen lå som en tyk dyne over Lindval
len. Vi spiser rugbrød med Nutella og 
chips til middagsmad . Frederik �kal i 
skiskole kl. 1 3 . 1 5 - George kører ham 
derover. Efter vi har vasket op går vi 
ud.  George qg Rasmus tager skiene 
over efter Frederik, men farer vild i 
tågen og kommer for sent, så Frederik 
er væk. De kører rundt og leder efter 
ham, men han er pist væk. Vi bliver 
noget nervøse, jeg starter bilen og 
kører tii "Gustavstorvet" og forhører mig 
rundt omkring , men ingen har set en 
lille forgrædt 7 års dreng. George 
kommer og fortæller at Frederik sidder 
ved en lift og kan ikke få skiene på, 
han har ikke tænkt på, at han er blevet 
væk, kun sur over at skiene ikke vil, 
som han vil .  Atterski foregår hos os. Vi 
har kagemand og chokoladekager 
med, så der bliver holdt fødselsdag 

med kager og sang. Dagen er endnu 
ikke slut, for i dag er der lys på løjper
ne, så de fleste spænder skiene på og 
drager ud igen. Rasmus og Frederik 
kunne næsten ikke vente med at få 
spændt skiene på og komme ud. Vi 
stod og kikkede efter dem, men der 
kom ingen Rasmus. Frederik blev 
sendt op for at kikke efter ham. Lidt 
senere kom Frederik ned, Rasmus var 
kilet fast mellem to træer, så vi måtte 
sende en rednings-patrulje derop (Leo 
og Frederik) . Rasmus kom langt om 
længe ned bærende på ski og stave, 
ikke spor slukøret. Kl. 22 siger vi tak 
for i dag og godnat. 

Fam. Andersen og Anneberg 

Onsdag den 1 5. februar. 
Øv det sner stadig ! Trætoppene 
svinger godt i vinden - så er det koldt 
på toppen. Men vi var da nogen som 
fik et par timer på ski om formidda
gen. Til frokost fik vi suppe og noget 
som skulle have været tunruller. Efter 
maden tog Ole, Henrik, far Leo og 
Anne-Louise et spil ludo. l vores lille 

A V I S I N D S A M L I N G  
P Å L A N D E T 

Foretages af 5. og 6. klasse 
på Grønbjerg Skole 

Lørdag d. 1 .  april 

Til fordel for en stor lejrskoletur. 

Containeren til aviser står på P-pladsen ved skolen, hvis man selv vil 
aflevere. Evt. henvendelse på tlf. 97 38 42 00 
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hytte har vi lavet en bandekasse, et 
bandeord koster 2 kr. - et spil ludo 
giver mange kroner til kassen. Om 
eftermiddagen var vejret stadigt dårligt. 
Vi vovede os alligevel ud og fik os et 
par timer på ski - Ole og Henrik er 
kommet godt efter det med ski, men 
de bidrager dog stadig de latter
kramper man skal have et par gange 
om dagen. Atterski blev holdt hos os. 
Vi havde 34 fremmødte ud af 37, vores 
hytter er på 45 m2, så vi kommer 
hinanden ved . Til aften fandt flere 
familier sammen til aftensmaden, 
familien Asmussen spiste hos os. 
Aftenkaffen blev indtaget hos Alan og 
Lisbeth - og aftenen blev sluttet af med 
en diskussion om Danmarks lov
givning. 

Famil ien Kjeldgaard 

De brækkede skistave fik Erna og 
Hanne eftersom de forsvandt i tågen. 
De endte i nabodalen, hvor vores 
liftkort ikke kan bruges! De beslutter 
sig til at tage en taxi tilbage til den 
Gule by. Men en svensker overtalte 
dem dog til at tage liften op til toppen 
igen, for at stå på ski tilbage til Lind
vallen . . . .  så hjem kom de da. 

