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REDAKTIONEN.
Vi sidder netop her en lun sommeraf
ten og har nydt Bjarne Riis' fantasti
ske indsats i dagens enkeltstart i Tour
de France. Og nu sidder vi og dis
skuterer om der skulle have været et
komma i den sætning. Kort sagt føler
vi os en smule udbrændte efter det
hæs-blæsende forår i Grønbjerg.
Diverse emner som vi kunne tænke
os at berøre i denne leder er naturlig
vis Grønbjerg - Årets Landsby, Servi
cebutik, Ungdomsklub, Torv, Sten,
Blomsterkasser, Pæne facader i byen,
Årets Grønbjergviking, Fællesspisnin
gen osv, osv, osv, osv, osv, osv.
FLOT KLARET GRØNBJERG !

Sluttelig vil vi minde om at næste
nummer indeholder Aktivitetskalen
deren. Vi opfordrer alle der har arran
gementer til kalenderen om at over
holde tidsfristen d. 25 august med
hensyn til indlevering af datoer for
diverse arangementer.
Vi ønsker alle en god sommer.

Hermed velkommen til
Runesten nr. 15

Mogens Ballegaard
Spåbækvej 2.
Tlf: 97384332
Finn Krogh Jørgensen
Ørnhøjvej 30.
Tlf/Fax: 97384059
Alan Larsen
Ørnhøjvej 8.
Tlf: 97384009

Husk sidste frist for
indlevering af stof til

RUNESTENEN
nr. 16 er
d. 2. september 1995.
Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn
(Videbæk kommune) og trykkes i 425 eks. og vi
respekterer ikke et nej tak !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.
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Grønbjerg - Årets Landsby

� Nyt fra Byrådet.
Nu er sommerferien over os. Som
meren med godt vejr er goså kom
met, så lad os nyde det.
Vi har i de sidste 14 dage af juni
været til nogle lange og drøje ud
valgsmøder. Der skulle helst gøres
rent bord inden ferien.
På rådhuset er der ferielukket i uge
29. Der er dog alligevel folk på arbej
de, så man kan komme igennem,
hvis det bliver nødvendigt.
I august kommer det spændende
arbejde med budgettet for 1996.
Hvilke projekter skal prioriteres hø
jest? Kan vi undgå skattestigninger
og alligevel bevare vort service
niveau?
Mange spørgsmål kan stilles, men vi
har efterhånden tradition for i enighed
at kunne finde frem til acceptable
løsninger.
Min forventning er, at samarbejdet
fortsætter, og at vi får en aftale
stand til gavn for Grønbjerg - 2000.
God sommerferie.
Gudrun Nyborg.
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at indlevere dato'er til
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Servicemeddelelser

"jp

Åbningstider:
Læge H. Thomsen

Tlftid:
800 - 900
Konsultation:
efter aftale
Tit: 97 38 40 50
Grønbjerg
Folkebibliotek:

Klip og Krøl:

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

900 - 1?3°
900 - 1?3°
Lukket
900 - 1 ?3°
900 - 1?3°
Lukket

TIi: 97 38 42 85

Mandag: 1500 - 1�
Torsdag: 1800 - 2000

Brugsen:

Grønbjerg Kro:

Postekspeditionen:

Alle hverdage:
930 - 1200
Posthuset er lukket
fra
1200 - 1330

Lørdag: 1400 - 1�
Søndag: 1400 - 1�

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

Samt efter aftale
Tit: 97 38 41 38

TIi: 97 38 44 50

Tit: 97 38 41 77
Galleri Jylland:

Postkasserne tømmes:

Lukket
1100 - 2300
1100 - 2300
1100 - 2300
1100 - 0200
1100 - ot'"
1100 - 2300

Landbobanken:

Mandag: 930 Tirsdag: 930 Onsdag: 930 Torsdag: 1330 Fredag: 1330 -

Mandag: 800 - 1?3°
Tirsdag: 800 - 1?3°
Onsdag: 800 - 1?3°
Torsdag: 800 - 1?3°
Fredag:
800 - 1800
Lørdag:
800 - 1t'"
?3° - 930
Søndag:
Brødudsalg & aviser

TIi: 97 38 40 49

Grønbjerg - 2000
Servicebutik:

mandag & onsdag
900 - 12°°
tirsdag & torsdag
1500 - 1800
12°° - 1500
fredag

Post indleveret efter
1330 bliver sendt efterfølgende hverdag.
TIi: 97 38 40 42

Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1800
Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1t'"

1t'"
1t'"
1t'"
1?3°
1«;30

TIi: 97 38 48 08
Søn-og helligdage kl. 1?45

Rutebilernes informationscentral:

Mandag - fredag kl 800 - 2000
kl 800 - 16"°
Lørdag
kl 1100 - 2200
Søndag

Vagtlægen:

97841800

Benny T. Lauridsen
Billardklubben:
Gymnastikforen.: Ole Østergaard
Grønbjerg - 2000: Mogens Ballegaard
Ungdomsklubben:Karen Bak
Haveforeningen: Ingrid Engestoft
Husholdningsfor: Karin Demant
Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen
Klubhuset:
Jagtforeningen: Ejgil Skytte
Villads Kyndesen
Kirkeligt Saml:
Peder Svendsen
Lokalhistorisk:
Sogneforening: Tommy Kjeldgaard
Forsamlingshuset:
Udlejn./Flagalle Jørgen Demant
Jørgen Demant
Venstreforen:
Musikforeningen: Birgit T. Jensen
By- og Erhv.udv: Kristen Agerlund
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Tit: Videbæk
Ringkjøbing
Holstebro
Skjern
Alarmcentralen:
97384265
97384448
97384332
97384349
97384010
97384187
97384120
97384076
97384097
97384073
97384110
97384335
97384383
97384187
97384187
97384397
97384381

Børnehuset Best:
Menighedsrådet:
Skolebestyrelse:
Biblioteket:
Byrådet:
Børnehuset:
Kirkebetj/Graver:
Landbetj:
Servicebutikken:
Lægen:
Hjemmeplejen:
Røde Kors:
Posthuset:
Præsten:
Skolen:
Vandværket

Grønbjerg � Årets Landsby

97
97
97
97

17
32
42
35

3399
3399
17 88
06 77

112

Eva Broni
Knud Agergård
Ole Berthelsen
T. Vestergaard
Gudrun Nyborg
Lone R. Lauritsen
Inger L. Skytte
Karl Werge(Videb)
Grønbjerg - 2000
Henrik Thomsen
Besøgstjeneste
Brugsen
Ernst M. Ottosen
Henning B. Møller
Leif Tange
Jørgen Kristensen

97384179

97384098

97384179
97384177
97384121
97384066
97384343
97171030

97384808

97384050
97172433
97173204

97384042
97384183

97384177
97384284
97384259

J
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Dagen aftaget med Ot 44 m
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Dagen aftaget 51 I 7m
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Bi bl i otektsnyt

Grønbjerg folkebibliotek
Åbningstid
Mandage kl 15 -17
Torsdage kl 18 - 20
Telefon: 97 38 41 77
Så har vi den på filialen, den nye og
ret efterspurgte bog af forfatterinden
fra Ørnhøj, Grete Stenbæk Jensen.
Bogens titel er KÆRE FASTER.
KÆRE FASTER er et portræt af en
kvinde fra den danske provins i
midten af dette århundrede. Faster
Marie �okser op på en mindre gård,
hvor hjemmet regeres af moderen, en
følelseskold hypokonder. Marie sav
ner kærlighed, omsorg og påskønnel
se, desuden er hun født med en
hofteskade og svag ryg. Det præger
hendes sind, hun bliver bitter og
hadsk. Da hun aldrig blev gift eller fik

nogen uddannelse, har hun ikke
noget valg, så hun bliver hængende i
familien på godt og ondt. Hendes
oprørskhed og begavelse holder
hende oppe, og hun viser sin livsdue
lighed, da hun i 50 års alderen ende
lig får sit eget liv efter forældrenes
død. Hun som altid har kæmpet for
_
sit menneskeværd indser, at det at
betyde noget for andre mennesker
bærer lønnen i sig selv.
Biblioteksfilialen i Grønbjerg holder
lukket i skolernes sommerferie, men
hovedafdelingen i Videbæk kan be
nyttes. Og husk så lige, at man kan
låne bøger overalt i hele Danmark på
ethvert bibliotek i sommerlandet. Blot
husk legitimation.
God sommerferie
Torben Vestergård.

Kampe på Grønbjerg Stadion.
Lørdag d. 5/8 kl. 15.15
Tirsdag d. 8/8 kl. 19.15
Søndag d. 13/8 kl. 14.00
Lørdag d. 19/8 kl. 15.15
Søndag d. 20/8 kl. 14.00
Torsdag d. 24/8 kl. 19.15
Søndag d. 27/8 kl. 14.30
Søndag d. 27/8 kl. 16.30
Lørdag d. 9/9 kl. 13.15
Lørdag d. 9/9 kl. 16.15
Søndag d. 10/9 kl. 13.30
Søndag d. 10/9 kl. 15.45
Lørdag d. 16/9 kl. 15.30

DS - Silkeborg KFUM
DJM - Stensballe IK
JS - Jerslev/Sterup IF
DS - Fortuna Hjørring
DJM - Ølholm/Tørring
DJM - FC Horsens
JS - Jetsmark
S3 - Ølstrup GU
DJM - Højer
DS - Sydmors IF
S3 - Herning IK
JS - Vildbjerg SF
JS - Harken

Eftersom ombrydningen fm børneholdene (lilleputter, Mikro 87 og Mikro 89) ikke helt er
på plads endnu, kunne de ikke nå at komme med i denne udgave af RUNESTENEN.
Med venlig hilsen:
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Grønbjerg IF

Nyt fra
Skolebestyrelsen

v/ Ole Berthelsen
Formand

�vert år er der valg til formandsposten
1 skolebestyrelsen. Lis Helles ønskede
ikke genvalg, og jeg har hermed
overtaget posten.
Før sommerferien var hele skolen på
lejrskole i Skovlund. Grønbjerg og
Skovlund havde byttet skoler og havde
hver især en rigtig god oplevelse, som
v1 håber gentages. Lærer, Grethe
Lorentzen, havde etableret kontakten.
Den 9. juni holdt Elna Pedersen som
rengøringsassistent på skolen, og i
stedet er Anne-Lise Jensen ansat.
Pedellerne ved landets skoler har fået
en ny overenskomst, og i den forbin
delse hedder Egon Kristiansen fremo
ver "serviceleder" (læs herom andet
steds).
Skolen er som bekendt fyldt 25 år, og
alle de år er jo ikke gået sporløst hen.
På mange måder trænger skolen
virkelig til en ansigtsløftning.
Videbæk Kommune havde oprindeligt
planer om, at en konsulent skulle
undersøge/planlægge skolernes
vedligeholdelses-behov. I stedet har
skolelederne og den administrative
chef-gruppe på kommunen, i samar-

bejde gennemgået de enkelte skolers
bygninger m.m. Nu venter vi spændt
på, hvor meget Grønbjerg Skole
bevilges af istandsættelses-puljen.
Vi ser frem til at få medlemmer af
Børne-, Ungdoms- og Kulturudvalget
på besøg, den 9. august, hvor vi får
lejlighed til at påpege hvilke væsentlig
ste problemer/ønsker vi har.
I den første uge i sommerferien har vi
igen deltaget i Sommerskolens' arran
gement. Hanne Kjærgård havde
således over 50 børn med ned til
Teglværkssøen, for at fiske. Alle havde
en god og meget varm dag. En meget
stor tak til alle dem der hjalp til.
Aktive forældre, fra børnehus og skole,
har her i ferien malet skolens lege
plads. Vi håber, at den fortsat vil
bruges flittigt - og blive behandlet
pænt.
Efter sommerferien er alle skolens
faste lærere "hjemme" igen fra barsel
og orlov m.m. Vi ser frem til et nyt,
godt skoleår, som begynder den 7.
august.
I den nye børnehaveklasse begynder
der ikke færre end 13 børn, og herudo
ver kommer 4 af de bosniske børn, der
er flyttet til byen. Vi vil tage godt imod
dem alle. Hermed er der i alt 75 børn
på skolen.
Den 6. september er der idrætsdag på
_
GrønbJerg Skole, og vi vil meget gerne
ha' mange tilskuere ......

