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REDAKTIONEN. 

Siden sidst har Grønbjerg igen været 
i mediernes .

__
søgelys. Efter sognemø

det fik vi navne som "Hestens hoved" 
og "Lokomotiv". Ved receptionen i 
Servicebutikken og Ungdomsklubben 
var der "Hygge i sofahjørnet". Al den 
positive omtale er utrolig værdifuld . 

På sognemødet kom det frem at 
nogle kommunal-politikere er varm på 
tanken om at flytte 6. og 7 .  klasse fra 
Grønbjerg Skole til Spjald . DETTE 
KAN VI IKKE ACCEPTERE. 
Hvis denne galskab fortsætter, må vi 
alle tage sværdet ned fra væggen og 
berede os på at gå i kamp for vores 
skole og vores by ! 
Den positive udvikling skal ikke stand
ses fordi nogle kommunal-politikere 
ikke ønsker at støtte de små byer. 

Grønbjergs store succes har desvær
re smittet negativt af på dette lokal
blad . På grund af de mange aktivite
ter er Runestenen nemlig ikke læn
gere så l i l le et b lad, og det kan 
mærkes på vores trykkeri-udgifter. 
Hvis ikke alle aktiviteter går totalt i 
stå, kommer vi til at mangle en lille 
pose penge til vores budget i år. 
Derfor vil vi bede vores læsere om en 
li l le håndsrækning , så de næste 2 
udgaver af Runestenen ikke bliver en 
li l le folder med meget små skrifttyper. 
Vi vil snarest udlægge Giro-kort i 
Brugsen, Servicebutikken og Landbo
banken og håber på sædvanlig 
positiv opbakning. 
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Vi har i redaktionen med beklagelse 
modtaget en "opsigelse" fra Alan 
Larsen. Han har på det sidste fået så 
meget jord m.m. under neglene, at 
han af tidsmæssige årsager ønsker at 
fravælge Runestenen. 
Vi vil gerne sige Alan mange tak for 
de mange gode timer ! 

Bemærk: Stof til Runestenen kan 
også indleveres i Servicebutikken. 

Hermed velkommen til 
Runesten nr. 1 6  

Mogens Sallegaard 
Sønderkjærsvej 9. 
Tlf: 97384332 

Finn Krogh Jørgensen 

~ Ørnhøjvej 30. 
Tlf/Fax: 97384059 

Alan Larsen 
Spåbækvej 2. 
Tlf: 97384009 

Husk sidste frist for 
indlevering af stof til 

RUNESTENEN 

nr. 17 er 
d. 28. oktober 1995. 

Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn 

(Videbæk kommune) og trykkes i 400 eks. og vi 

respekterer ikke et nej tak ! 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 



Nyt fra Byrådet. 

Fra Social udvalget i Videbæk kom
mlfne deltog vi i det årlige møde i 
Aalborg . Det fandt sted den 1 5.-1 6. 
august og næsten 1 400 deltagere fra 
hele landet mødte op for at debat
terer socialpolitik. 
Årets tema var: 

Fremtidens ældrepolitik. 
For at give et nogenlunde sikkert bud 
på, hvordan den bør være, bør vi 
finde ud af hvordan fremtidens ældre 
vil leve deres liv. 
Man har i instituttet for fremtidsforsk
ning stillet et skema op, der fortæller 
om de ældres livsstil før og nu. De 
store forskelle siger klart, at systemet 
må ændres. 

Før: 

Man boede hos familien. 
Plejen var gratis.· 

Man fik folke

pension. 

Sparede for at kunne · 

efterlade til børnene. 

Var ydmyg. 
Passiv. 

Autoritetstro. 

Nu: 

På plejehjem. 
Plejeren får løn. 

Folkepension + div 

suppl. pensioner. 

Bruger det 
hele selv. 

Er krævende. 
Aktiv. 

Autoritær. 

Prøv selv at finde flere forskelle i vor 
opfattelse af l ivet som ældre og tænk 
over de ændringer i omsorgen, der 
må følge med . For det er en selvfølge 
at brugeren i fremtiden skal tages med 
i planlægningen. 
Mange af os bor i eget parcelhus og vil 
bl ive boende der, når vi bliver ældre, 
så måske er det en god ide at lave 
boligen om så den passer til os, når 
den tid kommer. 
Derfor er det ikke nødvendigvis altid 
det bedste at bygge mange ·dyre 

plejehjem og ældreboliger. 
l stedet for kunne resurserne bruges til
at uddanne folk i socialsektoren. Over
50% af disse er uden egentlig social
faglig uddannelse.
Dette var et enkelt emne fra en interes
sant konference.

Gudrun Nyborg. 
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.w Servicemeddelelser "1i11 

Åbningstider: 

Læge H. Thomsen Klip og Krøl: Brugsen: Landboban køn: 

Tlftid: 8oo _ 9oo Mandag: 900 -1 ro Mandag: 800 -1 ro Mandag: 9,.,-1ZX' 
Konsultation: Tirsdag: 900 -1 ro Tirsdag: 800 -1 ro Tirsdag: 9,.,-1ZX' 
efter aftale Onsdag: Lukket Onsdag: 800- 17,., Onsdag: 9,.,-1ZX' 

Torsdag: 900 -1 ro Torsdag: 800 -1 ro Torsdag: 13,.,-1ro 
Tlf: 97 38 40 50 Fredag: 900 -1 ro Fredag: 800 -1800 Fredag: 13,., ·1� 

Lørdag: Lukket Lørdag: 800 -1 :tO 
Grønbjerg Søndag: ro-9,., Ttf: 97 38 40 49 
Folkebibliotek: Ttf: 97 38 42 85 Brødudsalg & aviser 

Mandag: 1500-1� Grønbjerg Kro: Postekspeditionen: Grønbjerg - 2000 
Torsdag: 1800 -2000 Mandag: Lukket Alle hverdage: Service butik: 

Tirsdag: 1100• 2300 9,.,-1200 
Tlf: 97 38 41 77 Onsdag: 1100 -2300 Posthuset er lukket mandag & onsdag 

Torsdag: 1100-2300 fra 
1200 -13,., 

9oo -1 tM' 
Galleri Jylland: Fredag: 1100-otx' tirsdag & torsdag 
lørdag: 1400• 1� Lørdag: 1100- otx' Post indleveret efter 1500• 1800 
Søndag: 1400-1� Søndag: 1100- 2300 13,., bliver sendt ef- fredag 1ZX'-1500 

terfølgende hverdag. 

Samt efter aftale 
Tlf: 97 38 41 38 Ttf: 97 38 44 50 Ttf: 97 38 40 42 Ttf/fax: 97 38 48 08 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1800 Søn-og helligdage kl. 1745 
Ved Brugsen: Mandag- Fredag kl. 1ZX' 

Rutebilernes informationscentral: 

Mandag - fredag kl 800 -2000 
lørdag kl 800 -1 sOO 
Søndag kl 1100-2200 

Vagtlægen: 97841800 

Ttf: Videbæk 

Ringkjøbing 
Holstebro 
Skjern 

Alarmcentralen: 

97 17 33 99 
97 32 33 99 
97 42 17 88 
97 35 06 77 
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Billardklubben: Benny T. Lauridsen 97384265 Børnehuset Best: Eva Broni 
Gymnastikforen.: Ole Østergaard 97384448 Menighedsrådet: Knud Agergård 

Grønbjerg - 2000: Mogens Sallegaard 97384332 Skolebestyrelse: Ole Berthelsen 
Ungdomsklubben:Karen Bak 97384349 Biblioteket: T. Vestergaard 
Haveforeningen: Ingrid Engestoft 97384010 Byrådet: Gudrun Nyborg 
Husholdningsfor: Karin Demant 97384187 Børnehuset: Lone R. Lauritsen 

Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen 97384120 Kirkebetj/Graver: Inger L Skytte 
Klubhuset: 97384076 Landbetj: Karl Werge(Videb) 
Jagtforeningen: Ejgil Skytte 97384097 Servicebutikken: Grønbjerg - 2000 
Kirkeligt Samt: Villads Kyndesen 97384073 Lægen: Henrik Thomsen 

Lokalhistorisk: Peder Svendsen 97384110 Hjemmeplejen: 
Sogneforening: Tommy Kjeldgaard 97384335 Røde Kors: Besøgstjeneste 
Forsamlingshuset: 97384383 Posthuset: Brugsen 
Udlejn./Fiagalle Jørgen Demant 97384187 Præsten: Ernst M. Ottosen 

Venstreforen: Jørgen Demant 97384187 Skolen: Henning B. Møller 
Musikforeningen: Birgit T. Jensen 97384397 Vandværket Leif Tange 
By- og Erhv.udv: Kristen Agerlund 97384381 Jørgen Kristensen 
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97384179 
97384098 
97384179 
97384177 
97384121 
97384066 
97384343 
97171030 
97384808 
97384050 
97172433 
97173204 
97384042 
97384183 
97384177 
97384284 
97384259 