Torsdag den 1 6. februar. 
Efter gårsdagens drøftelser af den 
danske lovgivning varede det lidt 
inden hovedet var til at få fra puden. 
Men vi har et par friske drenge der 
gav det sidste skub, så det var bare 
ud af fjerene. Vi begyndte dagen 
med et godt morgenmåltid. Herefter 
var det på ski. Om eftermiddagen løb 
vi sammen med fire raske drenge 2 
på 9 år og 2 på 1 1  år. Det var virkelig 
en opgave, for de er meget hurtige 
mellem træerne. Efter et par omgan
ge med l iften ,  blev vi enige om at 
Hanne og jeg som de to gamle kun-

ne trænge til en lille pause. Det skulle 
ske på bjergets top i en lille restaurant, 
hvor vi kunne købe varm kakao m.m. 
Herefter løb vi sammen med Minna og 
Leo. Vi havde en dejlig eftermiddag på 
ski . Atterski var hos os i dag .  Alle 
mødte op uden skader, så blev der 
fortalt om alle de gode og sjove 
oplevelser vi havde haft i løbet af 
dagen. Erna og Jens Peder havde 1 6  
års Bryllupsdag og i den anledning var 
der et par kvikke hoveder, der havde 
"bagt" en iskage af den svenske sne. 
Kagen var udformet som et 

KRÆFTENS BEKÆM PELSE 

Tidspunktet for landsindsamlingen til 
Kræftens Bekæmpelse nærmer sig . 
Foreløbig tak til jer, som har sagt ja 
til at være indsamlere i Grønbjerg. 
Det er positivt at møde denne velvilje 
til at gøre noget for "sagen". 

Til alle i Grønbjerg: 

Jeg håber at l vil tage pænt imod 
indsamlerne, når de kommer til jeres 
dør. 

I ndsamlingen sker 

Søndag den 2. april kl. 930 - 1 2°0 

pva 
Videbæk lokalforening for 

Kræftens Bekæmpelse 
Hanne Kjærgaard 

Generalforsamling d. 27 marts kl. 1 9  
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hjerte med lys og serveret med øl og 
sugerør. "DE:) knækkede skistave" blev 
i dag givet til Kirsten,  for en helt 
speciel udfoldelse på ski. Så var der 
aftensmad og lidt hygge med fjernsy
net og en god bog. Vi gik ret tidligt i 
seng, for energien var opbrugt denne 
dag. 

Familien Mortensen. 

Fredag den 1 7. februar. 
Endelig en morgen med solskin. Efter 
morgenmaden, tog vi afsted til lifter
ne. Hanne og jeg var ikke så modige 
som de andre så vi besluttede os at 
tage stoleliften til den lille grønne 
piste. Det gik fint og vi nåede to ture, 
så var det spisetid. Alan og Usbeth 
havde inviteret til frokost, så det var 
dejligt bare at sætte sig til bordet -
tak for det. Om eftermiddagen tog vi 
igen til toppen for at få varm kakao. 
Det var ved at blive tåget, så nu 
skulle vi passe på ikke at ''fare vild", 
men denne gang havde vi jo Jens 
Peder og Ivan til at føre an. Det gik 

fint, ca. 500 m før vi var hjemme gik 
mine ski i koks, så nu var det sket med 
ski for denne gang. Atterski var hos 
Aksel og Kirsten, hvor vi fik 7 forskelli
ge slags kager, det var bare guf. Vi 
havde stadigvæk lidt af den flaske, 
som vi fik af Otto og Claus, så vi 
skålede og håbede også at de tænkte 
på os. De brækkede stave gik til lise 
og Lotte, for god tålmodighed ved 
lifterne. En satte pigerne på og en tog 
dem af. Det var også den dag Hanne 
og jeg fik vore fine huer. Ja, Jens 
Peder syntes ihvertilfælde de var 
"pæne", men det var nu nok rt;�est for 
at han kunne komme hjem, for tænk 
nu hvis Aksel skulle ud med skralde
spanden, så var det jo rart at J .P. var 
hjemme. Efter en god Irsk Coffee gik vi 
i seng. Tak for en god dag . 

Familien Mikkelsen. 

Lørdag den 1 8. februar. 
Det er den sidste dag på ski, solen 
skinner det er ideelt skivejr. Det er 
sådan en dag man sørger for at få 

Grønbjerg GUF 
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Badminton Turnering 

Lørdag d .  1 8. og søndag d .  1 9. marts. 

Turneringsplan er ophængt i gymnastiksalen. 

Tilmelding til Sommerbadminton 

Torsdag d .  23. marts kl . 1 9°0 

Betaling ved tilmelding . 