GRØNBJERG EL

v/Wilfred Pedersen, Aut. EL-installatør
Grønbjerg. 6971 Spjald
Tlf. 97 38 41 15. Biltlf. 30 97 81 15
Grønbjerg - Årets Landsby
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Grønbjerg Ungdoms Klub
og
Servicebutikken
Åbent - hus - arrangement
Lørdag d. 2 september 1995 1000

-

12 00

Kom og se hvordan vi har fået os indrettet og
kom og se hvad der kan bydes på i de to
"butikker".
Bestyrelserne for GUK og Grønbjerg - 2000
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Årets Landsby: "- en sjov lille fætter, - han siger at han er "Årets Landsby MNJ",
hvor det så end kan være henne......"
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Lægen skriver
v/Henrik Thomsen,
Læge i Grønbjerg

Sundhed.
Så er de her! Jordbærene og de nye
kartofler. De lange dage og de lyse
nætter. Sundhedstilstanden bliver
bedre i takt med at sommeren får
magt, og hvad enten man har ferie
eller ej er der dage, man kan nyde.
Næsten alle har ferie på et tidspunkt i
løbet af sommeren, og de fleste
benytter den fornuftigvis til at lave
noget andet, end det de plejer.

Basketball

Ondt i ryggen er forlængst blevet
udnævnt til at være en folkesygdom
og man er i gang med at lave nogle
store befolkningsundersøgelser for at
finde ud af, hvad man skal gøre ved
det. Jeg er personlig overbevist om,
at en væsentlig årsag er, at man i det
daglige er meget foroverbøjet, hvad
enten man har siddende eller stående
arbejde. Så jeg vil foreslå at bruge
noget af ferien til noget andet, nemlig
at bøje den anden vej: Lig på maven
med armene ned langs siden, benene
strakt og tæerne indad. Lig helt stille.
Slap af. Slap helt af. Et par gange om
dagen kan man så dyrke moderat
motion og i øvrigt nyde tilværelsen.

r::�

For børn

.·;
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Kom til Basketball
efter sommerferien.
Vi starter
torsdag d. 1 O august 15

30

·

15

30

En af "vore" bosnier, Enes
vil lede træningen

Grønbjerg
Kro

· .. , '---��

.\

. .to:=

Ruth og Kesse

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

Desværre ingen

SØNDAGSMENU
KUN Kr. 65, -

HIP - HOP
pga. ledermangel
Grønbjerg GUF

Grønbjerg - Årets Landsby
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Lokaleudlån på Grønbjerg Skole.
Der er indgået en ny overenskomst
mellem skolernes serviceledere (før:
pedeller) og SID. I den står bl.a. at der
højst må være en times pause i ar
bejdstiden, og at fast overarbejde skal
afskaffes.
Dette indebærer for Grønbjerg Skoles
vedkommende, at servicelederen ikke
længere kan foretage aften
tilsyn/aftenlukning af skolen.
"Aftentilsynet" består af at gennemgå
alle skolens lokaler og se om alle
vinduer er lukkede, at borde og stole
står på plads, at der er ryddet op, at
der er skyllet ud på toiletterne (især i
gymnastiksalen), at alle vandhaner er
lukkede, at efterse, at ikke affaldet fra
askebægre ligger og ulmer i en
papirkurv osv.
"Aftenlukning" består af at sørge for, at
alle skolens fire indgangsdøre (to i
gymnastiksalen og to i skolebygninger
ne) er aflåst, samt tyverialarmen er sat
til ! !
Hvordan får vi så klaret ovennævnte
funktioner?
Der er to muligheder: Enten at ansætte
en person til at udføre opgaven eller at
skolens brugere selv foretager funktio
nerne.
Grønbjerg Skole har valgt at forsøge
sig med den sidst nævnte løsning, da
vi hellere ser skolens budgetramme
anvendt til børnenes undervisning end
til lønninger!
Og hvordan skal sådan en brugerluk
ning så foregå?
Vi forestiller os, at det bliver foreninger
ne eller lederne af de forskellige
aktiviteter, der skal være ansvarlige for,
at aflåsning/tilsyn bliver foretaget.
Fremgangsmåden bliver så, at lederne
10

af de hold, der bliver oprettet, henven
der sig på skolens kontor, hvor de,
mod kvittering, får udleveret en nøgle
til skolen, samt folderen "Udlån af
Grønbjerg Skole". Samtidig bliver de
instrueret i brugen af tyverialarmen.
Ønsker man bare at låne et lokale til et
enkelt møde, kan man få udleveret en
nøgle på kontoret. - Når mødet er
forbi, smider man nøglen ind af brev
sprækken i døren til lærerværelset.
Det er skolens ønske, at lokaliteterne
stadig må blive brugt flittigt af byens
borgere, og vi ser frem til rigtig mange
henvendelser fra byens initiativtagere.

Grønbjerg - Årets Landsby

Henning B. Møller

4. MAJ 1945 - 1995
Beretninger fra Thorstedgruppens virketid.
D. 11. april var man ude igen. Pladsen
havde fået navneforandring til "Herodes".
Men der var ikke bid. Det var ligesom om
flyverne ikke kunne finde pladsen. Samtidig
med havde man en fornemmelse af at
tyskerne var opmærksom på, at der foregik
noget derude. Man kom dog godt hjem, og
kontaktfolkene fra Holstebro var blevet i
Thorsted til næste morgen, hvor man fik at
vide, at Stadilfolkene var blevet taget på
vejen hjem. Talen gik selvfølgelig på
hvordan man i Stadil ville klare Gastapo i
Ulfborg. I det samme fik man andet at
tænke på, idet et stort antal tyske soldater
kom marcherende - lige op mod Brugsfore
ningen. Der blev hurtigt tomt omkring
kaffebordet, men tyskerne fortsatte - lige ud
til nedkastningsstedet. Gæsterne som lidt
efter lidt kom tilbage, blev enige om at køre
hjem.
Stadilfolkene havde været på "besøg" i
Thorsted Vandmølle. Tyskerne kontrollere
de både i Thorsted og i hjemmet i Stadil.
Det eneste tyskerne kunne konstatere var,
at den danske ungdom kun tænkte på at
drikke kaffe og spille kort.
Den sidst nedkastning af våben, ammuni
tion og sprængstof fandt sted d. 12 marts
1945. Den aften hvor Thorstedgruppens
eksistens blev afsløret for både lokalbefolk
ningen og tyskerne. At ingen i Thorsted
havde fattet mistanke, var en gåde for
gruppen. Men der var endnu ikke ryddet
op efter gårsdagens nedkastninger. Og det
blev et kapløb med tiden, om hvem der
kom først tyskerne eller den resterende
gruppe. Man begyndte nu på det tredie
enerverende døgn. Et forsøg på at få fat på
et par biler mislykkedes, så man måtte gå
over til hestetransport. Plantøren og hans
nabo stillede heste og vogne til rådighed.
De 24 kontainere hvis indhold udelukkende
bestod af våben og ammunition, skulle nu
pakkes ud. To læs blev kørt til Hoverdal og
gemt der. Resten mest ammunition blev
kørt til statsplantagen og foreløbig gemt
der til videre transport den næste dag.
Den næste dag var en søndag, som også

blev en travl dag på alle fronter. Den
resterende Thorstedgruppe vidste, at tys
kerne ville komme, men man havde travlt
med at få det sidste gods fra den foregåen
de dag flyttet og gemt nok så godt af
vejen. Godset der mest bestod af ammuni
tion blev læsset på en gummivogn, som
man selv måtte trække og skubbe, igen
nem sand og lyngbakker og tilgroet
skovbælte, der måtte hugges fri med økse,
for at man kunne komme igennem. Man
enedes dog om at skaffe et par heste, og
med den hjælp fik de godset fragtet til et
sikkert sted.
I mellemtiden havde tyskerne spærret
Ulfborgvejen. De var ude og søge efter en
"mand", som een af de tilfangetagne
gruppemedlemmer skulle "mødes" med
den søndag formiddag. Årsagen var, at
tyskerne havde fundet et morsebogstav til
den lille radiosender i hans pung. Efter en
del mislykkedes forsøg på at finde den
"mand" som Thorstedmanden skulle
"mødes" med, kørte man ned til Brugsen i
Thorsted. Her blev der også ledt efter
manden, som man kun fik et billede af, og
heldigvis fandt tyskerne ikke den lille
radiosender, som var blevet gemt under et
kar i kælderen. I Thorsted herskede der
også travlhed med at fjerne en del kompro
mitterende materiale. Der blev kørt med
barnevogn fra det ene sted til det andet
med diverse "uheldigt" gods. Da man kørte
med den sidste barnevognfuld, så man at
Gestapo kørte op mod Brugsforeningen.
Om mandagen var der også Gestapobesøg
i Thorsterl, hvor de foretog en del mislykke
des husundersøgelser. Man fulgte naturlig
vis begivenhedernes gang med en vis
ængstelse idet tyskerne stadig havde tre af
kammeraterne i klørene.
Først da man sidst på ugen hørte, at de tre
var kommet til Frøslev, var det som om
man bedre kunne trække vejret frit i
Thorsted, idet man så kunne regne med, at
de var sluppet godt igennem Gestapo
forhørene, der ikke altid var lige behageli
mb
ge.

Grønbjerg - Årets Landsby
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IVAN V MORTENSEN
Bygge & 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
Med venlig hilsen
Ivan Mortensen
12
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SOMMERFEST i Børnehuset.
Børnehusets årlige tilbageven
dende begivenhed: Sommer
festen, blev afholdt lørdag d.
10. juni kl. 13-16. I år var der
ca. 80 personer, voksne og
børn i skøn forvirring, der
valgte at se hvad Børnehuset
kunne byde på!
Og hvad bød vi så på ???
Joh.... "Guldgravning", som
udløste medaljer eller "guld"
karameller, s-k-i-l-d-p-a-d-d-e1-ø-b, vandpjask-pilekast,
dåsekast, alle børns drøm:
Det muntre køkken, slå søm i,
indkøbsvognsringridning - og
endelig den længe ventede
kage-ba g e - k o n k u r r e n c e .
Dommerne, Finn og Erik, fik
hjælp af et par børn til at
bedømme den flotteste kage.
Det var Mona's tog der vandt.
Derefter begav de voksne
dommere sig i lag med prø
vesmagning, og det var ikke små
stykker de tog ! ! ! De smagte, de spiste
- de åd ! ! ! - og besluttede med fyldte
maver at Sune's kage var den der
smagte allerbedst. Der var rigtig
mange gode kager, og opskriften på

vinderkagen fra i år følger herefter. Alle
os i Børnehuset synes det var en rigtig
god dag - og vi håber at der er mindst
lige så mange der slutter op om
sommerfesten i 1996 ! - På gensyn.
Personalet.