SEPTEM BER Side Side 

MA 11 Dagen aftaget med 4t 35m ::a ri: LØ 14 

TI 12 SØ 15 Kirke 1930 AH

ON 13 MA 16 :::4.21!! 
TO 14 TI 17 

FR 15 ON 18 Tur til Anega Design 23 

LØ 16 TO 19 

SØ 17 Høstgudstjeneste 1 030 FR 20 

MA 18 Tilm. badminton ::a��:::� LØ 21 

TI 19 SØ 22 Gadeløb Kirke 1030 10,25 

ON 20 Tur til Schulstad 17 MA 23 �::e:r 
TO 21 TI 24 

FR 22 ON 25 Foredrag Kirkelig Samfund 

LØ 23 Efterårsjævndøgn TO 26 

SØ 24 Sommertid ender Kirke 1930 FR 27 

MA 25 :�Ø,::m LØ 28 Deadline nr. 17 

TI 26 SØ 29 Kirke 9 

ON 27 MA 30 iimm:: 
TO 28 TI 31 Foredrag/Generalfors 9 

FR 29 Åbent hus på skolen 7 NOVEM BER 

LØ 30 Høstfest Bugtaler 31,32 ON 1 

OKTOBER TO 2 

SØ 1 Kirke 1030 FR 3 Fællesspisning 19 

MA 2 A1t.tm LØ 4 

TI 3 SØ 5 Kirke 10 

ON 4 Svømmestart GUF MA 6 :]ilii 
TO 5 TI 7 

FR 6 ON 8 

LØ 7 TO 9 

SØ 8 Kirke 9 FR 10 Morten Bisp 

MA 9 l41'f�� LØ 11 

TI 10 SØ 12 Kirke 14 

ON 11 MA 13 !]ilt:: 
TO 12 TI 14 

FR 13 Skolens Motionsløb 7 ON 15 Dagen aftaget 9t 21m 
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Bibliotektsnyt 
Grønbjerg folkebibliotek 

Åbningstid 
Mandage kl15 -17 

T arsdage kl 18 - 20 
Telefon: 97 38 41 _77 

Erik Mader og Ole Ravn: 
"Da bilen kom til Danmark" 

1 bogen "Københavnerliv" kunne man 
i 1886 under omtalen af Årets begi
venheder læse flg: 
"Vi have i Dag set et mærkeligt Kjøre
tøj ovre i Hammels Gaard. l Bagbyg
ningen ligger Hammels Maskinfabrik, 
og her har hans Værkfører lavet 
denne Vogn, som kan kjøre uden 
Heste. " 
Dette var begyndelsen tilden første 
danskbyggede vogn, - og det bety
der, at Danmark var med helt i forre
ste række ved udviklingen af automo
bilet, blot en vognlængde bag ty
skeren Benz og Daimler, som præ-

senterede deres vogn i 1885 og 86. 
De danske myndigheders holdning 
var dog meget negativ over for de 
hesteløse køretøjer, man skulle jo 
tage hensyn til hesteproducerende 
landmænd, og alt for mange borgere 
fik slemme forskrækkelser ved synet 
og lyden af de tøffende uhyrer. Myn
dighedernes holdning gjorde, at vi 
aldrig fik en levedygtig bilproduktion i 
Danmark. 
Bogen indeholder et væld af billed�r 
fra forrige århundrede, som aldng 
tidligere har været offentliggjorte; 
desuden kan man læse om de første 
biludstillinger, de første motorlove, de 
første kvindelige bilister og meget 
andet morsomt og spændende. 
En god bog for nostalgiske bilentusia
ster, og alle os, der bare vil have et 
godt grin. 

Bogen findes på biblioteksfilialen. 

Torben Vestergård. 

Kampe på Grønbjerg Stadion. 

- •, 
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Mandag d. 18/9 kl. 18.15 

Lørdag d. 23/9 kl. 13.30 

Søndag d. 24/9 kl. 14.00 

Lørdag d._30/9 kl. 12.30 

Lørdag d. 30/9 kl .  15 .00 

Lørdag d. 7/10 kl. 15.00 

Søndag d. 8/10 kl. 10.00 

Lørdag d .  14/10 kl. 14.30 

Lørdag d. 21/10 kl. 14.30 

Lilleputter - Videbæk IF 

Serie 3 - Aulum I F  

Danmarksserie - Vejle B 

Junior Mester - Give/Thyregod 

Jyllandsserie - Thisted FC 

Danmarksserie - Viborg FF 

Serie 3 - Herning KFUM 

Jyllandsserie - Rosendal/HIK 

Danmarksserie - Fjordager 

Med venlig hilsen: Grønbjerg IF 
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Nyt fra 
Skolebestyrelsen 

v/ Ole Berthelsen 
Formand 

Sommerferien er forbi, og elever og 
lærere er i fuld gang med arbejdet. Vi 
glæder os over, at alt det faste perso
nale er "hjemme" igen, og at deres 
afløsere har klaret opgaverne så flot. Vi 
håber, at både gamle og nye elever vil 
befinde sig godt på skolen. 
Forældrene i skolebestyrelsen er valgt 
for 4 år, men elever og lærere vælger 
hvert år. l år har eleverne valgt Anita 
Olesen og Mathilde Thomsen, begge 
7. kl., og medarbejderne har valgt
Birgit Højgård og Grethe Lorentzen.
Henning Møller er bestyrelsens sekre
tær.
l løbet af ferien har personale og
forældre, ved fælles hjælp ,  malet og
repareret legepladsen. Den er blevet
flot, og vi opfordrer alle til at passe på
den.
Børnetallet stiger, det gør elevtallet på
vores skole også - det betyder bl .a. , at 
vi mangler plads på skolen. Vi havde
den 9.8. besøg af et fuldtalligt Børne-,
Ungdoms- og Kulturudvalg, der "så på
sagerne", sammen med os . Et positivt
møde, hvor udvalget viste forståelse for
vores problemer.
Den 21 .8. havde vi igen besøg af vore
kommunale samarbejdspartnere
denne gang af "chefgruppen", som
skal vurdere de enkelte skolers behov 
for istandsættelser og vedligehold.  Vi 
påskønner, hver gang vi kan mødes for 
at drøfte vores skoleforhold. Vi hører 
fra gruppen efter uge 35. 
Vi ønsker at styrke danskundervisnin-

gen på skolen. Der er for tiden mange 
undersøgelser og teorier, der belyser 
OM vores børn kan læse, og HVAD det 
er der gør det, hvis de ikke kan.  Færre 
dansktimer, dårlige lærere eller foræl
dre der ikke stimulerer børnene hjem
mefra? Vi prøver at gøre noget ved 
det. Der gives læsekursus ,  der ydes 
ekstra-hjælp og en gruppe lærere og 
forældre arbejder med mange flere 
ideer der styrker læsning og dansk. l 
fin tråd hermed har børnehus og skole, 
i samarbejde, arrangeret et stormøde, 
med Heimo Dalsgård, under overskrif
ten : "Børn, bøger, læsning - og skole
biblioteket". 
l forbindelse med Sognemødet og
Grønbjerg 2000's planer, er vi naturlig
vis meget interesserede i at være med
i et tæt samarbejde, som skolen i
lokalsamfundet. Vi vil gå ind i projektet,
som helhed, åbent og positivt, samti
digt med at vi sikrer os , at skolen også
i den mellemliggende periode kan
fungere bedst muligt.
Den 1 7. september medvirker skolens
kor ved Høstgudstjenesten i Omme
Kirke.
Den 29. og 30.9. er der "åbent hus" på
skolen, hvor også bedsteforældre er
velkomne.
Den 1 3 . 1 0. er der "skolernes motions
løb", hvorefter alle holder efterårsferie.

DK BENZIN 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 1 2, Grønbjerg 
6971 Spjald 
Tlf. 97 38 41 87 
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Der var engang. 
v/ Pal le Eriksen. 

Vindslebne sten og røvballe-landskab 
Rundt om på markerne og i haverne 
finder vi tit nogle glatte sten . med 
kanter. Stenene er ikke almindelige 
rundede, da deres overflade nærmest 
er delt op i nogle facetter. Disse sten 
fortæller os, at vi lever i et ældgammelt 
landskab, der engang i tus inder af år 
var helt uden træer. Vinden og sandet 
havde frit spil, og det var disse to 
kræfter der tilsammen sleb stenene til ,  
så de fik de karakteristiske facetter. De 
kaldes derfor for vindslebne sten. 
Særlige fine eksemplarer kan have 
facetter over det hele, fordi stenene på 
et tidspunkt har drejet rundt eller vendt 
sig, ofte flere gange. 
Vindslebne sten er noget særligt 
vestjysk. Det er fordi, at Vestjylland i 
sidste istid for 1 30.000 - 1 0.000 år 
siden var isfri. l hele denne lange 
periode virkede mange kræfter - vind , 
jordflydning, smeltevand m.m. - på det 
vestjyske landskab, så det blev glattet 
ud. Man kan populært sige, at de 
skarpe kanter og toppe i landskabet 
blev høvlet af og jævnet ud, og søer 
og lavninger blev dækket til. 
Derved opstod det storladne, jævnt 
bølgende landskab, som er karak
teristisk for Grønbjerg og omegn.  Her 
er der ikke efter danske forhold lavt, 
flere steder er vi tæt på at være 1 00 m 
over havets overflade som f. eks . i 
Omme Bakker. Og ikke ret langt herfra 
ligger Tihøje, som befinder sig 1 1 1  m 
o.h.
Modsat Vestjylland er Østjylland et
ungt landskab, hvor jorden og stenene
stammer fra sidste istid . Her er der
ikke glattet noget ud, og der findes
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ingen facetslebne sten. Derfor er f. eks .  
Mols s å  bakket. Når man som gammel 
østjyde har været et smut derovre, kan 
det godt gippe lidt i en. Men også kun 
lidt, for på Vl;!jen hjem til "Årets Lands
by i Midt- og Vestjylland", tænker jeg 
altid på Glob. Han boede på Mols i 
kanten af alle de store bakker lige ved 
Stabel høje. 
"Et rigtigt røvballe-landskab" har Glob 
engang sagt. Og så kan man blive helt 
glad for at komme hjem igen, hvor der 
ikke er den slags i landskabet! 

GRØNBJERG 
MASKINFORRETNING 

din lokale Maskinforretning 

97 38 40 35 

TAK FOR JERES TILLID 

At skrive om en familie i Grønbjerg -
er en ubetinget fornøjelse, jeg møder 
venlighed, imødekommenhed, gæst
frihed, ærlighed og åbenhed. Indtil 
videre har jeg ikke fået afslag, når jeg 
har spurgt: VIL l VÆRE DEN NÆSTE 
FAMILIE l RUNESTENEN". Der er 
mange navne på min liste, så . . . . . .  
kære familier i Grønbjerg - l kan rolig 
være nervøse. Endnu engang TAK for 
tilliden. 