Bestyrelsen GGUF. 



styret sin ski-lyst, for snart varer det 
længe før man ser de sneklædte fjelde 
igen. At Jette og Jens Peder kun drak 
halve øl til frokost er et enkelt eksem
pel på hvor ivrige folk var for at være 
ude i sneen . Et andet eksempel står 
vinderen af dagen knækkede skistave 
for, Ivan udfører dagen højeste og 
flotteste flyvehop og den mest kontan
te landing . Øjenvidner beretter at man 
sagtens kunne mærke dunket da han 
igen fik jordforbindelse. Aftenen gik 
med at pakke og en blandet følelse 
hjemve og vemod som altid melder sig 
når næsen skal vendes hjemad. 

Søndag den 1 9. Februar. 
Om formiddagen skulle hytterne gøres 
rent og tjekkes. Så drager vi af mod 
Oslo. Af erfaring har vi på forhånd 

bestilt plads i færgens restaurant, hvor 
der er en kæmpe buffet så alle får 
stillet deres sult med deres livretter. 
Søndagen var ikke kun en hjemrejse
dag men også snowbordkongen 
Jespers fødselsdag den fejrede vi ved 
vores sidste skifællesspisning. Turens 
sidste rutsjetur fik vi om natten i 
skibets kahytter, hvor vi på grund af 
blæsten og bølgerne blev rullet en del 
omkring . Denne rullen var for nogle en 
så stor overbelastning af systemet at 
de måtte ringe hjem i den store 
porcelænstelefon. 
Vi håber at denne hilsen kan g ive 
andre lyst til at prøve en 'Skiferies 
glæder og udfordringer. 

Hilsen dette års skifamilier. 

Sidste dag på ski og solen skinner på toppen. 
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.. Boller op og Boller ned 
og Boller i m i n  m ave .. 

Det sang vi mange gange da vi gik 
på rasletur fastelavnsmandag - og det 
virkede kan l tro. På Grønbjerghjem
met, hos l ise og i Banken blev der 
disket op med de lækreste flødebol
ler og sodavand . -Uhm, hvor de 
smagte og vi var l ige ved at gøre os 
parate til at guffe den næste flødebol
le, da vi kom til Brugsen,  men der 
blev vi snydt. For Annette havde solgt 
en hel del flødeboller den formiddag ,  
så  hun var nok klar over, at v i  godt 
kunne trænge til lidt afveksling . Så 
det var is, der hoppede op og ned i 
vores maver da vi gik videre til GM.  
Her var vi klar til at spise flødeboller 
igen og tappe saftevand fra en spæn
dende automat. Der var nogle som 
begyndte at falde fra hos GM,  men 
da vi kom til Anneberg var der man
ge som måtte sige "Nej Tak" til de 
skønne boller. Sikken en dag ,  -tænk 
sig at blive så forkælet at man selv 
må sige stop. TAK SKA' l HA' FOR 
DET. 

Hilsen Myrene 
og Mini Marierne. 

SOG NEFORENINGEN 

V i  markerer 50 års-dagen for 
Danmarks befrielse d. 4. maj 1 945 

d .  4. maj 1 995 

i forsamlingshuset. 

Der vil bl .a. være fakkeloptog m.m. 

Sæt et )t i kalenderen og lad os 
møde op alle for at markerer 
friheden. 

Nærmere program vil blive 
offentliggjort. 

DK BENZIN 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 1 2 , Grønbjerg 
6971 Spjald 
Tlf. 97 38 41 87 

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 
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Vi anbefaler os i nden 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 

I NGEN OPGAVE ER FOR STOR - I NGEN OPGAVE ER FOR LILLE. 



ÅOent brev til Grønbierg Sogneforening.

For godt et år siden (i Runestenen nr.
6) gav jeg udtryk for min mening om at
vælge personer, der ikke var mødt på
generalforsamlingen, til bestyrelsespo-
ster. Det var direkte rettet mod Grøn-
bjerg Sogneforenings generalforsam-
ling, som gentagne gange har brugt
dette som praksis.