HASSELNØDDEKAG E:
75 g nøddekerner, 250 g smør, 250 g sukker, 3 æg, 225 g mel. 1 tsk. bagepulver.
Pynt: Overtrækschokolade og nøddeflager.
Hak nødderne mellemfint. Rør smør og sukker blødt. Rør æggene i et ad gangen.
Bland bagepulver og mel og vend det i dejen sammen med nødderne. Kom dejen
i en velsmurt springform ca. 22 cm. Bag kagen ca. 50 min. ved 175° på nederste
ovnrille.
Tag kagen ud af formen, når den er kølet lidt af, og stil den på en bagerist. Når
kagen er kold, overtrækkes den med smeltet chokolade og pyntes med
nøddeflager. Kagen kan fryses.
Grønbjerg - Årets Landsby
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Årets Grønbjergviking 1995
Uddelingen af årets Grønbjergviking
foregik "sædvanen tro" Skt. Hansaften
på det grønne område. Formanden for
Sogneforeningen Tommy Kjeldgaard
overrakte vikingen til en bevæget
Bj a r n e "Ba g e r"
Andersen,
som
meget kort sagde
tak for Vikingen.
Formanden for
Sogneforeningen
Tommy Kjeldgaard
sagde: " Uddeling af
årets Grønbjergvi
king sker i år for 2.
gang.
Sogneforeningen vil
gerne sige tak for
de forslag som er
indsendt.
Blandt dem er valgt
Bj a r n e "Ba g e r"
Andersen.
Bjarne du kom som
dreng fra Køben
havn - det kan man
stadigvæk høre en gang i mellem, men
det tilgiver vi dig gerne - her til Grøn
bjerg. Lige siden du var 14 år, har du
været medlem af Grønbjerg Idrætsfore

ning og idag er du æresmedlem.
Du har modtaget JBU's og DBU's
sølvnål for din store og aktive indsats
i mange sportssammenhænge. Du har
været fodboldspiller, træner, kampfor
deler, bestyrelses
formand, kasserer
og sekretær. Så det
er fuldt fortjent, at
du for den uselvi
ske og store ind
sats i Grønbjerg
Idrætsforening får
Årets Grønbjergvi
king 1995.
Tillykke."
Efter overrækkelsen
af Grønbjergvikin
gen holdt Ingrid
Kirk båltalen over
emnet J a - vi elsker
vort land, og sam
me sommersang af
Holger Drachmann
blev sunget på den
gamle melodi.
En aften der var velbesøgt, og som for
nogle trak en anelse ud på grund af
mb
det usædvanlige gode vejr.

Reserver tirsdag d. 29 august
Vi forsøger at arrangere et sognemøde, hvor vi i Grønbjerg
kan mødes med hele Videbæk byråd
i en fælles debat om Grønbjerg og dets fremtid.
Nærmere program vil tilgå.

Der vil blive tilmelding i Brugsen
Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000

Grønbjerg · Årets Landsby
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GRØNBJERG ÅRETS LANDSBY
Det var jo en fomøjelig aften, den
mandag aften hos Grønbjerg Møbelin
dustri med storskærm og TV og det
hele, men det er jo nok altid dejligt at
vinde. Anne Ellegaard og Grønbjerg 2000 vil gerne sige tak til alle, der har
medvirket til, at Grønbjerg kom i
finalen og vandt konkurrencen om
Årets Landsby.
Under udarbejdelsen af ansøgnings
skemaerne fandt Anne Ellegaard og
Grønbjerg - 2000 ud af, at begge
sendte en ansøgning til TV - MidWest.
I Runesten nr. 14 stod der lidt om
baggrunden for ansøgningen, og at vi
var udtaget som een af de seks, der
skulle portrætteres i en udsendelse. Vi
har senere fået et vide, at der var ca.
60 landsbyer i Ringkjøbing og Viborg
Amter, der havde skrevet ind til TV
MidWest om at være med.
Efter at vi havde fået at vide, at TV ville
komme til Grønbjerg, fik vi travlt med
at indkalde samtlige foreninger til et
møde, hvor vi kom med forslag til,
hvad vi synes TV skulle bringe. Der
kom mange forslag og alle var meget
positive. Vi sendte forslagene til TV MidWest og håbede at høre nærmere.
TV - folkene havde travlt med de andre
byer, så vi fik besøg 2. pinsedag hvor
de mange forslag blev lagt frem.
Derefter kørte TV - folkene hjem for at
forberede torsdagens og fredagens
optagelser i Grønbjerg. Det program vi
blev præsenteret for, var 6 - 8 indslag
som man endda ikke vidste, om man
havde tid til at optage. Men een ting
blev vi klar over, og det var, at vi
havde aktiviteter nok at byde på.
Der var rigtig mange, der var villig til at
medvirke i optagelserne, så det er
derfor dobbelt ærgerligt, at optagelser16

ne, af netop det man selv er med i,
glipper.
Vi var endda blevet bedt om, at kon
takte nogle mennesker som man ville
lave en historie om, men det var der
heller ikke plads til. Så man føler sig
lidt udnyttet, når man beder folk om at
være parat, og det så viser sig at TV
overhovedet ikke besøger de pågæl
dende.
Forklaringen fra TV - MidWest er, at
der skal være kontinuitet og sammen
hæng i udsendelsen, så det var altså
ikke alt, der kom med. - Men endnu
engang tak til alle der var behjælpelige
og stod parat for at optagelserne blev
gode.
Efter udsendelsen, som vi fra mange
har hørt var god, var vi så spændte på,
om vi kom videre til finalen. Der_ skulle
jo sorteres tre fra, så det kun var tre
landsbyer, der gik videre til finalen. Der
var da en god portion optimisme i
planlægningsgruppen, idet vi synes, at
vi her i Grønbjerg, har meget at byde
på.
Glæden blev ikke mindre, da vi fik at
vide, at vi kom i finalen. Og travlheden
blev heller ikke mindre, idet vi havde 4
dage til at skrive og omdele meddelel
sen om arrangementet, få tilmeldinger,
bestille storskærm, bestille øl/soda
vandssalg, bestille underholdning og
arrangere borde og stole. Endelig
oprandt dagen, en dag vi er mange,
der sent vil glemme. Og sikken en
stemning der var i hallen hos Grøn
bjerg Møbelindustri.
Tak endnu engang til alle der hjalp
med til, at det blev en god og ufor
glemmelig aften.
Årets Landsbys planlægningsgruppe.

Grønbjerg - Årets Landsby

En ny arbejdsplads i Grønbjerg.
Grønbjerg - 2000 har fået 300.000 kr.
fra indenrigsministeriets pulje til forsøg
og udvikling i landdistrekterne.
Nogle af pengene skulle bruges til en
ny medarbejder. Hvem skulle vi nu
ansætte? Det skulle gå stærkt.
Hvis kommunen skal give penge til
vores projekt i 1996 skal de have en
ansøgning senest 1/8 95. Vi kunne kun
komme på en person. Det var Mogens
Ballegaard. Men han sagde nej tak.
Men efter noget gruppepres sagde han

ja. Mogens blev ansat i 6 mdr. og det
skal han have 60.000 kr. for. Pengene
kommer fra de 300.000 som vi fik.
Bestyrelsen vil slå stillingen op sidst på
året. Alle er velkommen til at søge
stillingen.
Hvis der skulle være nogle spørgsmål
ang. Grønbjerg 2000 så kontakt
bestyrelsen eller repræsentantskabs
medlemmerne.
Grønbjerg - 2000

John Asmussen

Grønbjerg Ungdoms Klub

ÅBNER
onsdag d. 6. september 1995 kl. 19 °0

-

22°0

Vi starter fra bar bund - så kom og vær med til at bestemme
hvad der skal ske, og hvad klubben skal bruges til - der skal
bl.a. dannes klubråd.
Hver onsdag i 3 timer. der er altid 2 voksne til stede.
Bestyrelsen for G UK

Galleri Jylland
Juli

August

Galleri Jyllands mange kunstneres
Salgsudstilling

Maleren Gregory Fallows viser sine
superfotorealistiske malerier fra 1994

September

Jens Hostrup

· Grønbjerg - Årets Landsby

Malerier
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Grønbjerg gør sig gældende på flere fronter!
være på Landsskuepladsen i flere
dage, der sker noget hele tiden.

Klaus Tang og Hanne Meiner udstille
de 2 køer (SDM sortbroget dansk
malkerace) på skuet, de opnåede et
flot resultat, 2 ærespræmier og ligele
des 2 fløjpladser. Mange landmænd
avler et helt liv, men opnår aldrig så
flotte resultater. Klaus undlader ikke at
fortælle, at en stor
del af æren tilfalder
hans far, Ernst der
har været en dygtig
kvægavler, og nu
høster Klaus frugter
ne af mange års
godt arbejde.
Hanne er spændt
på at se, hvad
ærespræmierne er.
Hvorfor de gør det?
Der er en stor til
fredsstillelse ved at
nå helt til tops med
avlen. En anden
grund til at udstille
er hyggen ved at
18

Ellen og Ole Bendtsen udstillede 3
køer og 1 kvie også af racen SDM, de
opnåede alle 1. Præmier og så blev de
3 køer placeret som nr. 6 blandt 27
besætningsgrupper, det er Ole meget
glad for. Sønnen Flemming på 15 år
deltager aktivt i arbejdet med dyrene,
og der er meget arbejde ved at udstil
le, der skal vaskes, klippes og trænes.
Det er dyrene, men Ellen siger at der
sandelig skal smøres noget mad og
vaskes noget tøj. Det er så absolut en
interesse for hele familien, en spæn
dende og sjov hobby , som der selvføl
gelig skal være økonomi i, ellers går
det sjove af det, det er derfor en fordel
hvis man kan sælge dyr til kvægavler
foreningen. Det er hyggeligt at mødes,
når skuet starter - genkendelsens
glæde. Det er også anstrengende, det
bliver ikke til meget søvn.

Grønbjerg - Årets Landsby

Mønstring:
Det vil sige en konkurrence, hvor en
dommer bedømmer hvem der har
klargjort, i dette tilfælde sin ko bedst,
og hvem der præsenterer sin ko bedst.
Og hvorfor skal Runestenens læsere
vide det. Det er såmænd fordi Flem
ming Bendtsen blev bedst placeret ud
af 12 deltagere. Flemming deltog i
mønstringen med een af Oles (hans
far) køer. Flemming havde koen med
til 4-H allerede da den var kalv. Der er
mønstring for deltagere over 18 år, og
for deltagere under 18 år, Flemming
var med i sidstnævnte. Dommeren ved
Landsskuets Mønstring i år var fra
Holland.
Søren Nilausen var der med nr. 99 et
får af racen Suffolk. Søren udstiller
jævnligt, men har ikke tidligere opnået
så fint et resultat, fåret fik 1 . Præmie.
Nr. 99 fik et vædderlam i år, da dets
eksteriør ikke var så godt, er det blevet
slagtet. Søren skulle se på en vædder,
han er altid på udkik efter nyt materia
le. Det er ikke nok at opnå gode
resultater, det kan altid blive bedre.
Suffolk racen er den mest udbredte den reneste race. Endvidere opfordrer
Søren alle til, med bare en lille interes
se i at udstille dyr på skuer, om at
melde sig som udstiller de kommende
år. Det er sjovt og spændende, det er
en dejlig måde at være sammen på.
Søren fik besøg af en fotograf fra DR,
og det var mere spændende end
Runestenens udsendte.
HK.
Grønbjerg - Årets Landsby