HK 
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Lægen skriver 

v/Henrik Thomsen, 
Læge i Grønbjerg 

Sundhed. 

Den varme tid er nu s lut og vi har 
fået et mere normalt dansk klima. 

Heden var hård for mange og den 
første regn føltes som en lettelse, 
men snart kan vi igen begynde at 
beklage os over evig rusk og regn.  
Det kommer, som det vil. 
Imidlertid giver efteråret mulighed for 
mange aktiviteter, både nødvendige 
og hobbyprægede, så der er ingen 
grund til at gå i sort. Naturligvis er 
man nødt til at indrette sig efter vej
rets luner og det kan være vanskeligt 
nok, når man i en så lang periode har 

været vant til, at det altid var varmt. 
Nogle aktiviteter kan med fordel ind
rettes efter vejret, men der er også 
noget, der skal gøres ,  selvom det 
regner og blæser. Derfor skal man så 
indrette sin påklædning efter vejret og 
det er vanskeligt, for lidt efter skinner 
solen måske. Når man skiftevis, sve
der og fryser, bliver man lettere forkø
let og får bronkitis og influenza og 
efteråret er normalt også højsæson 
for hosten og nysen. 
Det teksti l ,  der til alle tider har vist sig 
bedst egnet til at modstå alle vejrets 
luner, er uld. Desværre vil ingen købe 
det. Mode, pris og maskinvask er 
afgørende for, hvad man vælger af 
tøj, men jeg vil godt slå et slag for, at 
man bruger uld noget mere, især til 
fødderne. 

h t. 

Ørnhøj-G rønbjerg Havekreds. J
�'"" YDSKE AYt 
EL, 

Foredrag. 
Fællesmøde med Vinding-Vind Havekreds. 

Tirsdag den 31. oktober kl. 1930 på Ørnhøj Hotel. 

Havebrugskonsulent Aksel H .  Sørensen holder foredrag med 
lysbilreder. Emnet er: "Surbundsbedet, nemt og kønt". 

Aftenen slutter med generalforsamling. 

SKA� 
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Sponsor cykelløb 

Hvad er det? 

Det er en moderne løbsform som vi 
gerne vil prøve at arrangere for de 
unge mennesker her i byen + alle 
aktive i de respektive foreninger. 
Meningen er at hver enkelt løbsdelta
ger selv finder sin spon
sor/sponsorer der vi l bidra
ge med et beløb pr. kilo
meter for det antal kørte km 
på de 1 00 min. eller så 
længe kræfterne s lår til. 
Man kan som sponsor 
også at vælge at give et 
fast beløb til sin personlige 
løbsdeltag er. 

Eksempel: Kurt kører 32 km 
på de 1 00 min. Moster 
Anna har sponsoreret med 
3 kr. pr km ialt 96 kr. og 
onkel Joakim vil g ive et fast 
beløb på 1 00,- Kurt har 
herved indsamlet 1 96 kr. til 
formået. 
Endvidere vil der blive udbudt firma
sponsorkontrakter til områdets lokale 

firmaer hvor man kan stille med x -

antal deltagere der samlet har en 
firmakontrakt 
Løbet kører som et gadeløb i Grøn
bjerg by på en ca. 1 ,7 km rundstræk
ning . Med start på byens eneste 
ensrettede gade ved Brugsen. Det 

overskud der forhåbentlig vil 
blive ved et sådant arrange
ment vil blive delt ligeligt 
mellem Grønbjerg - 2000 (mur
stenskassen) GUF og GIF' 
ungdomsafdeling. 

Alle kan deltage bare man har 
en personlig sponsor/spon
sorer kontrakt(er) . Kontrakterne 
vil blive præsenteret for skolens 
elever klassevis af Oie Øster
gaard og undertegnede i slut-
ningen af september. 

Yderligere information kan 
rettes til: 
Servicebutikken 97 38 48 08 

Ole Østergaard 97 38 44 48 
Arne Pedersen 97 38 42 24 
På initiativgruppens vegne 

Arne Pedersen. 

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 

� ... , 1 0  

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

INGEN OPGAVE ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE. 



4. MAJ 1945- 1995

Beretninger fra Thorstedgruppens virketid. 

Opbevaring og transport af det nedkastede 
gods var en anden og heller ikke helt 
ufarlig mission. Men her kommer ''findpå
somheden" til at stå sin prøve. 
Hvis der havde været jernbanesabotage på 
jernbanelinierne, hvad der var ved at blive 
en permanent foreteelse, kunne tyskerne 
pludselig foretage undersøgelse af bilerne 
på vejene. Men for Thorstedgruppen var 
det mere de muntre oplevelser der talte. 
Som camouflage benyttede man alle mid
ler. En dag skulle man til brugsuddeleren i 
Rindom med nogle sække "kartofler'' og 
kasser "glas". l mellemtiden blev brugsud
deleren betænkelig og måtte have fat i en 
gårdejer til at tage sig af varerne. Varerne 
blev nu kørt til den pågældendes lade. Det 
sværmede med tyskere alle steder, idet 
nabogården var hjemsted for tysk indkvar
tering, men tyskerne var meget flinke og 
var parate til at give en hjælpende hånd, 
når vi var kørt fast i sneen. 
Et andet eksempel på transport fra Thor
sted. Man havde jo jævnligt transport af 
grise til slagteriet. Man fik så en kasse eller 
to med grisetransporten, og vognmanden 
fik besked på at sætte kassen udenfor, 
hvor han afleverede grisene til slagtning. 
Beskeden om at afhente af kasserne på 
slagteriet er så gået en anden vej til rette 
vedkommende. 
En dag var man i Holstebro med et læs 
æggekasser med "æg". Det viste sig, at der 
var besvær med at finde eh aftager til 
"æggene", da man var kommet afsted uden 
rigtig besked. Man enedes om at parkere 
lastbilen under Værnemagtens beskyttelse 
ud for skolen i Danmarksgade, idet denne 
var taget i brug som kaserne for tyskerne. 
Efter et par timers forløb fandt vi frem til 
folkene, der kunne tage sig af "æggene". 
Den sidste våbenaflevering var dog nok 
den mest spændende. Det drejede sig om 
24 containere, der indeholdt bl.a. 170 kara
biner nogle raketkanoner og rekylgeværer 
m.v. Transporten, der bestod af tre lastbiler 
og en personbil, skulle aflevere godset i 
Holstebro, der derved fik suppleret sit vå-

benlager væsentligt. 
Den ene af lastbilerne nåede at komme til 
Holstebro, en halv time inden tyskerne 
spærrede samtlige udgange. 
Personbilen en syvpersoners benzinbil var 
nået lidt længere frem end de to resterende 
lastbiler, da de pludselig stødte på den 
tyske vagtpatrulje. Situationen var temmelig 
kritisk. Men chaufføren finder, at der lige 
netop er plads nok til at slippe igennem 
spærringen. Så han speeder bilen op med 
sømmet i bund og kører gennem spærrin
gen. Og inden den "stakkels" og forbløffede 
vagt får set sig om og taget sig sammen, 
er bilen væk. En mand springer hurtigt af 
bilen og løber bag om vagtpatruljen og 
kommer så langt tilbage, at han når at 
varsko de to lastbiler. Manden går nu frem 
ad vejen og går uantastet forbi vagtposten 
og hilser pænt god morgen. Længere 
fremme møder han så personbilen og de 
to lastbiler, som personbilen ad omveje og 
uden om vagtposterne havde fået lodset 
frem på rette vej til Holstebro, som man 
alle når til i god behold. 

At nedkastningsstedet i Thorsted og også 
i Vind blev opdaget, på trods af at det jo 
nok er noget af det mest øde område i 
miles omkreds, skyldes nok den kendsger
ning, at området var indflyvningszone til 
hele landet for de engelske fly. Der var i 
området opstillet pejlefyr, som de engelske 
fly kunne pejle og deraf korrigere kursen til 
deres mål. Selvom de tyske fly ikke kunne 
opfange de udsendte signaler, havde man 
opfanget den megen flyaktivitet fra de tys
ke lytteposter. Derfor var der mange tyske 
natjagere over området, og nedkastnings
grupperne havde da også fejlagtigt blinket 
med deres lygter til disse tyske natjagere. 

l Thorstedgruppens virketid blev der 
nedkastet 60 containere, ca. 6 - 7 tons 
våben og sprængstof. 
l Danmark blev der ialt nedkastet ca. 6000 

containere under besættelsen 1940 - 1945. 
mb 
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IV AN V MORTENSEN 
Byg g e  & i n d re t ningsfirma

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 støbearbej de

Tegningsarbej de udføres

Vi står til rådighed med ydeligere oplysninger 

- ., 1 2

Med venlig hilsen 
Ivan Mortensen 
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Nyt fra Ungdomsklubben 

Torsdag d .  7 september startede 
Grønbjerg Ungdomsklub. 35 forvent
ningsfulde børn var mødt op. Britta 
Dam og Lars Jensen har lovet at være 
der de fleste aftner, de øvrige aftner vi l 
een eller to fra bestyrelsen være 
ti lstede. Britta og Lars tager gerne 
imod ideer ti l aktiviteter til klubaftnerne. 
Der vil hver aften være mulighed for at 
købe slik og sodavand i et begrænset 
sortiment. 
Ungdomsklubben har åben hver 
torsdag fra 1 9  - 22 indtil 1 . april dog 
undtaget efterårs- jule- og vinterferie. 
Kontingent for hele sæsonen er 1 00,
kr., 1 O kr. pr. aften for en gæst. 
Lørdag d. 2. september havde 
Ungdomsklubben åbent hus. Ca. 1 00 
voksne og 50 børn var mødt op for at 

besigtige de nye lokaler. Det blev en 
rigtig hyggelig formiddag hvor der blev 
udvekslet flere ideer ti l aktiviteter. 
Bestyrelsen vil her igennem sige tak 
for den store opmærksomhed der blev 
fremvist, tak for penge, blomst�r og 
gaver. 
Det er godt at mærke en interesse for 
det der er i gang. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen for 
Grønbjerg Ungdomsklub 

Karen Bak form. 
Kresten Vestergaard kass. 
Karen Marie Pøhl sekr. 
Kristian Knudsen 
Jens Peter Mikkelsen 

13 



'l 
_, 

.... 
� ---� ·�-��·· ··-��'Si, � 

----
--� 

--=----

- �---....__ "---- � 
� 

Indførslen af målerregistrering af vandforbrug faldt tilfældigvis sammen med en usædvanlig lang 
og varm tørkeperiode. ''Jaae .... vi ku' måske bytt' med en bette gris .... " 

G 

t 
�
s 
'):' 
� 

~ 
� 
-



At være tilflytter til Grønbjerg eller ..... 
hvordan starter man en legestue for .. hjemmegående .. børn. 