Dette skete også på årets generalfor-
samling i Sogneforeningen, der nær-
mest var kaotisk, idet en lang liste at
personer blev opstillet. Hvem ville
gerne vælges? Hvem ville ikke? Hvem
var her ikke?
Det hele resulterede i, at Dorthe Liv
blev valgt, selv om hun ikke var til
stede. Jeg kunne principielt ikke svare
for hende, da vi ikke havde diskuteret
dette (utænkelige!) på forhånd. Der er
mange der ikke kan forstå hvorfor jeg
ikke ville tage den beslutning for
hende, men der er åbenbart flere
opfattelser af, hvad et ægteskab inde-
bærer. Lad mig her gøre opmærksom
på, at det at sige "nej tak" på general-
forsamlingen ikke er nogen garanti, for
ikke at blive valgt. Det er kun en
opfordring til de fremmødte om ikke at
vælge en - itølge vedtægterne er ALLE
medlemmer valgbare !

Jeg tøler ellers at vi i forvejen (som
familie) havde rigeligt at se til, især
med frivilligt arbejde her i sognet. Det
mente Sogneforeningens generalfor-
samling åbenbart ikke og at vælge
Dorthe Liv uden hendes accept viser
mangel på respekt for vores fritid og
det frivillige arbejde vi udfører. Jeg har
derfor indset, at vi i fremtiden må
værne mere om vores sparsomme
fritid. Derfor har jeg også valgt, ikke at
forny mit medlemsskab i Sogneforenin-

gen så !ænge den nuværende valgpro-
cedure er praksis. Det er den eneste
sikre måde at undgå at komme i

bes§relsen.
På årets generalforsamling i Sogne-
foreningen var det tydeligt, at ikke alle
er enige i mine synspunkter. Flere har
brugt "argumentet": "Sådan har det jo
altid været". Andre er bange for at det
er nødvendigt for finde personer til
bestyrelsen. Hvis det sidste er tilfældet,
så mener jeg, åt der er noget helt
grundlæggende galt med Grønbjerg
Sogneforening.
Under alle omstændigheder synes jeg,
at Sogneforeningen bør undersøge
hvorfor en så 'bred' forening kun har
opbakning at ca. 35% at Grønbjergs
indbyggere.
Det letteste for mig ville være, som
andre tidligere har gjort, at bøje
nakken og acceptere tingene som de
er. Dette brev vil sikkert også gøre, at
nogen vil se skævt til mig, men det der
sker her støder mit demokratiske syn
så meget at jeg må reagere. Jeg
mener, åt det er nødvendigt, at nogen
siger noget, så vi måske kan komme
et lille skridt fremad.

Sogneforeningen gør et stort stykke
arbejde for vores lille samfund og det
vil jeg gerne støtte. Jeg kan bare
overhovedet ikke acceptere den måde,
hvorpå d er vælg es bestyrelsesmed lem-
mer. Jeg håber derfor, åt den nye
bestyrelse vil gøre en aktiv indsats for
at forsøge på at ændre Sogneforenin-
gens valgprocedure.

Med venlig hilsen:
Finn Krogh Jørgensen

Ørnhøjvej 30, Grønbjerg
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Gule Fanden. 

Da Gule Fanden en gang kom til s in datter 
ude i mosen. klagede hun sig over, hvad hun 
måtte lide for den brogede studs skyld. Hun 
plejede ellers ikke at fortælle ham sine 
genvordigheder: men den dag var hun så 
ulykkelig: thi hun havde fået bank om 
morgenen, og nu havde dyret atter været på 
spil, så hun kunne vente næste morgen igen. 
»Men det er,« så bandede den gule, »Uret at 
slå dig for det. Du kan jo ikke hindre, at 
sådant et stort bæst render fra dig . «  Pigen 
hængte med hovedet og tørrede sine øjne. 
Hun syntes det samme. 
Ned du hvad! Nu går jeg over til Karen og 
skælder hende huden fuld . «  
»Ak nej, far. Det bliver h u n  vist værre af. l har 
jo også lovet, at l aldrig skulle komme i 
gården.« 
»Jeg giver hende djævlen, den lede kælling. 
Jeg plejer just ikke altid at holde mine løfter.« 
•Å Gud, hun slår mig vist ihjel, hvis l går 
derover.« 
»Nu, er du så ræd for det, så vil jeg lade det 
være. Men en kunne kanske finde på et råd til 
at gøre den fandens stud tam .»  
. ,  Ak ja !  Gid l kunne det ! «  
»Se her,« sagde han og åbnede sit røde skrin. 
·Der har du en flaske. Når du giver, studen tre 
dråber af dens indhold på et stykke brød, så 
bliver den nok skikkelig de første dage. Siden 
kan du gentage det, hvis den igen bliver 
ustyrlig . «  
»Men kan det ingen skade gøre den?« 
»Ikke videre. Du kan gerne give Karen 
Holmgaard lidt med, hvis du kan se din 
lejlighed og vil unde hende lidt mavekneb; 
men hende må du rigtignok ikke give mere 
end to dråber. «  
»Far. jeg bliver s å  ræd !  Tag flasken igen.« 
»Snak! Studen har ingen skade af det. Den 
bliver bare l idt dorsk og doven et par dage. 
Det med din Moster mente jeg ikke.« Dermed 
tog han Kassen på Ryggen og gik sin vej. 
Pigen gemte flasken , idet hun sagde til sig 
selv, at hun ikke ville bruge den . for hun 
havde nok hørt. at hendes Fader kunne 
trolddom, og dermed ville hun ikke have noget 
at gøre. I midlertid blev det aften. hun kom 