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

":r

97 38 42 85
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Ja, vi elsker vort land!
Vi bringer hermed båltalen fra Skt.
Hansaften på det grønne område.
Når man ikke er vant til at holde tale,
men på trods deraf i et letsindigt
øjeblik er kommet til at sige ja til at
sige noget her ved bålet i aften, så er
jeg glad for at vide, at i en båltale kan
man sige lige hvad man har lyst til.
Her er der altså ingen regler, der skal
overholdes.
Jeg vil i min båltale bruge Holger
Drachmanns Midsommervise som
inspirationskilde. En sang som vi skal
synge om lidt, og som hører midsom
meren til, ligesåvel som Glade Jul
hører julen til.
Vi elsker vort land, når i den mørke tid
julens lys tænder glans i alle øjne store som små.
Vi elsker vort land, når fuglene synger
foråret ind, og alting grønnes.
Vi elsker vort land, når vore afgrøder er
vokset til modenhed, og vi har bjerget
høsten i hus.
Men vi føler måske allermest, at vi
elsker vort land ved midsommertid når
vi står, som nu her i Grønbjerg,
omkring vort bål en dejlig sommeraf
ten. Vi føler rigtigt, hvordan varmen på
mere end een måde får os til at føle, at
her er godt at være, her i Danmark nærmere bestemt for os - her i
Grønbjerg, hvor vi har fået lov at bo og
virke.
Det gir os tryghed, glæde og varme
helt ind, at have noget at være fælles
om i et lille samfund, som nu f. eks.
det at samles omkring Skt. Hans bålet,
synge og hygge sammen, og måske
hver især i sit lille sind lade tankerne
flyde tilbage, til tiden, der var før os.
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Da det var vikinger eller broncealder
folk, der færdedes her. Vi ved jo, de
var her. At se ilden flamme op, som
sender heksen til Bloksbjerg, for til
sidst at blive gløder.
Længere henne i vores midsommervi
se synger vi om, at vi vil fred her til
lands, - ja vel vil vi fred, men ikke for
enhver pris. Historien har vist, at det
kan vi ikke selv bestemme, for står
friheden på spil, så må vi ha' sværdet
i hånd, som der står, og være beredte
til at forsvare friheden, og det kan
koste freden. - Heldigvis har vi i
Danmark været forskånet for krig de
sidste 50 år. Her i 50året for Danmarks
befrielse har jeg derfor lyst til at minde
om, at frihed og fred ikke er nogen
selvfølgelighed. At nogen, dengang,
under besættelsen satte livet på spil,
og mange det til, for at vi kan leve frit
i det land vi elsker.
Vi er mange her, som 4. maj i år hørte
en brav gammel mand på 82 år,
forhenværende politiassistent Herluf
Ballegaard fra Ringkjøbing, fortælle
om, hvad han oplevede, da vi ikke
mere var herre i eget hus. - Jeg ved
godt, at de fleste af jer her i aften ikke
kan huske noget fra den tid, af den
simple grund at I ikke var født, men I
har hørt fortælle derom, og I må fortæl
le videre. Vi må aldrig glemme, at krig
er foragt for menneskeliv, og at det er
vort fælles ansvar, at bygge en fremtid
op på det, vi har erfaret. -- Krig sku'
simpelthen forbydes ved lov. - Nå, det
ved jeg godt er utopi. Vi skal ikke så
langt herfra for at se, at krigen raser
med uformindsket grusomhed. - Netop
den grusomhed, der ligger i at kom
mandere mennesker til at tage våben

Grønbjerg - Årets Landsby

i hånd og dræbe sine egne, førte jo til
at blandt mange andre, vore fire
bosniske familier flygtede ud af deres
fædreland og havnede i Danmark. Jeg
er nogen gange helt stolt af Grøn
bjergboere for den måde, der blev
taget imod de fire familier på Vi elsker vort land. Vi lever i verdens
bedste land. Nå - å vil nogen måske
indskyde, vi betaler nu for meget i skat
- og vejret driller da også nogen
gange. Jeg vil alligevel fortsat påstå, at
vi er fantastisk heldig med, at vi lige
netop er født, hvor vi er. Men det
forpligter også. Derfor ligger vort land
også i top, når det gælder om at
hjælpe, hvor der er nød.
Vi elsker vort land. - Der strides om
grænser og om ideologier på alle
kontinenter. Der strides om ideologier
og om grænser helt ud i de små
samfund. - Kan det også ske her i
Grønbjerg? Ja, det kan det da sagtens.
Der kan så let blive sagt eller gjort
noget som bliver til fortrydelse,- som
man allerhelst så, røg med heksen til
Bloksbjerg.
Hekse, - findes de da stadig? Jo, det
gør de da. Ikke sådanne stakkels
mennesker, som man brænder levende
på bålet, - men rigtignok piner på
andre måder, når der bliver fundet en
syndebuk. Tænk bare på en nys
overstået tamilsag. Det var een af de
store sager, som vi ikke vil nærmere
ind på her. I det små kan der også
findes noget at kanøfle hinanden for.
Lad os kaste ufred på bålet, om der er
nogen, for vi har tændt glædesblus her
i aften som tegn på, at vi vil fred her til
lands i det store som i det små.
Vi elsker vort land. Og det vil jeg altså
tro, at vi også gør, selvom vi tømmer
en skraldepose ude i vores skønne
natur. - Det må være tankeløshed, når

det sker, - eller - kan det nu passe at vi
elsker og respekterer den jord og alt
det, vi bare har fået til låns, når vi
dumper vores møg i havene?
Jo, vi elsker vort land, det gør vi.
En tysk salmedigter, Poul Gerhardt
skrev for over 300 år siden i en dejlig
sommersalme: Gak ud min sjæl,
betragt med flid i denne s�ønne
sommertid Guds underfulde gaver. Ja, lad os gå ud i denne skønne
sommer, som vi er midt i lige her ved
Skt. Hans, - i denne dejlige natur og
samle indtryk op med alle vore sanser.
Og gemme dem som gode minder til
den mørke tid, hvor vi så vil huske
tilbage på en lys Skt. Hansaften, hvor
vi stod sammen og sang om, at vi
elsker vort land. - Og tro på, at det er
noget der vil gentage sig igen og igen.
For selvom efterår og vinter også har
sine glæder, så er det her ved Skt.
Hans, at vi binder den skønneste
krans, en krans der er bundet af
sommerens hjerter - så varme, så
glade. Nu går ungdom til dans.
glæder sig måske over veloverstået
eksamen. - Lad os alle være med - lad
os glæde os ved sommeren - over det
at leve - og netop gøre det her, hvor vi
elsker vort land.
God sommer til jer alle.
Venlig hilsen
Ingrid Kirk

PROFESSIONELLE FOTO
OPGAVER LØSES KREATIVT
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Finn Krogh Jørgensen
Tit/Fax: 97 38 40 59
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ANNEBEBG
transport
Sand & Grus Leveres
Gummiged Udlejes

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

Trøjer til alle byens børn.

Fællesspisning
for hele familien

fredag d. 4. august kl. 18 30
ved forsamlingshuset.

Menu:

Helstegt pattegris og lammekød.
Kaffe og hjemmebagte småkager.

Medbring selv en skål salat.

Kroen sælger fadøl.

Tilmelding i Brugsen, senest tirsdag d. 1. august.
Pris:

Voksne: 40,- kr.

Børn 3-14 år: 20,- kr.

Alle er velkomne.
Arrangør: Algade/Svinget.

Grønbjerg - Årets Landsby
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Brugsnyt.

Tak for Årets Viking

Der har været skiftedag i brugsen, idet
Inas læretid er udløbet. Hun har dog
lovet at hjælpe til lidt længere, så
ferierne har kan afvikles på en rimelig
måde. Vi siger hende tak for hjælpen
og for hendes måde at være på og
ønsker hende god vind fremover. Der
er nok en del, der vil savne hendes
raske bemærkninger. Som ny lærling
er Elin Baagø Petersen blevet ansat,
og hun er kommet godt fra start.
Velkommen til hende.
Som det blev sagt ved generalfor
samlingen, og som det også tidligere
er nævnt her i bladet, kunne vi tænke
os, at forbedre butikken lidt inden for
de beskedne rammer, vi har. Vores
kølediske havde et gammeldags vand
kølesystem, som slugte en masse
vand, og det er allerede blevet udskif
tet med et nyt luftkølesystem, som
også genindvinder varmen. Set i et
langsigtet økologiskt og økonomiskt
perspektiv er det en fordel, men det
ses jo ikke som en forbedring i butik
ken. Den kunne trænge til at blive
frisket lidt op, og der er for lidt plads.
Derfor har vi fåetet par håndværkere til
at kikke på det, men vi har endnu ikke
fået deres tilbud. Planen er at inddrage
baglokalet i butikken. Det giver ca. 25
kvadratmeter ekstra plads i butikken,
som samtidig bliver mere hensigtmæs
sig indrettet, så den bliver mindre
arbejdskrævende, og varerne kan
præsenteres bedre. Udgifterne skulle
gerne dækkes ind over driften, for vi
har ikke lige så meget lyst til at optage
HT.
lån.

Her med et tillykke som Årets Lands
by 1995. Grønbjerg er jo en perle i
det vestjyske, omgivet af smukke
bakker på alle sider, så det er skønt
og kønt lige meget hvor man ser hen.
Hermed vil jeg også takke for, at det
blev mig der fik Årets Viking. Tak til
" alle både små og store, på landet
som i byen for den tillid I har vist den
lille Københavnerdreng igennem
mange år.
Den er jeg meget stolt af kan I tro.
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Med venlig hilsen
Bjarne Bager

Grønbjerg Sand
og grusgrav
v/ Knud Pøl

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

97 38 43 86-Biltlf.30978186
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En weekend i billardets tegn.
Der var forår og høj solskin over
landet, da Søren Pedersen og Henrik
Skytte Grønbjerg, samt Claus Spaa
bæk og leder Brian Nielsen Spjald,
drog afsted fra Skjern banegård fre
dag d. 27 maj 14 20 mod Hvalsø på
Sjælland.
Kampen stod om det uofficielle dan
marksmesterskab for ungdomsspillere
under 19 år.
Turen derover forløb med munter
snak og en hel del kortspil. Da vi
langt om længe ankom til Hvalsø
Billardklub, blev vi modtaget af en
flok friske sjællændere, der var vært
ved en lille bespisning, hvorunder det
hurtigt viste sig, at rygtet om at sjæl
lændere er mere rappe i mundtøjet
end jyder, talte sandt. Resten af
aftenen forløb med billard og kortspil.
Lørdag startede så selve turneringen,
men det viste sig hurtigt, at en del

andre spillere havde brugt mere tid i
træningslokalet end vi.
Henrik kvalificerede sig til søndagens
B - finale hvorimod Søren og Claus
gik i A - finalen. Ingen fik dog nogen
topplacering. Men som ræven sagde
om de sure rønnebær; vinderpokalen
var ikke den kønneste, øjet endnu
havde set.
Efter søndagens finaler havde vi god
tid, inden vi igen skulle på toget. Der
blev spillet, men også drøftet det
meget omdiskuterede handicapsya
stem, som går ud på, at man spiller til
den distance som snittet er til.
Eksempel: en spiller spiller med 5 i
snit: 5 x 22 = 110.
Hans/hendes distance er altså 110
point. Er det helt rimeligt overfor en,
der spiller med 15 i snit? Nogen løs
ning fandt vi aldrig, men der var gode
argumenter både for og imod.
Vi ankom til Skjern halvtolv søndag
aften efter en hård og udmattende
weekend, hvor søvnen ikke altid kom
i første række. Alligevel var det socia
le samvær helt i top under hele turen,
hvilket det skal være, når man sådan
rejser til "udlandet".
Benny T. Lauridsen
Claus Vestergård

97 38 40 36
97 38 42 40

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING
Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde.