Jeg hedder Jonna K. Damgaard og 
flyttede til Ommegaardsvej 7 i Grøn
bjerg d. 1. marts 95. Vi boede i 
Ringkjøbing i 5 år, og så blev vores 
ejerlejlighed for lille, da vi ventede barn 
nr. 2. Hvorfor Grønbjerg ? 
Vi fandt et godt hus og kom tættere på 
familien. l øjeblikket har jeg barselsor
lov og går hjemme med mine to piger 
Camilla 2% år og Cecilie 4 mdr. 
Camilla savner nu en form for legestue, 
og det gør hendes mor også. l Ring
kjøbing gik vi i legestue een gang om 
ugen. Vi startede med at synge, og når 
vi så kunne mærke på børnene, at nu 
var det nok, så legede de med hinan
den og sagerne mens nogle af for
ældrene lavede kaffe. To timer var 
hurtig væk. Vi hyggede os og så altid 
frem til næste gang. Jeg tror, at at vi 
mødre havde lige så meget ud af 
legestuen som børnene og tænkte 
derfor, at det kunne være en god ide 
med noget tilsvarende i Grønbjerg . 

Jeg hedder Heidi Lirene Jania. Jeg 
flyttede til Grønbjerg i påsken 95 p.g .a. 
at jeg sammen med min mand har 
købt hus, som ligger Algade 31 . Kort 
tid efter tilflytningen ti l byen fik jeg en 
stor velskabt datter på Herning Syge
hus. Hun vejede 4000 g og var 54 cm 
lang. 
Nu efter 5 mdr. i Grønbjerg kan jeg se, 
at der sker utrolig mange ting herude -
men en ting savner jeg, nemlig et sted, 
hvor jeg kan komme hen sammen 
med min datter Bettina og møde andre 
mødre og børn. 
Jeg faldt derfor for ideen om "Mor og 
Barn træf' som Jonna kom med en 
dag , vi sad i mødregruppen. 

Det skulle foregå som . som i en le
gestue med sang - musik leg og 
hyggesnak, så derfor prøver vi at starte 
et: 

MOR OG BARN TRÆF 

med forhåbentlig fuld opbakning fra 
andre hjemmegående mødre med 
børn - gravide. 

Vi starter: 
onsdag d .  6 september kl .  1000

og fortsætter ti l ca. 1200•
i Ungdomsklubbens lokaler Algade. 

Vi håber på en hyggeligformiddag 
med flere ti l følge. 

Jonna - Heidi 
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Grønbjergs Bosnier ! . 

Nu er det vist tiden igen at høre lidt i 
Runestenen omkring vore fire bosniske 
familier. 
Alle fire familier siger, at de er meget 
glade for at bo i Grønbjerg, - for 
naboer og hvem de ellers træffer. 
Alle folk i Grønbjerg er meget venlige, 
siger de samstemmende. 
l de fire måneder, de har boet her, er
der sket en hel del for dem. De 3
familier har fået asyl. Familien Al
ma/Petar mangler stadig , men den
kommer forhåbentlig snart.
Denne nye status vil give familierne
mulighed for at flytte i en større bolig.
Det er allerede sket for familien
Begovic, som har lejet sig ind i Grethe
og Niels Otto Fuhrman's hus på
Nylandsvej. Her har de fået indrettet
sig rart og hyggeligt. Der har været
snak om, at endnu en familie skulle

16 

overtage lejligheden i Grønnegade 
efter fam. Begovic, en bosnisk familie 
som bor i flygtningelejr i Gedser. 
Dette bliver p.g .a. sygdom ikke til 
noget. 
Sasa, Elvira, Mira og Ena er efter 
sommerferien startet i Grønbjerg Skole, 
og det er de meget glade for. Natasa 
fortsatte efter eget ønske i syvende 
klasse i Den Kristne Friskole i Vide
bæk, hvor også de andre piger gik 
sidste skoleår. 
Jeg er ret sikker på, at man også på 
Grønbjerg Skole er godt tilfreds med 
de nye elever. "De er bare go'e til 
idræt" fortalte en dreng fra vores 
nabolag mig forleden. Børnene har, 
ligesom de voksne, fået mange nye 
venner her i Grønbjerg. 
Også de voksne skal i skole nu. Her 
først i september startes med at lære 

UHDIRSKRIF1 DU
GLAD fORt 

ift tif en bank med
fordele 



dansk sprog og kultur på et fælles
etnisk voksenprogram i Holstebro. De 
skal gå der 16 timer ugentlig 
foreløbig .-
At familien Ramovic på Nylandsvej 
venter deres andet barn i november er 
da livsbekræftende. Tilværelsen er igen 
blevet ti l at sætte børn i verden. 
Jeg har spurgt vore bosnier, om de 
har lyst til at skrive lidt i Runestenen 
om deres tid i vores by. Det invilgede 
de gerne i ,  så nu vil jeg straks give 
ordet ti l Enes, som vil fortælle lidt 
fælles for familierne. Senere når man 
bliver bedre ti l det danske sprog, vi l 
hver især af familierne gerne fortælle 
lidt om sig selv. 

Ingrid Kirk. 

Enes Begevic's beretning. 

Siden 1 8  apri l  har vi fire bosniske 
familier boet her i Grønbjerg. Alle 
kom vi ti l Danmark marts - apri l  1993. 
Over Ungarn, Tjekkiet og Polen (fami
lien Koracevic endv. Ukraine) . 

Hvorfor kom l ti l Danmark? 
l vort hjemland havde vi ingen frem-

tid .  8 præsidenter (styrer) stredes om 
magten i det tidligere Jugoslavien. Alle 
var mod alle. 300.000 mennesker var 
blevet dræbt (officielle tal) , men jeg 
tror en halv million bedre passer. - Vi 
var meget imod dette. Vi vi lle gerne 
begynde et nyt sted med et normalt liv, 
ikke mindst for vore børns skyld .  
Derfor flygtede vi ,- for at skabe en 
fremtid for dem. 
Det er svært at fortælle kollektivt om 
os, for det er meget forskelligt hvor vi 
kommer fra i det tidligere Jugoslavien, 
hvordan vi har levet, og hvad vi har 
oplevet. - Min familie boede i Nordbos
nien. En dag fik vi at vide på vort job, 
at nu blev grænserne lukket mod nord , 
så derfor foregik vores flugt meget 
hurtigt. Vi fik en halv time at pakke i ,  
så vi fik kun få af vore ejendele med 
os. 
Vi har det godt nu. Vore børn går i 
skole og vi lærer dansk sprog og 
kultur. Vi håber, at vi vil begynde at 
arbejde engang. Vi er meget glade for 
at bo her, alle har taget godt imod os. 
Tusind tak. 

Enes Begevie 

Grønbjerg Husholdningsforening. 

Tur til Shulstad Brødfabrik i Holstebro 

Onsdag d. 20. september kl.18.30 

Vi mødes på P-pladsen ved Brugsen og kører i egne biler derti l .  Kan du ikke 
selv køre, kan du få kørelejlighed. Alle, også ikke-medlemmer, er velkomne. 
Ti lmelding senest d. 18.sep. ti l: 

Elna Nielsen på tlf. 97 38 43 52 ell. 
Eva Broni på tlf. 97 38 41 79 

Bestyrelsen.  
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20 års jubilæum ! 
Den 18 september 1995 er det præcis 
20 år siden, at Grønbjerg Billard Klub 
startede. Klubben startede i et lokale 
på Sønderkjærsvej 1 ,  og der har vi 
stadig klublokale. Klubben startede 
med 19 medlemmer, det tal er så 
steget til ca. 30 - 35 medlemmer. Det 
synes vi selv er meget flot for en lil le 
by, men vi vil selvfølgelig stadig gerne 
have flere medlemmer. Da vi startede 
i 1975, var årskontingentet 300,- kr., 
her ved jubilæet tager vi 500,- kr - en 
stigning på 20 år på kun 66%. Der er 
vist ikke mange klubber eller forenin
ger der kan prale med det samme. l 

anledning af 20 års dagen vil vi holde 
en lille hyggelig aften med hvad dertil 
hører for klubbens medlemmer. 
Arrangementet vi l foregå fredag d. 22 
september kl. 1830 og vil blive afholdt
i klubbens lokale. Når · dørene åbnes, 
vil det blive til et flot lokale med nyt 
gulvtæppe, nymalede vægge og med 
nyt klæde på bordene. Udover jubilæ
umsfesten sker der også meget andet 
i G.B.K. i den nærmeste fremtid.  Vi 
har jo en klub med megen aktivitet og 
med fuld fart over feltet hele tiden. 
Her er en liste over nogle af de aktivi
teter, vi har i resten af 1 995: 

Mandag d .  11 sept. : 
Fredag d .  22 sep . :  
Ti rsdag d .  3 okt.: 

V.B.U. 's holdturnering starter
20 års jubilæum ( kl. 1830 )
Efterårsturneringen starter

Torsdag d .  5. okt.: 

Søndag d. 19 nov. : 
Fredag d. 24 nov. : 

Benny T. Lauridsen 
Claus Vestergård 

J uniorbillardklubben starter for unge mellem 12 - 18
år (kl .  1900)
Skomagerturnering (kl .  1 000)
Julefrokost (kl. 1900 )

97 38 40 36 
97 38 42 40 

�DANA 
VINDUER�

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg 

6971 Spjald. 

Tlf. 97 38 45 00 
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Brugs nyt. 