hjem og i seng: men næste morgen måtte hun 
smage riset til megen fornøjelse for Johanne, 
der sad i sin seng og eftervrængede hendes 
klynken og hendes bønner om nåde. Marie 
klædte sig på under vedvarende hulken, derpå 
fik hun sin mad, men nød kun lidt deraf, thi 
hendes sind var så uroligt. Hun stak lønlig et 
stykke brød til sig, løb ud i stalden og fremtog 
flasken ,  men hun rystede så stærkt på 
hånden, at der nok snarere kom tyve end tre 
dråber på brødet. Det gav hun så studen, 
hvorefter hun lukkede Kvæget ud. Hendes 
plejefar kom for at hjælpe hende hjorden forbi 
kornet: men inden han forlod hende, begyndte 
studen at ryste og stønne, kastede sig ned på 
jorden og brølede af smerte. Midlet til at 
tæmme dyret var hverken mer eller mindre 
end en stærk Gift, hvoraf nogle få dråber 
kunne volde nogle dages sygdom, men som 
i større mængder var afgjort dødelig. 
>>Studen må have fået kvalster eller edder i 

sig , «  sagde Manden. >>Driv du nu med den 
øvrige hjord, så skal jeg hente Skorpionolie.« 
Kristen Kodais Skorpionolie var imidlertid af 
den gules fabrik, og studen døde. Gule 
Fanden kom atter denne dag ud i mosen og 
fik at vide, hvad der var sket. Han dadlede 
hendes uforsigtighed, men han syntes ikke at 
føle samvittighedsnag over, at han havde givet 
sit elleveårige barn et så forfærdeligt Våben i 
hånden. Han forlangte ikke flasken tilbage, og 
hun sansede ikke at give ham den. Hun 
sansede næsten ingen ting, så bedrøvet var 
hun over det skete. Han formanede hende blot 
til at tie dermed. 
Nu ! Tie kunne hun:  hendes hele tilværelse var 
jo arngiven af dølgsmål og usandhed. 
Nogle dage efter traf den gule til at møde 
Kristen Kodal ude på marken. >>Du har nok haft 
uheld med en Stud ! «  sagde han. 

>>Ja jeg har,« lød Svaret. 
•Hvad fejlede den?« 
•Den havde vel fået Gift i sig.« 
>>Så det tror du?« 
>>Ja, det kan vel ikke godt være andet.«  
•Bliv så i Troen: men det var kanske bedst, 

at du sagde til Karen, at hun skal ikke være alt 
for slem mod Marie, for ellers kunne der træffe 
tii at komme flere uheld.« 

. . . . . . .  fortsættes 
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Der går mange 
gode 11 ender 1 1 

på 
et godt stykke 

LIMTRÆ 

()JlfJNJI,JI�Il() 
)JfJIII�J .. INI)lJS'I,Ill 1\/S 
Asmussen & Sørensen 

Højrisvej 1 Grønbjerg · 6971 Spjald · Telelan 97 38 42 44 · Telefax 97 38 43 03 