Totalentreprise o Modernisering o Gulvbelægning

Kristen Agerlund Jensen
Peter Ø. Christensen

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

INGEN OPGAVE ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE.
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Den selvejende institution Grønbjerg - 2000
Hvad bruges de 300.000 kr. fra Indenrigsministeriet til?
Den selvejende institution Grønbjerg 2000 har af indenrigsministeriet fået
bevilliget kr. 300.000,- stod der at
læse i Runestenen nr. 14, mere blev
det ikke til, fordi Runestenen var
færdigskrevet og redigeret. Men her
kommer en nærmere forklaring på de
mange rare penge.
Onsdag d. 3. maj fik vi den glædelige
meddelelse at projektet Grønbjerg
2000 havde fået bevilliget 300.000 kr.
af Indenrigsministeriet. Vi havde søgt
om 560.000 kr. i 1995.
Hvad kan vi så bruge alle disse rare
penge til. - Vi kan nemlig ikke helt selv
bestemme, hvad vi vil bruge dem til.
Pengene er søgt fra Indenrigsministeri
ets pulje til forsøg og forskning ved
rørende udvikling i landdistrikterne.
Altså penge der er beregnet til forsøg
og forskning. Da vi i Grønbjerg - 2000
ikke er så gode til at forske, må vi
anvende pengene til forsøg.
Hvilke forsøg drejer det sig så om?
I Grønbjerg - 2000 blev vi enige om at
forsøge at oprette en servicebutik, og
vi ville forsøge at lave en ungdoms
klub, vi vil forsøge at oprette fritids
landbrug, og endelig er selve Grøn
bjerg - 2000 også et forsøg. 81.a privat
og offentlig service var netop de ting
der blev lagt vægt på i ansøgningen.
Hvilke udgifter kan der søges støtte til?
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Der kan søges om penge til lønudgif
ter, husleje, kontorhold og anden
nødvendig administration, materialer
og transportudgifter. Vi havde endvi
dere søgt om penge til markedsføring
og arkitekt og søgt penge til legered
skaber til børnehuset.
Der er altså givet tilskud til lønudgifter,
husleje, kontorhold og anden nødven
dig administration, og vi har en forde
ling der ser således ud:
Løn, husleje
ca. 220.000
og administration
Markedsføring, arkitekt
ca. 46.000
og forberedelser
Ungdomsklub
ca. 21.000
ca. 13.000
Børnehus
Det var så det, vi havde søgt og fået
penge til.
Hvad der er lige så vigtig, er hvad,
der IKKE kan søges til. Der kan IKKE
gives støtte til enkeltvirksomheder,
der kan IKKE gives støtte til ombyg
ning og vedligeholdelse, der kan
IKKE gives støtte til byggerier.
Hvis vi havde søgt om midler til
byggeri f.eks i forbindelse med udvi
delse af Skolens Gymnastiksal havde
vi ikke fået en krone.
Der stilles endvidere krav om, at
regnskabet følges og revideres af en
statsautoriseret eller registreret revi
sor, og at vi selv skal betale den
revisor.
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Endvidere kræver Indenrigsministeriet,
at vi skal skrive nogle rapporter om
vore forsøg.

forsøg skal afprøves over en periode
på to år, og så skal det vise sig, om
det er en god ide.

For nogle af pengene til løn har vi i
bestyrelsen besluttet at ansætte
Mogens Ballegaard i servicebutikken i
nogle timer om dagen i et halvt år.

Grønbjergs succes med de forsøg vi
har i gang, afhænger i høj grad af, om
der bliver bakket op om dem, og om
de bliver benyttet. Jo større succes vi
kan få med forsøgene, jo større chan
ce er der for, at vi kan få tilskud til
andre ting.

Det er så meningen, at han skal forsø
ge at samle penge ind til udbygning af
skolens gymnastiksal, til et aktivitets
hus der skal binde skolen, gymnastik
sal, børnehus sammen, og hvor der
skal være plads til mange andre
aktiviteter bl.a. billardklub, lokal
historisk arkiv, cafe-tine, klublokaler,
omklædningsrum, legerum og meget
meget andet.

Grønbjerg - 2000' overordnede mål er
jo at få flere indbyggere til Grønbjerg,
så vi kan opretholde grundlaget for
vores skole og således, at vi kan
opretholde et godt fritids- og kulturliv,
så alle aldersgrupper kan trives i
Grønbjerg.
Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000

Vi har bedt en arkitekt om at lave et
skitseforslag, som kan danne grundlag
for en ansøgning til Videbæk Kommu
ne.
Det forsøg vi har søgt midler til, er
altså at samle nogle aktiviteter i
Grønbjerg - 2000, servicebutik, fritids
landbrug og ungdomsklub. Disse

Mogens Ballegaard
Jan Dyrberg
John Asmussen
Henrik Thomsen
Gudrun Nyborg
Søren Nilausen
Kristian Knudsen
Georg Anneberg
Grete Tange

97
97
97
97
97
97
97
97
97

3843 32 Form.
3843 81 Næstform.
3842 85 Kasserer
3840 50 Sekretær
384121Komm.valgt
3843 78
384103
3842 39
3842 84

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 da
ges returret.

Type
Lagersilo SL 150
Lagersilo SL 200
Lagersilo SL 250
Lagersilo SL 340
LagersiloSL410
LagersiloSL 415
Lagersilo SL 550

Byg
150tdr.
200tdr.
250tdr.
340tdr.
410tdr.
415 tdr.
550tdr.

H

3m
4m
3m
4m

Sm

3m
4m

Diam.
3m
3m
4m

4m
4m

5m
5m

Pris
kr. 2.130
kr. 3.040
kr. 3.080
kr. 3.480
kr. 4.245
kr. 4.025
kr. 5.110

Tilbehør til Stauning Siloer: Mandehul. snegleud·
tag, beluttningssæt. specialvæv til plantørring.

STAUNING SILOFABRIK I/S

Sønderkjærvej 18, Grønbjerg, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 44 60 også atten og weekends

Grønbjerg - Årets Landsby
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Sidste fællesspisning blev en rygende succes.

BRUGSEN
TÆT PÅ DIG
OG DIN HVERDAG

HENT DET HELE I BRUGSEN - SÅ SPARER DU BÅDE TID OG PENGE
OGSÅ I BRUGSEN: Online Tips & Lotto.
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Kolonituren til Thy!
Vi kørte kl. 10 med bussen fra Børne
huset. Vi var i Thy ca. kl. 11 . Så skulle
vi vente på Lone og Dorthe Liv, der
havde nøglerne til hytten. Da de kom
skulle vi finde de værelser vi skulle
sove på, og så skulle vi pakke ud, og
så måtte vi gå ned og lege på le
gepladsen. Så skulle vi spise vores
madpakker, som vi havde med.
Vi to sov i et værelse sammen med
Line. Vi var de eneste store piger. Alle
de store drenge (undtagen Peter E.)
sov i et telt.
Vi to stod i slikboden sammen med
Line og Peter E. - det var sjovt.
Næste morgen vågnede vi tre piger
først da de andre havde spist morgen
mad.
Efter vi havde spist eftermiddagsmad
skulle vi stå i slikboden igen. Og så
måtte vi hygge os med vores slik og
lege. Så skulle vi på skattejagt. Så

BADMINTON
Tilmelding til badminton
sker
Tirsdag d. 19. september

måtte vi lege indtil vi skulle spise
aftensmad.
Da vi havde spist aftensmad, skulle de
voksne rydde op, og så skulle vi tre,
altså Line, Edith og Sara, opføre et
stykke om en dyrehandel og en fræk
papegøje.
Og bagefter skulle de voksne opføre
et stykke. Så skulle vi have diskotek,
det var ikke særlig sjovt. Men kl. ca.
12 blev vi vækket - vi skulle på
NATLØB. Men Line, Edith og mig Sara
sov ikke. Vi havde siddet og pjattet. Vi
havde der smadder sjovt. Men vi
skulle på natløb - det var ikke særlig
uhyggeligt, vi var kun ved at tisse i
bukserne af skræk. Der var kun os tre
piger, så vi havde en voksen hver.
Næste dag kom vores far og mor og
hentede os. Så fik vi kaffe, saftevand
og kage.
Edith og Sara.

GRØN BJERG
MASKINFORRETNING
din lokale Maskinforretning

97 38 40 35

kl. 19°0
Grønbjerg GUF

Grønbjerg - Årets Landsby
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Den selvejende institution Grønbjerg - 2000
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Meddelelser - hvordan fortæller vi om hvad der sker ?
Der er sket meget siden sidste Rune
sten blev udsendt.
Man kunne måske ønske sig, at Rune
stenen kom noget oftere. Men det er
også sin sag, og vil der være stof nok,
og kan vi trække på alle de, der bidra
ger med stof til Runestenen.
Der er sket så meget i Grønbjerg, at
man næsten ikke kan følge med i alt
det hele.
Vi har fået 300.000 kr. fra indenrigsmini
steriet, vi har været med i de indleden
de runder om Årets Landsby, vi var
med i finalen og VI VANDT. Vi har fået
25.000 kr i præmie. Vi har haft fælles
spisning, vi har uddelt en Grønbjergvi
king, vi har haft Skt. Hansfest. Vi feste
de i forbindelse med Årets Landsby, vi
har fået et nyt torv, vi har afsløret ste
nen for byens grundlægger, vi har fået
blomsterkasser og der er observeret en
livlig aktivitet med maling og anden
reparation af husene i byen, børnehuset
har været på koloni, skolen har holdt
afslutning med salg af ældre møbler og
børnene har ferie. Musikforeningen har
haft afslutning med minimusical, Bos
nierne har holdt åbent hus på skolen.
Bosnierne er begyndt på danskunder
visningen, og der er sikkert sket meget
mere.
Fra Grønbjerg - 2000' side prøver vi at
informere så godt som overhovedet
muligt. Men sker der noget lige når een
runesten kommer på gaden, vil der gå
ca. 2 mdr., inden forklaringen kan
komme i den næste. I den tid kan der
opstå mange rygter og halve sandhe
der.
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Det er vigtig med oplysning, og det er
vigtigt, at man får den rette oplysning
så direkte fra kilden som overhovedet
muligt. Vi ved hvor let en misforståelse
kan opstå, og hvor svær den kan være,
at få manet til jorden igen. Men er man
i tvivl, er man meget velkommen til at
ringe til bestyrelsen for Grønbjerg 2000.
I alvorlige og tidsknappe tilfælde be
nytter vi os af at udbringe meddelelser
pr. håndkraft. Vi beder 6. og 7. kl. om at
omdele sedlerne, og de får så den skil
ling som postvæsnet skulle have. Pen
gene bruger de til deres lejrtur.
Pengene til sådanne formål tager vi fra
den kasse der hedder markedsføring.
Vi vil gerne bringe en tak til Ringkjøbing
Landbobank der, gennem ugeposten
sendte Grønbjerg en lykønskning i
anledning af titlen som Årets Landsby i
Midt- og Vestjylland.
Vi har haft den glæde at se, at vor
konto i Ringkjøbing Landbobank er
blevet benyttet af personer, der vil give
et bidrag til projektet Grønbjerg - 2000.
I den anledning har vi fået oprettet en
spærret konto, hvor der kun kan hæves
penge til byggeriet ved skolens Gym
nastiksal. Så de der vil støtte projektet,
kan indbetale i Ringkjøbing Landbo
bank og husk at beløb over 500 kr. og
max 5000 kr. kan fratrækkes på selvan
givelsen, og det gælder begge ægte
fæller, men man må naturligvis gerne
give mere.

Grønbjerg - Årets Landsby

Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000

Tour de Pedal.

ffl
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Vores årlige Tour er slut, og der var
som sædvanlig en del deltagere. Det
er vi glade for, også fordi vi selv syntes
det er nogle hyggelige aftener.
I forbindelse med arrangementet havde
vi i år forsøgt med nogle ekstra tiltag.
1. sponsorløb (omtalt senere) 2. På
opdagelse i sognet, hvor vi besøgte
Gravers Sønderby og den nye bygning
på hans mark ved bækken. Det er rart
at få en forklaring på nogle af de ting,
som sker i vort lille samfund.
Sluttelig vil jeg gerne takke vore
sponsorer: Spjald Tømmerhandel,
Landbobanken, Ringkøbing bank og
Ørum, som delvis sponsorede cyklen
der blev vundet af Anita Olesen, og

endelig gav Gutte som sædvanlig is
den sidste aften.
Tak for i år og på gensyn til næste år.
Sponsorløb
I forbindelse med vores årlige Tour de
Pedal prøvede vi i år noget nyt, idet vi
lavede et sponsorløb en af aften�rne.
Desværre var der kun en, der tog
initiativ til at få samlet sponsorer, så
overskuddet blev ikke så stort. Vi er
dog glade for den ene, som var Line
Kyndesen. Hun kørte via sponsorat fra
mostre, onkler og anden familie 600 kr.
hjem til Grønbjerg G.U.F.
Det er vi meget glade for, og vi håber,
at vi ved en senere lejlighed kan
overtale endnu flere til at gøre et
stykke benarbejde på denne måde.
Grønbjerg G.U.F.