Ang. det nye medlemskab: Jeg har 
omtalt det et par gange, og vi har 
holdt os tilbage, men nu står vi over 
for valget. 
Næsten alle brugser går med, også 
helt små med en omsætning på 3-4 
mill . ,  så vi kommer til at stå ret alene, 
hvis vi ikke gør det. Det ville betyde 
ekstra besvær og omkostninger (f.eks. 
skulle vi så selv lave alle rabatordnin
ger og reklamer) , og vi ville formentlig 
miste noget af omsætningen til de 
nabobutikker, der er med i ordningen. 
Hvis vi går med, får vi helt kontante 
udgifter til anskaffelse og installation af 
nye kasseterminaler og tilhørende 
EDB-udsyr samt løbende udgifter til 
kurser, service og vedligeholdelse. 
l bestyrelsen ville vi gerne have ventet
et par år endnu med at træffe dette 
valg , så vi kunne være bedre konsoli
deret og have fået nyindrettet butikken
først. Men da FDB fejrer 1 00 års jubi
læum næste år, skaJ ordningen sættes
i gang med et ordentligt reklamebrøl til
januar. Derfor er det nu, vi skal be
slutte os.

Hans Jørgen mener, det er problema
tisk, hvadenten vi vælger at blive 
udenfor det nye medlemskab eller 
vælger at gå ind i det; han har i 
konsekvens heraf meddelt os, at han 
vil holde som uddeler. Det forstår jeg 
også godt, men alligevel er det bekla
geligt. Han har drevet Brugsen dygtigt 
og effektivt sammen med Annette, og 
de har kunnet beholde alle kunderne 
ved sammenlægningen af de to 
butikker og skabe et rimeligt overskud 
på driften. Vi kan dog glæde os over, 
at Annette fortsætter i butikken. 
Det første, vi nu skal gøre, er naturlig
vis at forsøge at finde en ny uddeler, 
og det kan måske blive vanskeligt at 
finde em, der er dygtig nok. Vi er 
begyndt at annoncere, og så må vi jo 
se, hvad der· har vist sig, når ansøg
ningsfristen er udløbet. 
Foreløbig satser vi på at få en ny 
uddeler til den 1 . november, og at 
starte med den nye bonusordning og 
alle medlemsfordele allerede 2. nytårs
dag. 

H. Thomsen.

Fællesspisning 

Vil næste gang blive afholdt 
d. 3. november 1995.
Se opslag i Brugsen.

Familierne fra Bosnien vil denne gang lave maden, bistået af velkommen 
hjælp fra Grønnegade, Nylandsvej og Frydendalsvej. 
De fra disse gader der har lyst til at hjælpe med det praktiske, skal hen
vende sig til mig senest 23. oktober. 

Venlig hilsen Jane 
97 38 43 57 

Frydendalsvej No. 1 
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Den selvejende institution Grønbjerg - 2000

Siden udnævnelsen til Årets Landsby i 
TV-MidWest er der ·gået en varm 
sommerferie og en måned. 

Der har været rigtig godt salg af Årets 
Landsbytrøjer det har været nødvendig 
at genbestille trøjer 2 gange således at 
vi har fået ca. 300 trøjer med Årets 
Landsby logo på. Det er dejligt at se at 
der er så mange der reklamerer for en 
god by. Og trøjerne er også kommet 
vidt omkring både Grønbjerg - 2000 
trøjer og landsbytrøjerne er næsten 
kommet verden rundt. Der er set trøjer 
i Amerika, Norge, Italien, og på Sjæl
land, og hvor folk ellers har været på 
ferie eller foræret trøjer til . 

Men vi har stadigvæ!< trøjer til salg og 
de kan jo godt benyttes under en 
åbentstående skjorte eller lignende når 
det nu bliver lidt koldere. 

Der er også set rigtig mange der kører 
rundt med det runde mærkat i bilens 
bagvindue. Mærkaterne kan også 
sagtens anbringes på en trailer, på 
campingvognen og Anders Armose er 
set kørende med een anbragt på sin 
kørestol. · 

Vi har også små mærkater til breve til 
cyklen til cykelhjelmen og hvor man nu 
kan finde på at anbringe et sådant 
mærkat. Måske skulle vi alle sammen 
benytte chancen til at reklamere for vor 
by på denne måde på al juleposten! 

Det hele kan fås i Servicebutikken og 
beløb der kommer ind ved salg af 
trøjer og mærkater går direkte i 
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murstenskassen. 

De foreninger og private firmaer der 
havde g ivet forhåndstilsagn om midler 
til byggeriet i forbindelse med udvidel
se af skolens gymnastiksal har nu så 
godt som alle indbetalt de lovede 
beløb. Vi har også set beløb indbetalt 
på kontoen af private. 
Det siger vi tak for. 
Der er nu indestående på mursten
skontoen: kr. 200.000 ,-

Efter udnævnelsen til Årets Landsby 
er der fokuseret på Grønbjerg fra 
flere sider. 
Uge efter udsendelsen blev vi bedt 
om at deltage i et møde, der skal 
forberede en konference i 1996. 
Konferencen der skal finde sted i 
Danmark, har deltagelse fra hele EU. 
Konferencen handler om landsby
problematik, vok-senundervisning og 
foreningsliv. 

Vi er blevet opfordret til at deltage i 
en konference på Uldum Højskole, 
for bl.a. at vise projektet Grønbjerg -

2000 på en stand.  Konferencen er 
arrangeret af Landdistriktgruppen 
under Indenrigsministeriet (den grup
pe der har været med til at tildele os 
300 .000,-) . 
Den 6. september var der i en udsen
delse fra Danmarks Radio Midt og 
Vest om flygtninges flytning til større 
byer et indslag fra Grønbjerg om vore 
bosniske flygtninge. 

Fredag den 15. september kommer 
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der 1 2  - 15 litauere der skal se på 
opbygningen og styringen i en organi
sation som Grønbjerg - 2000 og hvad 
vi går og laver. 

Derudover har vi læst om Grønbjerg 
Årets Landsby i Landsbynyt (Lands
foreningen af_landsbysamfund' blad). 
l Kommunen som er et blad der
udsendes til alle kommunaltansatte i
Danmark, herunderbyrådsmedlemmer
ne.

Sommerferien er delvis gået med at 
skrive ansøgning til kommunen . . 
Arkitekt Søren Danielsen blev bedt om 
at komme med udkast til udviklings
plan for Grønbjerg samt forslag til 
placering af gymnastiksalsudvidelsen. · 

Forslagene kan stadig ses i Servicebu
tikkens vindue og man er også særde
les velkommen til at komme med 
kommentarer og forslag lil planerne. 

Ansøgningen lagde bl.a. grunden til 
Sognemødet d. 29. august der var 
særdeles godt besøgt både af lokalpo
litikere, forvaltningschefer og ikke 
mindst grønbjergborgere. Tak endnu 
engang for den fine opbakning og det 
gode møde. 

l skrivende stund har vi erfaret at 
Økonomiudvalget til byrådsmødet
tirsdag d. 1 2 .  september har afsat et 
beløb på 300.000,- kr. til udvidelsen
ved Grønbjerg skoles gymnastiksal.
Med den tilkendegivelse der var fra
politisk hold forleden aften til sogne
mødet skulle det beløb sagtens gå
igennem til vedtagelse.

Endelig· havde Servicebutikken og 
Grønbjerg Ungdomsklub slået dørene 
op for de der havde lyst til at kigge 
ind. Og der var rigtig mange der gik 

turen igennem Servicebutikken og ind 
i Ungdomsklubben hvor man b lev 
trakteret med kaffe, kage, sodavand og 
lign. eller også gik man den modsatte 
vej. Tak til alle der lagde en hilsen i 
servicebutikken. Blomster og dekora
tioner pynter vældig godt op i et 
mandsdomineret kontor, de andre ting 
luner og .gør nytte. Specielt opfordres 
man til at komme og �e Børnehusets 
fine kreation i farver. 

Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000 

Mogens Ballegeard · 97 38 43 32 Form. 
Jan Dyrberg 97 38 43 81 Næstform. 
John Asmussen 97 38 42 85 Kasserer 
Henrik Thomsen 97 ·38 40 50 Sekretær 

Gudrun Nyborg 97 38 41 21 Komm. valgt 

Søren Nilausen 97 38 43 78 
Kristian Knudsen 97 38 41 03 
Georg Anneberg 97 38 42 39 
Grete Tange 97 38 42 84 

Ruth og Kesse 

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

SØNDAGSMENU 

KUN Kr. 65, -
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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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Han bor også i Grønbjergi 

Bønder skældes ud for mange ting.  Vi 
laver burgrise, burhøns, sviner med 
gylle, handelsgødning og kemikalier, 
og vi snyder med de økologiske varer. 
Det kan nogen gange godt være svært 
at stå model ti l ,  og indimellem er vi da 
også ved at give op, da det jo i kke lige 
var for at kunne mishandle vores dyr 
og forurene så meget som muligt, at vi 
valgte landbruget som erhverv. 
Noget af det, der så gør, at vi alligevel 
fortsætter, er når vores lokale plante
avlskonsulent offentligt står frem og 
fortæller, at der faktisk er mange 
bønder, der arbejder hen imod lavere 
dosering ved sprøjtearbejdet i marken 
- ja, at bønderne i Videbækegnens
Landboforening faktisk har nået det
mål, som man fra højere sted har
bestemt skulle nås i 1997.
Det er vi som bønder - især som
vestjyske bønder, der som man mener
"øst-på" , ikke har ret meget forstand på
planteavl - meget stolte af. Og grunden
ti l ,  at vi kan og tør køre med de meget
lave doseringer af sprøjtemidler, er helt

klart, at vi har en utrolig dygtig konsu
lent, ja, vi har indtil flere, men her vi l 
jeg gerne fremhæve Leif Tange, der 
virkelig har forstået at takle bønderne 
og deres sprøjter på en positiv og 
virkningsfuld måde. Tange har flere 
gange skrevet artikler ti l avisern

'
e om 

emnet, men mon ikke det, der fænger 
bedst, er hans optræden på TV2, hvor 
han med enkle ord fortæller om, 
hvordan bønderne jages ud af sengen 
meget tidligt om morgenen (er det 
mon årsagen ti l ,  at de økologiske 
bønder nemmere får børn??) for at 
sprøjte på det optimale tidspunkt, og 
hvor han på spørgsmålet om, om 
nedsat dosering også kan praktiseres 
i resten af landet, svarer klart ja. 
Se, det er da ti l at forstå en sådan 

måde at formidle viden om landbruget 
ud til den øvrige befolkning på. Det er 
vi mange, der gerne vi l takke dig for. 
Bliv endeligt ved med det! 
Og hvor Tange, han bor? Ja han bor 
selvfølgelig i Årets Landsby - Grøn
bjerg . 