Bosniske specialiteter.

Vore bosniske familier bød på specialiteter fra det bosniske bord

Grønbjerg - Årets Landsby
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En dag i Maj
En smuk forårsmorgen i begyndelsen
af Maj, satte undertegnede kursen mod
Århus. Mine intentioner var klare:
Iført intet andet end mit sommertøj, en
skrivemaskine, en kuglepen og en
kuvert fra Danmarks Journalisthøjskole,
skulle jeg prøve at blive optaget på
omtalte institution.
Med 225 pladser til 1400 ansøgere, var
jeg allerede om morgenen klar over at
mine chancer kunne have været bedre.
Klokken 750 stod jeg i føromtalte
påklædning udenfor handelsskolen på
Fenrisvej 6 i Århus. Det var her prøven
skulle finde sted. Udenfor den lave
røde bygning, stod (foruden mig) 994
håbefulde unge mennesker, som alle
ville være journalister, og som alle viste
at kun de 225 bedste kom ind.
Klokken 8°0 blev dørene åbnet, og
fulde af håb maste vi os ind i bygnin
gen. Ved en interimistisk skranke,
oplyste vi vort CPR-nummer, legiti
merede os, fik vores hemmelige
nummer (mit var 680), og fik at vide i
hvilket klasseværelse vi skulle være.
Det hemmelige nummer måtte vi af
hensyn · til vores anonymitet ikke
fortælle nogen.
Klokken 840 havde vi fået slæbt alt
vores udstyr (elektrisk skrivemaskine,
ledninger, farvebånd, slettebånd,
madpakke osv.) ind i vore tildelte
klasseværelser. Nu skulle vi blot vente
på at klokken blev 930 , så den første
prøve kunne begynde. Spændingen og
nervøsiteten steg for hvert minut, og
mens klokken langsomt nærmede sig
930 , blev luften tyk og elektrisk af håb,
forventninger, nerver og cigaretrøg.
Klokken 928 . Nu begyndte hun at dele
papirerne ud, med bagsiden opad, og
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strenge formaninger om ikke at vende
dem før tiden.
Så blev klokken 930 , og vi vente
papirerne om for at se hvilken slags
opgave det var vi skulle løse. "Du har
30 minutter, hvoraf de 5 er beregnet til
at læse opgaven" stod der øverst på
siden. Opgaven var en prøve i "iagtta
gelse og Kombination", og bestod af
en tekst (en kort men underlig historie)
hvortil man skulle give en forklaring på
hvad der rent faktisk var sket i teksten.
Det lyder underligt, og det var det
osse.
Klokken 1030 begyndte den næste
prøve, det var nærmest en regulær
dansk-stil, man skulle på 1 ½ time
skrive en artikel om to fotografier med
tilhørende tekster.
Efter en temmelig lang middagspause,
startede vi den tredie prøve(lse). Man
fik 1 ½ time til at skrive et referat af et
halv-times TV-foredrag om Danmark
som landbrugsland eller industrination.
Det svære var her at undgå at blande
sin egen mening ind i referatet, samti
digt med at man gjorde sproget
spændende og sørgede for at holde
sig under 50 linjer.
Klokken fire startede vi de to sidste
prøver i "baggrundsviden" og "aktuali
tetsspørgsmål". Disse to opgaver måtte
vi løse samtidigt, det eneste krav var at
vi gjorde det på under halvanden time.
I "baggrundsviden" skulle man besvare
fire spørgsmål med under 1O linjer til
hvert. Et af spørgsmålene lød fx. "I
Storbritannien og Sverige er der gjort
eksperimenter med at transplantere
nyrer fra grise ind i mennesker. Hvilke
væsentlige spørgsmål rejser disse
eksperimenter?".
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I "aktualitetsspørgsmålstesten", skulle
man afkrydse svar på 60 spørgsmål,
der var fem muligheder til hvert
spørgsmål.
Endelig kunne jeg klokken 1 730 læsse
alt mit grej ud i bilen, og sætte næsen
mod Grønbjerg (Årets landsby!).
Efter at have tilbragt en god måned
med spændt venten og nervøs sveden,
kom brevet endeligt i begyndelsen af
juni.
Resultatet var som følger: 10 fik 7
point, 11 0 fik 6 point, 190 fik 5 point,
353 fik 4 point, 280 fik 3 point, 45 fik 2
point, 6 fik 1 point, og 406 fik nul point
(nul point får man hvis man ikke møder

op, forlader prøven, har mangelfuld
aflevering, eller hvis ens anonymitet
brydes).
Hvad jeg fik? - Tjaeh jeg fik såmænd 4
point, ikke nok til at komme ind, men
dog nok til at jeg med lidt træning,
højskoleophold o.lign tør prøve igen
næste år.
Hvad jeg fik ud af at gå op før jeg var
ordentligt forberedt?
Jeg fandt ud hvor niveauet lå. Jeg
fandt ud af at det var værd at bruge et
år på at arbejde videre på. Jeg fandt
ud af det er meget sværere at skrive
på skrivemaskine end på min egen
computer. Og sidst men ikke mindst jeg er bedre forberedt til næste år.

UT

Afsløringen af stenen for Grønbjergs grundlægger på vort nye torv, fredag d. 9 juni.
Grønbjerg - Årets Landsby
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En familie i Grønbjerg.
Det blev en noget anden oplevelse,
der gik forud for Runestenens "En
familie i Grønbjerg" -samtale denne
gang. Det var spændende at være en
del af "bidraget" til det T.V. MidWest
skulle vælge imellem for at præsentere
Grønbjerg i kapløbet om at blive årets
landsby 1995.- OG GRØNBJERG BLEV
ÅRETS LANDSBY.
Familien Kæmpegaard/Øster bor
Ørnhøjvej 17 (der hvor Jytte og Hans
Langhoff boede). Nærmere betegnet
består familien af Hanne Kæmpegaard
31 år, Erik Øster Nielsen (som ikke
bruges) er allersidst i tyverne- helt
præcis 30 år (d. 18 juni). I øvrigt er der
Signe Øster Kæmpegaard 4 år, til
daglig træffes Signe i Børnehuset.
lillebror Søren på 1 år kan mødes på
gader og stræder sammen med
dagplejemor Erna. Hanne og Erik så
på gård de sidste 2 år, før de flyttede

34

til Grønbjerg for 1 år siden. Afhængig
af hvor Erik fik fast arbejde, ville de
finde et sted at bosætte sig. Det er
derfor ret tilfældig, at det netop blev
Grønbjerg valget faldt på. Efter at have
boet fire stedet i løbet af et år, er alle
glade for at slå sig til ro.
Hanne har boet 16 år af sit liv i Rem
merhus, flyttede derfra til Herning hvor
forældrene stadig bor. Erik er fra
landet, hans forældre har stadig land
brug i Foulum ved Viborg. Begge er
uddannet som lærere fra seminariet i
Herning. Erik er lærer i Videbæk, han
er klasselærer for en kommende
anden klasse, Erik underviser i orien
teringsfag i ottende klasse. Erik mener
ikke, at lærerarbejdet skal deles op i
Ø - U - F tid, arbejdet skal ikke gøres
til "lønarbejde". Lærerne skal selvfølge
lig være ansvarlige overfor arbejdet, de
skal have fred og frihed til, at gøre
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hvad de føler er rigtig, som lærer for
netop sine elever.
Hanne har for tiden orlov fra sin
vikarstilling ved Spjald skoles fritidsord
ning. Hanne er meget gravid, da hun
skal have barn nummer tre inden
længe. Hanne ville gerne have frihed til
at vælge, om hun kan være hjemme
eller udearbejdende. Hanne er mest til
hjemmearbejde, hun vil gerne have
god tid til familien, tid til havearbejde,
tid til at sy, og så vil hun meget gerne
have bier.
Erik's fritidsinteresse er så absolut sit
landbrug. Med tiden vil han gerne have
lidt af alt. Der er 25 tdr. land til gården,
som han selv ønsker at dyrke. Besæt
ningen på nuværende tidspunkt - en
hest (er solgt) men da den har føl, har
de den endnu, der er også to køer, en
kalv og en i vente. Erik har delt interes-

se med sine forældre, de har redet, og
i den anledning haft mange gode
oplevelser sammen. Hanne har også
redet, men var ude for et uheld med
hestene sidste år, hun blev løbet ned,
og er derfor blevet nervøs for at gå ind
til hestene, når de går i fennen.
Hanne og Erik oplever en stor imøde
kommenhed i Grønbjerg. Da de så på
gård, så de på miljøet, at de også har
fået herlige naboer - er et ekstra plus.
Om det at bo i Grønbjerg siger Erik:
"DET ER SOM AT BO PÅ EN Ø, DER
ER LANGT LIGEGYLDIG HVOR VI
SKAL HEN, OG DERFOR BOR VI SÅ
CENTRALT"
Kan det udtrykkes meget bedre?

Grønbjerg - Årets Landsby
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Den selvejende institution Grønbjerg -

2000

Servicebutik
Hvad er det? Hvad skal det bruges til?
Er der flere der har spurgt om.
Man kunne jo vende spørgsmålet om Her i Grønbjerg har vi en Servicebutik Hvad vil du bruge den til?
Hvad kunne du tænke dig at bruge den
til?
Servicebutikken er et af de forsøg, som
vi har fået penge til fra Indenrigsmini
steriet.
Hovedoverskrifterne lyder:
Skrivestue, kopirum, sende en fax
udskrivning af medlemskort og Girokort
for foreningerne i Grønbjerg. Sid i fred
og skriv en sang eller en indbydelse og
kopier den.
Service fra det offentlige til borgerne i
Grønbjerg.
Alm. service for Grønbjergs borgere.For
eksempel formidle kontakt til en barne
pige, plæneklipning, hvem kan tage
noget med fra Holstebro eller Videbæk,
hvor skal man henvende sig med et
specielt spørgsmål, hjælp til at skrive en
jobansøgning og meget meget mere,
kom selv med ideerne.
Lige i øjeblikket har Servicebutikken fået
til opgave at skaffe 5 - 7 unge menne
sker til en times job hver dag på
Grønbjerg Møbelindustri.

Mulighederne er mange, så foruden de
opgaver vi selv kan fylde i den, vil vi
gerne have ideer fra alle i Grønbjerg.
Lige i øjeblikket er den kommunale
administration i færd med at pakke en
kasse med mange former for vejlednin
ger og ansøgningsskemaer, brochurer
og oplysningsmateriale.
Vi vil spørge amtet, om de kan bidrage
med noget lignende.
Vi har fået buskøreplaner for vort
område og ansøgning om buskort.
Vi har fået DSB's køreplan for hele
landet på diskette til brug på en compu
ter. Ring eller kom ind.
Vi har fra motorkontoret fået ansøg
ningsskemaer til kørekort, udskiftning af
kørekort, pas/pasfornyelse, fællespas,
ændring af registrering af biler, grænse
nummerplader, syn af biler, bortkomne
nummerplader og registreringsattest.
Fra bevillingspolitiet har vi fået ansøg
ningsskema til spiritusbevilling til
enkeltstående arrangementer.
I øjeblikket drøfter vi en ordning med
politiet om at komme til Servicebutikken
nogle timer om ugen, således at man
kan tale med politiet her i Grønbjerg.
Kom og brug butikken eller ring

Der skal søges penge til aktivitetshuset
i forbindelse med udvidelsen af skolens
gymnastiksal.