Eva Broni. 

Grønbjerg Husholdningsforening. 

Tur til Anega Design i Struer. 

Onsdag d. 18.oktober kl.18.30 
Vi skal på besøg i et spændende hus, hvor der udsti lles saltdej, blomsterde
korationer, smedejernslysestager m.m. 
Vi mødes på P-pladsen ved Brugsen og kører samlet dertil .  Kørelejlighed 
kan fås. Alle, også ikke-medlemmer, er velkomne. 
Tilmelding senest d .16.okt. til: 

Karin Demant på tlf. 97 38 41 87 ell. 
Eva Broni på tlf. 97 38 41 79 

Bestyrelsen. 
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Fodbold for de små: Mikro 89 & 90

Savner du underholdning 
i dagens fodbold ? 
Så fortvivl ikke. Den er på 
vej. Vi starter igen helt 
forfra. Sådan cirka 1 
meter over grønsværen. 
Der befinder de mest 
kreative hjerner sig i 
Grønbjergs sprudlende 
fodboldliv. Det tager ca. 
1 5  år før de stivner helt -
så nyd dem i mellemtiden. 
Desværre giver de ikke 
opvisning mere i år - vi 
træner dog stadigvæk om 
mandagen fra fire ti l fem. 
Men her lidt om hvad du er gået glip af 
og hvad de fremsynede så. 

De "store" 89'ere var stærkt på vej ti l 
Superligaen før sommerferien. "Er vi 
ikk' goe hva Søren?" konstaterer 
Nicolai i Skjern, da Mikro 89 har spillet 
den tiende kamp i træk uden at tabe. 
1 o minutter senere har en pige fra 
Videbæk to gange skudt Andreas i 
sænk som et andet krigsskib.  Så 
hjælper det ikke, at både Lars og Sasa 
rammer stolperne. Vi tager dog neder
laget med godt humør - selv taxa
forældrene kan indse at vi må starte på 
en frisk. Så den næste kamp vinder vi . 
Næste uge er det i Grønbjerg - så må 
vi vise dem! 
Og dagen oprinder i Grønbjerg med 
forældre og bedsteforældre på sidelini
en. Lars laver mål og vi vinder og vi 
taber. Så mangler vi kun Kibæk - og 
atter bliver arme Andreas skudt i sænk 
af stævnets suverænt bedste spi ller. 
Ham får Michelle dog hold på med en 
fair tackling, som vi lle gøre "Munken" 
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misundelig . Selvom vi er bagud og 
taber 0-2, er sammenholdet på holdet 
stærkt nok ti l at kampen nu vender, og 
vi får overtaget til sidst. 
Det går op og ned. Det er Mikro 89. 
De "små" 90'ere er noget benovede 
over sådan at skulle spille rigtige 
kampe. Det er ikke nemt, at en kamp 
varer 1 O minutter, og koncentrationen 
rækker op til ca. 8 min.  Så bliver både 
mælkebøtter og vrangen på klubtrøjen 
interessante! 
Før kampenes start gøres der et stort 
nummer ud af, at præcisere at mål
manden må tage med hænder og 
hvi lken ende Grønbjerg skal score. 
l Spjald er Nete sikkerheden selv i
målet. Den anden del af konceptet 
lykkedes delvist. Vi laver ingen selvmål,
men scorer heller ikke selv. Kasper løb
desværre ved siden af målet med
bolden!
Heldigvis får vi en is efter stævnet - så
gør det ikke så meget, at vi har tabt
alle kampene. Det har de også venner
ne fra Ørnhøj, så vi bliver inviteret til



sportsdag deroppe på en li lle bane 
med oppustelige mål og bander. 
l Ørnhøj vender lykken. Nete er stadig
væk sikkerheden selv i målet og Jonas
får scoret mål. Da hænderne først
kommer ned på den anden side af 
midterlinien, er vi klar over at nu kan
det ikke gå galt. De to Grønbjerghold
vinder alle deres kampe over Ørnhøjs
hold. Den sidste kamp er den moral
ske finale, men da er koncentrationen
hinsides banen nærmere kiks og
sodavand .  Som belønning får alle

børnene en slikpose. Så ses vi igen på 
mandag ! 
Det går op og ned. Det er esse Mikro 
90 ! Træneren 

PS: Mikro 89 & 90 er udover de 
nævnte: Mette, Jesper, Sune, Per, 
Jacob & Jens. 
Og min gode hjælpetræner, Flem
ming - men han er fra 80 ! 

1 00 min. gadeløb som Sponsorløb 

Søndag d. 22. oktober 1 995 

med start kl. 1 400

ved Brugsens P. plads. 

Overskuddet går til: Grønbjerg - 2000 murstenskasse, 
GUF og G I F' ungdomsafdeling. 

Se omtale side 1 O. 

25 



Den selvejende institution Grønbjerg - 2000 

Servicebutik 

Servicebutikken åbnede jo d. 1 .  august. 

Jeg vil hermed rette en stor tak til de 
der kom med en hilsen på åbningsda
gen. Det varmer og så ser butikken så 
pæn ud med blomster i vinduet. Tak for 
det. 

Hvad er butikken så blevet benyttet til 
siden åbningen ? 

Umiddelbart efter åbningen modtog vi 
svar fra politimesteren i Ringkøbing på 
vores henvendelse om besøg af politet. 

Resultatet er at politibeijent Karl Werge, 
Videbæk kommer i butikken tirsdag i 
lige uger fra kl. 1 400 - 1 600 . Politiet kan
hjælpe med pas, kørekort eller man 
kan foretage andre politimæssige fore
spørgsler eller anmeldelser. 

Vort vindue bliver også godt benyttet af 
folk der vil opsætte forskellige medde
lelser, samtidig med at mange benytter 
lejligheden til at se hvilke nyheder der 
nu er. 
Grønbjerg Servicebutik abbonerer på 
Ringkjøbing Amts Dagblad og Herning 
Folkeblad og alt hvad der drejer sig om 
Grønbjerg bliver sat i vinduet. 

Hvem har besøgt Servicebutikken i de 
forløbne 5 uger og hvad kommer man 
efter ? 

Der har været henvendelser til politiet 
begge tirsdage. Der er henvendelser i 
butikken hver dag. Og det spænder lige 
fra at købe landsbytrøjer til spørgsmål 
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om arbejdsløshed, nytilflyttere, kørepla
ner, skaffe musik til fester og meget 
meget mere. 

Servicebutikken har i gennemsnit haft 
32 besøg pr. uge. Det betyder at der 
har været mere end to i timen i de 1 5  
åbningstimer der er om ugen, og det 
må vist være betragtet som godt. 

Kom og brug butikken eller ring 

Tlf. 97 38 48 08 

Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000 

Grønbjerg Sand
og grusgrav 

v/ Kn ud Pøl 
Holstebrovej 28, 6971 Spjald 

Alt i :  
e Stabi l  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



••AKTIV DAG PÅ GRØNBJERG STADION••

Lørdag , den 8.juli 1 995, var der "aktiv 
dag på Grønbjerg stadion" , og det var 
en aktiv dag for hele familien, hvis man 
altså deltog fra starten kl . 1 2.30. 
Da var der nemlig mulighed for at lege 
og spi lle, både for små børn, større 
børn og forældre m.m. Forskellige 
legeredskaber var lagt frem, som børn 
og voksne benyttede sig legelystent af. 
Frisbee var der et hold ,  der prøvede at 
spi lle, jeg fandt dog aldrig helt ud af 
reglerne, men det var der andre, der 
kunne. Hockey blev der spi llet i stor stil 
med hurtige udskiftninger og arnro
keringer af både børn og voksne. Det 
var mægtig sjovt for alle, og man 
kunne hurtigt tabe pusten, når man 
skulle indhente den li l le bold og få den 
med sig uden at tæske hockeystaven 
ned i jorden fem gange. 
Fodbold blev der også spillet. Søren 
fik samlet et par små hold,  der spil lede 
ti l håndboldmål, og det gik rigtig godt. 
Ca. 1 5  børn og 1 5  voksne deltog , Det 
var lidt færre end vi havde ventet, men 
de som var der, havde det sjovt og 
bagefter var der is ti l alle. 