36

Grønbjerg - Årets Landsby

Tlf. 97 38 48 08
Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000

Grønbjerg - 2000
Servicebutik
Åbner Tirsdag d. 1. august 1995
Foreløbig kan vi byde på:
DSB's køreplan over hele landet
Rutebil køreplan for hele amtet
Buskort Ansøgning om
Kørekort Ansøgning om
Ansøgning om spiritusbevilling for enkeltarrangementer
Pas Ansøgning om nyt og udskiftning
Syn af biler
Registreringsattest
Tab af nummerplader
Breve til kommunen kan afleveres her
Der er kopimaskine, takst: 1 kr. pr. kopi
Der er telefa><, takst: som telefontakst
Der er computer til tekstbehandling
Der vil være forslag til opstilling af jobansøgning
Vejledning og oplysningsbrochurer
Kommunen vil sammensætte en informations- og ansøgningsskema- pakke
Vi kan skabe kontakt til kommunens forskellige afdelinger
Vi vil søge amtet om en tilsvarende pakke
Vi forhandler med politiet om en ugentlig træffetid
Vi kan skabe kontakt mellem bruger og tager af forskellige jobs
KOM SELV MED IDEER TIL BENYTTELSE AF SERVICEBUTIKKEN
Servicebutikken har åben:
forsøgsvis

kl.
kl.
kl.

mandag & onsdag
tirsdag & torsdag
fredag

9°0 - 12 00
1 5°0 - 1800
12 °0 - 1 5°0

Eller når der er nogen i butikken
Er der behov for andre åbningstider hører vi gerne nærmere.
Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000
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TV i byen.
nogle dage i juni var der en stank af
''filtpølser" og "Jack Daniels" i Grøn
bjerg.
En berømt detektiv havde invaderet
byen og erobret hjerterne på en stor
del af dens yngre kvindelige befolkning.
Der var planer fremme om, at smide
denne "landsby-hader" på porten, men
da der var udsigt til en kontant beløn
ning, lod man den vildfarne blive et par
dage.
-fkj
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Blomstrende oplæg
TRICYRTIS HIRTA - TUDSELILJE.
Er det ikke rigtigt; allerede navnet lyder
ganske lovende. Det danske bringer os
straks på jorden igen!
Denne frodige, sent blomstrende
plante, fangede straks min opmærk
somhed, da jeg entusiastisk kastede
mig ud i alt det blomstrende og
grønne. Ganske undselig er den og
står længe med ægformede, plettede,
spidse blade. Den har endnu ikke
blomstret i min egen have, men jeg
glæder mig.
Den står som en mindre rund busk,
der i august fyldes med underlige
orkideagtige små spættede blomster.
Nyborg vil bande over, at han ikke fik
lavet nogle flere.
Kom og se vidunderet hos mig engang
i august.
God plante- og blomstersommer.
Jane.

Spærret konto til byggeriet ved Grønbjerg Skoles Gymnastiksal
Grønbjerg - 2000 har skrevet til samtlige foreninger i Grønbjerg om at der er blevet
oprettet en spærret konto i Ringkjøbing Landbobank med det formål at give
foreningerne rygdækning for at midler der er beregnet til bliver benyttet til formålet.
Andre kan naturligvis også benytte ovennævnte konto.
Ordlyden på spærringen er: Bestyrelsen for Den selvejende institution Grønbjerg 2000 skal herved meddele at penge der sættes ind på spærret konto 1162432
i Ringkjøbing Landbobank kun kan benyttes til udgifter vedrørende lokaleudvidel
ser ved Grønbjerg Skoles Gymnastiksal.
Ringkjøbing Landbobank skal afvise regninger som ikke har forbindelse hermed.
Underskrevet af bestyrelsen for Grønbjerg - 2000 og Ringkjøbing Landbobank.
Grønbjerg - Årets Landsby
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En jubilæumsfest
Med tiden får man sære lyster. Selvom
hverdagens stress og jag ofte sætter
sine begrænsninger for indfrielsen,
hjælper det at være to om at få sære
lyster,- så er der en at dele skylden
med, hvis det viser sig at være for
sært.
En dag i efteråret 1994 sad vi så ,og
hyggede os med lysten. Lysten til at
gense de gamle skolekammerater fra
Grønbjerg anno 1970.Vi sad , med
hvert
vores skolebillede fra den gang, og
sendte en taknemlig tanke til , gamle
Johannes Post, som ved skoleindviel
sen i 1970, forærede os alle et billede
af skolen, omkranset af os elever.
Beslutningen var ikke svær, vi ønskede
ikke bare at se vore egne klassekam
merater, men havde også stor lyst til at
se de andre på billedet.
En rundspørge til to elever fra hver
årgang, og uddelegering af arbejdet
med at finde frem til de forskellige
adresser, gav en meget positiv tilbage
melding,
vi var ikke længere alene om vores
sære lyst.
Samarbejde er noget svært noget, der
kan tage oceaner af tid, så selvom vi
fik mange tilbud om hjælp, besluttede
vi at nedsætte et udvalg ,til jubilæums
festen ,med kun to medlemmer, - to
ledere.
Primo december havde vi modtaget
næsten alle adresser, vi manglede 4.kl,
men så blev Peder lllum sat på
opgaven, og måske som den gode
bekendte
af posten han jo er, klarede han det på
rekordtid. Vore gamle lærere: Henning
40

Møller, Gudrun Nyborg, Sigfred
Nyborg, Ingrid Berner og Grete Tange,
bakkede ideen op og ville gerne deltage.
Møller og Nyborg stillede endvidere
hus og have til skue, hvis nogen
ønskede at se de gamle skoler igen.
Diverse aftaler blev indgået og indby
delserne sendt ud. Nu var der kun at
vente... På skolen var vi 108 elever
dengang og kun 6 lærer, vi var da vist
for nemme............
De følgende to måneder gav Jysk
Telefon en merindtægt! Det var sjæl
dent en tilmelding, blev ordnet på
under ½ time. Ordet "sladder", skal
ikke læses mellem linierne her, jeg vil
i stedet bruge ordene "omsorg for

Ørnhøj-Grønbjerg
Havekreds.
Havevandring i to landbohaver.
Torsdag d. 3. august. Der startes fra
P-pladserne i Ørnhøj og Grønbjerg kl.
18.30. Først besøger vi Anna og Jens
Thusing, Røddingvej 19, Vildbjerg, derefter
Asta Fjord, Videbækvej 19, Rimmerhus.
Den medbragte aftenkaffe nydes det sidste
sted. Deltagerpris: 20,- kr. for medlemmer
og 30,- kr. for ikke medlemmer.
Udstilling.
19. - 20. august er der landsdelsudstilling
i Give.
Plantebytning (Bemærk: Ny dato).
Søndag d. 24. september kl. 10.00.
Hos Ellen Magrethe og Kaj Pedersen,
Abildåvej 2, Abildå.
Alle er velkomne.

Grønbjerg - Årets Landsby

hinanden".Tilmeldingen sluttede ved 75
deltagere. Desværre var der en del, vi
ikke hørte fra, og
kun en enkelt havde valgt at skrive et
brev, til sine gamle skolekammerater.
Vi var altså 75 gamle elever og lærere
der satte hinanden stævne på Grøn
bjerg skole fredag den 12. maj i år.
Spændende, ja,- kunne man nu kende
dem igen.
Hanne havde truet med at finde sin
gamle trøje fra dengang frem;" så kan
de da kende mig"...... Det blev et dejligt
gensyn og selvfølgelig kunne man
kende de fleste, udseendet var selvføl
gelig forandret efter 25. år, men vaner
og andre personlige træk var de
samme!
På skolen lavede Egon Kristiansen
kaffe til os, noget han havde tilbudt
allerede i planlægningsfasen, for som
han sa,: "Ka' I saml' så mange, skal
nok la, w kaffe" Tak for det, Egon!
Det var ikke nemt at få ørenlyd på
skolen, til at byde velkommen, selv
ikke skoleklokken hjalp, Møller viste
gamle lysbilleder fra skolens historie,
selvfølgelig fik de et par spidsfindige
kommentarer med på vejen, ledsaget
af en masse hvisken og fnisen i
flokken. I skolegården blev vi fotogra
feret, så de gamle stod bagest. Det gik
ved fælles hjælp at få alle opstillet.
klassevis, aldersforskellen var knap så
synlig, som for 25.år siden.
Efter gensynet med skolen, kørte de
fleste på besøg på de gamle skoler.
Meget var der at se på, og mange
sjove kommentarer udspillede sig bl.a
"Hvem fanden er den blærerøv , der
kører i en Saab 9000"? "Ja, det var nu
din bror, der kom i den"..... Eller hørt i
haven hos Nyborg:"Nede hos Møller fik
vi øl, hvad får I her"? - Lærdom fra

a

skoletiden eller ej, tusind tak til Møller
og Nyborg· s for gæstfriheden. Grøn
bjerg forsamlingshus dannede rammen
om sidste del af festlighederne.
Menuen stod på røgede ørred , hel
stegt pattegris med flødestuvede
kartofler og salat, is med frugter. Der
var en hel utrolig varm og rar stemning
i forsamlingshuset hele aftenen, - og
musikken ja, den var nærmest bare
irriterende og i vejen. Møller brugte
den, endda som undskyldning for at
komme senere hjem end sent, "for da
musikken stoppede kl.100 , kunne vi
rigtig komme til at snakke med hinan
den"
Enten står solen tidlig op i Grønbjerg
eller også sluttede vi meget sent, men
en god dag var det, som selvfølgelig
gentages igen om 25 år!! Møller var
den første der tilmeldte sig, så engang
imellem er det nu godt at få nogle
sære lyster.
En ting var jeg og mange andre
meget kede af , Ingrid Berner meldte
afbud. Vi havde sådan glædet os til at
hilse på hende, men vi håber at se
hende til jubilæumsfesten i 2020.Han
ne (Søndervang) Henriksen og jeg
siger her på "Runestenens"-sider
endnu engang tak, til alle jer der
mødte op. Overskuddet fra festen
977,- kr. er sammen med en hilsen fra
os gamle elever, givet som en jubilæ
umsgave til Grønbjerg skole. (Nogen
har måske læst Ringkøbing Amts
Dagblad, som i deres omtale af gaven
i avisen, havde fået et nul for meget
med,--- og hvad kan man så lære af
det?)
(forsættelse følger.... i juni udgave af
"Runestenen" år 2020).
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1. Klasse: Majbritt Graversen, Karin Jensen, Bent lllum Hansen, Conny Henriksen, Iver Sørensen, Jette Kristensen,
Mona Kristensen.

2.Klasse: Mogens Kamp, Anne Vibeke Mose, Lene Nerstrøm, Edith Jensen, Lone Justesen, Lone Anneberg, Hanne
Nielsen, Jonna Jensen, Anne Bjerregård (Inger Pedersen).

3.Klasse: Tommy Sørensen, Rosa Nielsen, Peder Jakobsen, Hannlc! Kirk, John Kristensen, Heinz Jakobsen, Tommy

Aa. Pedersen, Jens Peder Jensen, Viola Christensen. Mads Sinkjær.
4.Klasse: Lene Bertelsen, Margit Nielsen, Annalise Søgaard. Helga Hounisen, Edith (Kyndesen) Birkmose, Ole
Østergaard, Bjarne Kamp, Leon Nielsen, Bjarne Engbjerg Pedersen, Martin Jensen.
5.Klasse: Tove Olsen, Else Pedersen. Kaj Kristensen, Svend Kirk, Ole Kristensen.
6.Klasse: Erik Nerstrøm, Hanne Pedersen, Anne Grete Søndergård, Hanne Kristensen, Bent Jørgen Hansen, Leif
Bertelsen, Erna Kyndesen Moesgård, Rose K. Andersen. Kerstin Sørensen, Flemming Larsen. Freddy Nielsen.
7.Klasse: Yvonne Kjær Pedersen, Jørgen Søgaard, Margit Kjær, Hanne Henriksen, Kurt Nielsen, Inge Kjær. Anne
Kirstine Søndergaard, Lilly Seehusen, Solveig K. Kristensen. Birthe Kamp Jensen.
Lærere: Grete Tange. Henning B. Møller.

�DANA

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg

VINDUER�
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Mindeord.
Værkfører Ole From-Nielsen døde
den 20. maj 1995 på Centralsygehu
set i Holstebro. Ole From-Nielsen var
sjællænder af fødsel. Han blev født
den 5. januar 1939 i Taastrup Nykirke
sogn, Høje-Taastrup kommune. Han
blev 56 år. I februar måned blev det
konstateret, at han led af en alvorlig
og uhelbredelig sygdom, og skønt
han kæmpede mod sygdommen
med frejdigt mod, så måtte han er
fare, at der er vi mennesker oppe
mod overmægtige kræfter. Da situa
tionen var håbløs, så der ingen udsigt
var til bedring i sygdomsforløbet, var
det godt, at den sidste tid ikke blev
længere. Døden er en fjende, der
bringer mennesker sorg og savn, og
den har en håndlanger i håbløs syg
dom.
Allerede som 6 årig mistede Ole
From-Nielsen sin moder. Hun døde
pludselig fra mand og to mindreårige
børn. Og den sidste tid Ole From
Nielsen levede, måtte han følge flere
af sine nære familie-medlemmer og
venner til graven, bl.a. hans eneste
søster. Ole From-Nielsen har haft en
løbebane ved militæret gennem en
række år, hvor han efterhånden avancerede til premierløjtnant. Da han
som ung rejste til Sønderjylland, hvor
han senere blev soldat ved Sles
vigske Fodregiment, traf han Birthe
Laise Duus fra Als, og de blev den
19. august 1958 viet i Lysabild kirke,
Sønderborg amt. Ole From-Nielsen
var premierløjtnant ved Slesvigske
Fodregiment i 13 år. Senere overtog
parret en servicestation på Fyn, som
de drev i 3 år. Derefter arbejdede Ole
From-Nielsen som formand på tegl-

værket i Vedstårup ved Assens i en
halv snes år. I midten af 1980 flyttede
familien til Grønbjerg, og Ole From
Nielsen startede som værkfører på
Rømer Glas NS i Holstebro. For fem
seks år siden begyndte han som
værkfører hos Antons Camping i
Videbæk, hvor han var en meget
afholdt medarbejder og selv glad.for at
være. Det faldt for øvrigt i tråd med
parrets store fritidsinteresse, nemlig at
komme ud med campingvognen og
prøve i fritiden at slappe af fra hverda
gens travlhed. Ole From-Nielsen var et
meget aktivt menneske, der påtog sig
store arbejdsopgaver. Han var samvit
tighedsfuld og skånede ikke sig selv.
Ole From-Nielsen ville gerne tilbringe
den sidste tid i hjemmet i Grønbjerg
sammen med sin kære hustru kaldet
Bitten, som han havde delt livet sam
men med fra de helt unge år. Han fik
sit ønske opfyldt, for kun de allersidste
dage måtte han tage ophold på
Centralsygehuset i Holstebro, hvor han
stille sov ind. I de 1 O år parret har boet
i Grønbjerg er de faldet godt til, har
fået venner og bekendte og følte sig
hjemme her. Ole From-Nielsen blev da
også stedt til hvile på Nørre Omme
kirkegård. Han efterlader foruden sin
hustru, to sønner og fire børnebørn.
Ernst Mølgaard Ottosen.

DK BENZIN
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf. 97 38 41 87
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Der var engang.
v/ Palle Eriksen.

Modstandskampen i Grønbjerg
Vi behøver ikke her på egnen at skele
til Torsted for at få øje på modstanden
mod den tyske besættelsesmagt under
anden verdenskrig. Også i Grønbjerg
var man med. Vel tog man ikke som i
Torsted mod nedkastninger af våben
fra engelske fly, men modstanden var
der. Og det på en ret så direkte måde.
I juli 1944 blev ikke mindre end 6 tyske
soldater angrebet her i byen, de fleste
blev såret, og alle fik huller i uniformer
ne.
Bag det uforfærdede angreb stod
bagermester Møller-Nielsens hund.
Den 10.7.1944 sendte den tyske
øverstbefalende i Grønbjerg et ret
skarpt formuleret brev til bagerme

steren, hvor han blev bedt om at
betale 95 kr. for omkomstninger til
reparationer af uniformer, læge og tort
og svie. Hvis ikke beløbet blev indbe
talt inden 3 dage, ville der blive foreta
get yderligere skridt. Og hvis hunden
igen overfaldt soldaterne, ville den
blive abgeschossen, dvs. skudt!
Under disse omstændigheder valgte
Møller-Nielsen fornuftigt at betale med
det samme. På bagsiden er brevet,
som forøvrigt opbevares på Ringkjø
bing Museum, forsynet med en kvit
tering d. 11.7. Bagermesteren var ikke
interesseret i at lægge sig ud med
værnemagten, han var nemlig med i
modstandsbevægelsen!

Grønbjerg - Årets Landsby - Trøjer
Grønbjerg - 2000 har ladet fremstille:
trøjer
mærkater til breve o.s.v.
runde bagrudemærkater til f.eks. bilen
Det hele kan fås i Servicebutikken.
Bidragene går til ombygning ved skolens gymnastiksal.
Indtil Servicebutikken åbner kan trøjer m.v. fås ved henv. til 97 38 43 32
Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000
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den 10.7.1944

WehnnE:c}-;tstand.orte.l tester
C r o n b j e r g

lierrn
Br�cke rmei:s ter Moller-Nie lsen
G r o n b j

e

g

r

1�1 den Tetzten Tagen v,u.rden von Ihrem
r.·Jnd 6 Soldatt:n angegriffen. Zu.m Te_il
tru.gen diese �is·swunden davon. Samtliche
dieser Uniformen :mussten ausgebes�ert
werden.
��r neuaraturkostcn, ArztcebUJ1rcn
1mc"i Sc!;.IDerzensgelder werden Ihr..en hiermi t

d. Kr. 9 5. --

in Rechnung gestell t.
:F'8.lls der Betrag bis 13. 7. 44 nici1t
e-uS dem GeschE'Jtszirrur.er des Wehrmachtstar.d
ort�l tcsten in Gronbjerg ei11r;ezd1lt ist,
werjen weitere Schritte unternorrL�en.
Y.ir die Zukur..i't haben Sie clen Hw1d so
U."1tcrzu1ningen, dass wei tere Uberfi-ille des
!!undes auS Soldaten vermieden werden, andern
fnll:s das Tier abgeschossen wird.

Q�;,:

Oberleutnant und Standortal -teste:rf.. .
'
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VIKINGEN ER LØS
Kend din by!

Gæt hvor billedet til
højre er taget i
Grønbjerg. Indsend dit
svar til en fra redak
tionen senest d. 1.
september, og du del
tager i lodtrækningen
om en lille præmie.
Max. 1 svar.
Vinderen af konkurrencen i sidste nummer blev: Bjarne Bager.
Billedet var af kosten på stadion, hvor spillerne renser deres fodbold
støvler. Billedet i nr. 13 forestillede en gelænderknop ved Algade 46.

En mor og datter kom kørende gennem Grønbjerg og mødte Jørgen
Demant, der var ude at løbe. "Hvem er det ?", spurgte datteren og
moderen svarede: "Det er Demant". Lidt efter møder de en joggende Lone
Astrup, hvorpå datteren udbryder: "Mor, er det så De-kone ?".

®
�
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Gule Fanden.
I øvrigt var hun sky og tilbageholden og ville
nødig ses af fremmede, hvilket for en del
kunne komme af, at hun var så ringe klædt, da
hun endnu stedse måtte gå i plejesøsterens
aflagte klæder, som desuden passede hende
dårligt. da Johanne var meget større og meget
sværere end hun. Men det kom også af, at hun
idelig havde måttet høre. at hun var et syndens
og skændselens barn, der burde skamme sig
ved at være til. Hun havde tidlig fået en
fornemmelse af, at hun på ubegribelig måde
var medskyldig i sine forældres brøde, og at
enhver kunne læse den i hendes ansigt. Hun
var aldrig ret til pas, undtagen når hun var hos
sin bedstefar i dennes stue eller med sin
plejefader ved arbejdet i marken.
Begge pigerne kunne være nitten år gamle, da
Kristen Kodal blev syg og døde, og nu havde
Marie mistet sin sidste beskytter. mens hendes
ånds- og legemsvage bedstefar mere end før
trængte til hende. da også han havde nydt
godt al den smule indflydelse, hans skikkelige
svigersøn havde haft i huset. Nu var Marie dog
en voksen pige, der kunne udrette, hvad hun
skulle. og var øvet i tålmod og lydighed, og
hun havde også lært at søge trøst i bønnen,
når hun enten på egne eller på bedstefarens
vegne havde modgang. Karen og hendes
datter havde nu fået andet at tænke på, thi der
manglede en mand i gården, og det agtedes
rigtigt, at Johanne blev forsynet med en
ægtefælle. Det traf sig nu sådan. at forældre
og datter havde været til marked ovre i
Hærborg og havde da overnattet i Kjelstrup i
en gård, hvor konen var i slægt med Kristen
Kodal. De var blevet vel modtaget. Mændene
og konerne havde samtalet om deres anliggen
der, og så tilfaldt det mandens unge broder.
Knud Svendsen at underholde den unge pige.
Det gjorde han godt nok. Han var en smuk
ungersvend på nogle og tyve år med et
muntert sind og et godt snakketøj, mangt et
ord både i skæmt og alvor blev der skiftet
imellem ham og den ganske tækkelige pige,
der jo her viste sin bedste side frem. De var
slet ikke glade ved det. da de morgenen efter
markedet skulle skilles ad. Mellem mændene
og konerne gik det da også varmt til ved
afskeden. og Kristen Kodal sagde: »Nu må I
gengælde besøget og komme og se, hvordan

vi bor. «
De lovede det. og Karen sagde til Knud: »Du
skal så også komme med!«
»Tak, det ville jeg gerne, hvis min broder
tillader det!« Nu, han er vist streng imod dig, «
lo Karen, som havde skønnet, at der var god
forståelse imellem brødrene.
,,Ja, I kan tro det, « svarede karlen i samme
Tone. »Han pisker mig altid til at blive hjemme,
når han er borte. «
,,Jo, jeg holder ikke af, at vi er borte begge på
samme tid; men for en gangs Skyld gør det jo
ikke stort. «
»Du kan jo godt komme alene, « hviskede
Johanne, der stod og holdt Knud i hånden. »Så
behøver du ikke at vente efter din brors
lejlighed. «
Hun fik et Håndtryk til Svar, og det blev ikke til
videre for det første; men da hendes far var
død, blev folkene i Hærborg indbudte til
begravelsen. Knud kom ikke med. men Karen
havde en hemmelig samtale med hans broder
og svigerinde. Hun blev underrettet om karlens
formuevilkår. og da hun fandt dem tilfredsstil
lende, foreslog hun et giftermåal mellem ham
og hendes datter. Det var ikke passende. at
pigen holdt bryllup straks efter sin fars død;
men Knud kunne jo komme der i gården som
tjenestekarl og gårdbestyrer, de kunne da lære
hinanden at kende. Iver og hans kone så sig
om i gård og mark; der var tålelig velstand. så
de syntes meget godt om sagen og lovede, at
Knud skulle komme med det første og se sig
for. Han gik hjemmefra en søndag morgen, og
da han kom til Ravnsborg Kro. gik han ind for
at spørge om vej og fik sig med det samme en
tår at drikke. I kroen sad en mand i gule
skindklæder og med en sort lap for det ene øje
og drak brændevin af et ølglas; der var
endvidere en husmandskone fra Sandbæk.
hun kendte Knud og ville vide. hvad han drog
efter. Han :,agde, at han ville nord på og se på
et par stude, men for ikke at indlade sig på
videre redegørelse, spurgte han konen. hvor
hun ville hen. Hun var ikke hem-melighedsfuld,
men gav tilstrækkelig besked: ,Jeg har et
pigebarn, « sagde hun, »der skal gå til præsten
i vinter, men hun er sygelig og tungnem og har
lært for lidt. og nu har min mand fanget en
urkok - han sætter snarer i heden somme tider
- og den vil jeg såmænd over til præstegården
.......fortsættes
med. «
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