Kl. 1 3 .45. denne eftermiddag , startede 
fodboldkampen mellem to syvmand
shold , helt ti lfældigt blandede hold for 
de unge ca. 1 5-20 år og alle fra 
Grønbjerg. 
Dommeren, i denne kamp,  var meget 
streng,  synes de unge mennesker, da 
de skulle spille mindst fem minutter ad 
gangen, inden de kunne får en l i l le 
meget fortjent pause, synes de selv. 
Kampen var planlagt ti l at skulle vare 
20 minutter til hver halvleg, men hvor 
meget de fik spi llet ialt, er det kun 

dommeren, der ved. Nå men kampen 
endte altså uafgjort, så der blev spæn
ding ti l sidst i straffekonkurrencen, og 
det blev grøn hold , der vandt. 

Kl. 1 4.30. blev, der spillet land-by 
kamp, for andet år i træk. 
2 x 30 min. blev der spillet, og der blev 
gået til den, på fair vis. Nogen fik dog 
en "rutsjetur" ud over sidelinjen, og 
hårdt var det, da det var meget varmt. 
Men endnu en gang fik "Grønland" 
sejren, 2-0 på mål af Esben Sønderby 
og Niels Jacobsen. 
Der var champagne til den udleverede 
vandrepokal og øl til alle spil lere 
bagefter. 

Det var som sagt en rigtig varm som
merdag, og mange deltagere og 
ti lskuere, blev da heldigvis også 
siddende nogle timer efter dagens 
fornøjelser og nød starten på ferien . 
Kolde drikkevarer, var der rigeligt af, så 
man kunne få slukket tørsten, inden 
man gik hjem. 

P.v.a. Grønbjerg Idrætsforening og på
gensyn ti l aktiv dag i 1 996.

Jytte Nilausen 

PROFESSIONELLE FOTO
OPGAVER LØSES KREATIVT 

� 
Finn Krogh Jørgensen 
Tlf/Fax: 97 38 40 59
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Den selvejende institution Grønbjerg - 2000

Referat fra sognemødet i Grønbjerg d. 29 august 1 995. 

Mødedeltagere: 1 3  kommunalpoliti
kere, 6 forvaltningschefer og ca. 1 20 
grønbjergboere 

Mogens Sallegaard indledte hvorefter
Lone Astrup og Hanne Kjærgaard viste 
lysbi lleder fra skolen og børnehuset, 
hvor man kan se at der er stor plads
mangel begge steder. 
Herefter var der diskussion i grupper 
på 7-8 personer, hvoraf en er kommu
nalpolitiker/forvaltningschef. Emnerne 
der kunne drøftes var: 
Hvi lke faci liteter skal et lokalsamfund 
have, for at man stadig kan regne 
med , at folk vi l flytte derti l ? 

Hvordan ti lgodeser man de ældres 
boligbehov i lokalsamfundet ? 

Hvor meget vil man fra kommunalpoli
tisk hold satse på lokalsamfundene ? 

Hvis et lokalsamfund mangler service
faci l iteter, kan det så opvejes med 
gode transportmuligheder ti l en center 

by, og vi l det stadig være attraktivt at 
bosætte sig i lokalsamfundet ? 

Hvordan er indsti llingen ti l at oprette et 
lokalt aktivitetscenter, og er det nød
vendig for et lokalsamfund at have en 
udviklingsplan, som man selv "tager 
hånd i hanke" med ? 

Skal Grønbjerg bestå som lokalsam
fund i det 21 . århundrede ? 
Herefter var der debat for hele forsam
lingen med Søren Nilausen som 
ordstyrer. 

Følgende udpluk af kommentarer kom 
frem : 
Vi vil gerne bevare og udvide brugsen. 
Flere butikker er også ønsket. Flere 
nye ti lflyttere ti l byen, f.eks ved flere 
udbud af huse. Bevare og udvide 
skolen. Ældrecenter, da nuværende 
mulighed kun er egen bolig .  Bedre 
trafikmuligheder især for ældre, f.eks. 
noget intern trafik. 
Arbejdspladser er meget vigtige for at 

G RØ N BJ ERG EL 
v/Wi lfred Pedersen, Aut. EL-i nstallatør 

G rønbjerg. 6971 Spjald 
Tlf. 97 38 41 1 5. Bi ltlf. 30 97 81 1 5
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få flere folk herud . Flere attraktive 
byggegrunde. Selv ny tilflytter, hvor de 
gode børnepasningsmuligheder var 
meget afgørende for valget af hus i 
Grønbjerg. Ikke flere nye butikker, men 
støtte de nuværende ved at bakke 
dem op med masser af handel. 
Bedre udlejningsejendomme. Absolut 
større skole af hensyn til både elever 
og lærere. 
Grønbjerg er allerede et landsbysam
fund i udvikl ing. 
6.- 7. klasse ti l  Spjald skal absolut 
undgås hvis muligt. 
7. klasse fra Spjald til Grønbjerg er
også en mulighed.
En lille skole med kun 5 klassetrin
trækker ikke nye folk til et lil le samfund
som Grønbjerg .
Videbæk borgere skal kunne komme til
Grønbjerg i stedet for vi måske i fremti
den skal til Videbæk.
Byrådet skal finde ud af om de vil give
os nogle penge, og hvad de skal
bruges til skal vi i Grønbjerg nok finde
ud af. 

Dårligt af byrådet at bringe på bane at 
slette 6.- 7. klasserne, når GB 2000 
kommer med et færdigt projekt med 
udvidelse (som byrådet selv har bedt 
om) . 
Hvor mange penge har Ringkjøbing 
kommune sparet efter lukning af alle 
små skoler ? 
Ikke rimeligt at kun byrådet skal 
bestemme over vor skole, l må lytte til 
vor ønsker som er, at vi gerne vil 
bevare alle 7 klasser. 
Indenrigsministeriet har selv lagt op til 
at bevare de små landsbysamfund, 
som vi synes l burde bakke op om. 
Ikke første gang Grønbjerg er fore
gangsmand,  f.eks. børnehuset og 
Grønbjerg Møbelindustri - som er 
blevet brugt flere steder i kommunen 
siden. 
Skolebestyrelsen vil strække sig langt 
med hensyn til pladsmangel for at 
kunne bevare skolen. 
Ældrekollektiv er ønsket, så man ikke 
er tvunget til at skulle flytte til Spjald .  
V i  vil gøre hvad vi kan for at samle så 
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mange penge som muligt selv. Fond

raising, alle ansøgninger "spørger" 

hvor meget kommunen vil give til 

projektet ? Det er nødvendigt at der er 

kommunal opbakning bag projektet. 

Ikke kun med fine ord og erklæringer, 

men også økonomisk. 

Udpluk af kommunalpolitikernes svar : 

Meget vigtigt at lokalbefolkningen er 

med i planlægningen for den videre 

udvikling . 

Byrådet må huske på, at GB 2000's 

hovedmål er flere børn til skolen. 

6.-7. klasse bliver ikke nedlagt efter i 

aften, da det kræver hår på brystet at 

tage et sådant skridt. 

Superflot reklame med årets landsby 

for Videbæk kommune. Byrådet må 

- --
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lave ens politik for alle landsbysam

fund. 

Byrådet må tage stilling til skolens 

fremtid snarest muligt. 

Lokalsamfundet må selv komme med 

ønsker om hvordan man ønsker at bo 

på sine gamle dage. 

Ansøgningen vil blive behandlet seriøst 

og på en positiv måde. 

HM 

Fra Grønbjerg - 2000'side skal der 

lyde en tak til alle fremmødte tak for 

en god debat og de rigtig mange 

tilkendegivelser. Tak også for det 

indsamlede beløb til murstenskassen 

ved kaffen. 

BRUGSEN 

. "  . ·�-��L;�,- - TÆT PÅ DIG
OG DIN HVERDAG 

Grønbjerg Brugs er meget 
mere end en dagl igvarebutik. Her 

S5���J:d�;;':0g�;::--�:;� kan du også købe benzin og bestille fyrings
. ,  ol ie. Brugsen har postekspedition samt håndkøbsudsalg 
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og udlevering af receptmedicin fra Apoteket. Du kan indlevere fi lm 
t i l  fremkaldelse, du kan leje porcelæn t i l  fester, indlevere tøj t i l  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: Onl ine Tips & Lotto. 



HøsHest i Grønbjer� forsamlin�s�us 

En af årets store fester står for døren, så tag derfor naboer, 
venner og evt. Den/dem, som du havde med til at hjælpe i høsten, 
med til denne glade aften, hvor man selv medbringer, hvad man 
har lyst ti l af dri kkevarer. 

Menuen består af: 

Entre: 

Indbagt laks 
Bøf i fol ie 
Flamberede ferskner 

kr. 1 50,-

Efter spisning spil les der op til  dans. 

Ti lmelding senest torsdag d. 28 september ti l :  
Jørgen Demant 97 3 8  4 1  8 7  eller Tommy Kjeldgaard 97 38 43 35 
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Blomstrende oplæg 

ACIDANTHERA - SORTØJELILJE 

Har i år levet op til indpakningens flotte 
bil lede. Den er kommet hertil fra 
Etiopien og har holdt af den meget 
varme sommer. Har siden midt i 
august stået med masser af knopper 
og fuldt udsprungne blomster. 
"Hvide blomster er dejlige!" Denne er 
bordeauxrødbrun midte. 
Duften er lifl ig, krydret og stærk. På 
alle måder en dejlig p lante, der står 
statelig og flot uden opbinding. 
Eneste ulempe: Den tåler ikke kulden 
i vore vintre, og skal tages op inden 
frosten for alvor sætter ind . Jeg er ikke 
god til "em der skal tages op", men 
. . . . . .  denne er god . 
Sidst i februar lagde jeg knoldene i 
potte i en blanding af muld og ca. 80% 
hestemøg. Altså: masser af gødning ! 
Af lort får vi kage på bordet som man 
siger. 
Go' fornøjelse. Jane. 

Mød Bugtaleren Steen Palmquist 

Lørdag d. 30. september 1330 - 1600

Alle - dåbsforældre - bedsteforældre børn og voksne: kort sagt alle har 
mulighed for at se/høre bugtaleren Steen Palmquist og hans dukke "Hugo". 
Derudover fortæller Steen Palmquist om: 

"Den fortravlede familie" 

Menighedsrådet beværter os ved kaffen. 
På gensyn. 

Dåbsudvalget 
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Mindeord. 

Niels Kjær, Skovbrynet 4, Spjald ,  døde 

den 31 . juli 1 995 og blev bisat fra 

Nørre Omme kirke den 4. august. Han 

blev født den 4. oktober 1 921  i Abildå, 

Nørre Omme sogn og døde på Ring

købing sygehus 73 år gammel. Niels 

Kjær er søn af gårdejer Jens Kjær og 

hustru Asta Kjær født Svendsen. Som 

en ud af en børneflok på 1 o voksede 

han op på landet og beskæftigede sig 

ved landbruget, indtil han kom 
smedelære. 

Den 6. november 1 948 blev han i 

Vejgård kirke ved Ålborg viet ti l Ingrid 

Paula Winter, og boede og virkede de 
første år af deres ægteskab i Klarup 

ved Ålborg. Senere flyttede familien ti l 

Sejrs ved Silkeborg, hvor Niels Kjær 

arbejdede som montør af store entre

penørmaskiner. Den 1 7  november 

1 968 havde Niels Kjær den store sorg , 

at hans hustru og de to døtres moder 

Ingrid Paula Winter døde i en alder af 

kun 41 år. Ikke lang tid derefter be

gyndte Niels Kjærs eget helbred at 

svigte, og blandt andet en blodprop 

satte en stopper for erhvervsarbejde. 

Niels Kjær vi lle gerne ud at se sig om, 

og da det samtidig var ti l gavn for 

helbredet, bosatte han sig i Spanien i 

ca. 1 7  år. For en seks - syv år siden 

vendte han imidlertid ti lbage ti l Dan

mark og købte Skolevænget 5A, 

Grønbjerg. Her fik han nogle gode år, 

men han måtte dog altid døje med et 

svagt helbred. Niels Kjær var imid lertid 

ikke den, der beklagede sig .  Han var 

et rart menneske at være i stue sam

men med på grund af sit gode lune og 

mange interesser. Han var et intelligent 

menneske og var god ti l at indrette sig 

efter omstændighederne. Niels Kjær 

havde i tidens løb og nok ikke mindst 

i de senere år læst en mængde bøger 

og dermed ti legnet sig en bred viden 

om mange forskellige emner. 

l marts måned i år havde helbredsti l

standen forværret sig så meget, at han

måtte flytte i beskyttet bolig i Spjald .

Niels Kjær efterlader sig to døtre,

hvoraf den ene er bosat i Schweitz og

den anden i Ålborg. Han opnåede

ti lige at blive morfar og oldefar.

Ernst Mølgaard Ottosen. 

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

� r

97 38 42 85 
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En familie i Grønbjerg. 

Algade 40, eller 
der hvor Andreas 
Skytte boede, er 
nu familien Kristen
sen/Christensen' s 
adresse. Familien 
har boet i Grøn
bjerg i godt 3 år. 
Inden da er turen 
gået over Randers, 
hvor Leif og Gitte 
havde et bageri i 6 
år. De har også 
boet på Sjælland, 
hvor Leif arbejde
de hos Schulstad. 
Leif hedder også 
Kjærgaard Kris
tensen er 32 år og 
født og opvokset i 
Grønbjerg. Leif og 
Gitte mødte hinan
den på Kroen, 
d.v.s. Gitte's foræl
dre havde forpag
tet Kroen i et år
tilbage i 1982,
Gitte har derfor
også tidligere boet
i Grønbjerg. Oprin
delig er Gitte fra
Spjald, hendes
mor døde for 13 år
siden, i dag bor Gittes far på Fur, Gitte
har 3 søskende. Gitte Louise Christen
sen er hendes fulde navn, er 29 år.
Gitte og Leif har 2 børn, Kasper K.K. er
7 år og går i 1. kl. Winnie siger, at hun
også hedder K.K., hun er 3 år og er til
daglig i Myretuen.
Vi sidder i haven og nyder det gode
vejr, Bedstemor er kommet med
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avisen, hun får en kop kaffe med, og 
snakken falder på hendes børneflok, 
som er på 7. Leif fortæller om familiens 
nyoprettede selskab. A - Æ selskabet 
hedder det. Det lyder som en god og 
spændende ide'. Hvis een i familien 
mangler hjælp til et større projekt, 
hjælpes alle ad - PRISEN: noget godt 
at spise, derfor Æ = æde og A = 

arbejde. Når man tænker på den store 
familie, kan der sandelig blive arbejdet 
noget, men den der står i køkkenet 
kan også få noget at se til. 
Fritiden går for en stor del med besøg 
af og hos venner, som er spredt rundt 
om i det ganske land. Leif spiller lidt 
badminton, Gitte nyder en svømmetur 
i ny og næ, og Kasper spiller fodbold. 
Hvad arbejdet angår så er Leif produk
tionsformand på Soda Stream i Ring
kjøbing - en god arbejdsplads, siger 
han. Gitte er ufaglært og ønsker ikke at 
tage en uddannelse, da hun befinder 
sig godt med fabriksarbejde, for som 
hun siger, "jeg tar på arbejde om 
morgenen, og når det er fyraften, tar 
jeg hjem og tænker først på arbejdet 
næste morgen." For tiden er Gitte uden 
arbejde, da hendes sidste arbejds
plads var det nylig lukkede Vølund i 
Videbæk. Gitte er optimist, der byder 
sig sikkert snart noget andet arbejde. 

Dens 

Foretag 

Salget a 

Har du problemer med opbevari 

foråret så kontakt 97 38 ttmrelle1 

1/oo ✓ 



arbejde. Når man tænker på den store 
familie, kan der sandelig blive arbejdet 
noget, men den der står i køkkenet 
kan også få noget at se til . 
Fritiden går for en stor del med besøg 
af og hos venner, som er spredt rundt 
om i det ganske land. Leif spiller lidt 
badminton, Gitte nyder en svømmetur 
i ny og næ, og Kasper spil ler fodbold . 
Hvad arbejdet angår så er- Leif produk
tionsformand på Soda Stream i Ring
kjøbing - en god arbejdsplads, siger 
han. Gitte er ufaglært og ønsker ikke at 
tage en uddannelse, da hun befinder 
sig godt med fabriksarbejde, for som 
hun siger, "jeg tar på arbejde om 
morgenen, og når det er fyraften, tar 
jeg hjem og tænker først på arbejdet 
næste morgen." For tiden er Gitte uden 
arbejde, da hendes sidste arbejds
plads var det nylig lukkede Vølund i 
Videbæk. Gitte er optimist, der byder 
sig sikkert snart noget andet arbejde. 

Kortklubben mødes 3 gange årligt, 
"drengene" har gået i samme klasse, 
det er Bo, Brian, Karsten ,  Kurt, Martin 
og endelig (lidt uden for nummer) 
Bent, han gik en klasse over. "Drenge
ne" spiller Poker, "pigerne" har endnu 
ikke rigtig gang i spillene, men planen 
er spil af enhver art - d .v.s. hvad huset 
formår at byde på. 
På spørgsmålet om hvorfor familien er 
havnet i Grønbjerg, - gæt engang på 
svaret! Var der en der sagde BØRNE
HUS ? Havde ikke været for Grønbjerg 
Børnehus og vores li l le skole, kunne 
valget lige så godt være faldet på 
Spjald eller Videbæk. Der var også det 
med huspriserne, du får mere hus for 
pengene i Grønbjerg end de to andre 
steder, det mener Leif. Gitte følte i 
starten, at det var lidt svært, det at 
stort set alle vidste, hvem de var, og at 
hun kendte få. MORALE: Husk at 
optage "nysgerrigheden", som alminde
lig medmenneskelig interesse! 

H .K 

Den sædvanlige avisindsamling 

Foretages af 6 & 7 klasse på Grønbjerg skole 

sidst i marts måned 1 996 

Salget af aviserne går til den store lejrtur. 

Har du problemer med opbevaring af aviserne indtil indsamlingen 

foråret så kontakt 97 38 42 00 eller aflever dem på Ørnhøjvej 28 . 
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Anneberg Transport 
- En virksomhed i bevægelse.

Det var vel de færreste, som i 1 925 
kunne forudse, hvad en enkelt grise
bil ville udvikle sig til. Ikke desto 
mindre, var det en lastbil udstyret 
med et - efter datidens forhold -
moderne skiftelad, som blev starten 
på Grønbjergs i dag største virksom
hed. Skifteladet gjorde, at lastbilen 
kunne bruges både som passager
transport og som grisebiL 
Op gennem trediverne udvidede man 
så med skolebuskørsel, og en køre
skole. Begge dele blev imidlertid 
lukket før krigen, og i lang tid kørte 
Anneberg stort set kun for de lokale 
entreprenører. 
l 1 980, da Anneberg fik transporttilla
delse, kom der for alvor fart på forret
ningen. Fra 1 O biler i 1 980, er Anne
berg nu oppe på omkring 80 biler,
men som Georg Anneberg siger "vi
køber af og til en stor portion biler,
og så sælger vi nogle brugte, så det
er lidt svært lige at holde styr på,
men det er nok der omkring".
Annebergs kunder er - foruden de
lokale entreprenører - hovedsageligt
store solide selskaber, som har brugt
Anneberg Transport i mange år. Det
var således også en af disse kunder 
nemlig Taco Nord - som oprindelig
var grunden til at Anneberg startede
op i Polen.
l 1 989, da Polen, som Georg Anne
berg siger "blev nok så åben", var
Taco Nord , som tidligere havde fået
sine halvsorte råvarer fra Katowice i
det sydøstlige Polen , nu nødt til at
finde en bil l igere (kortere) løsning.
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Man valgte derfor oprette en havneter
minal i Szczecin nær den polsk-tyske 
grænse, og lovede Anneberg transpor
terne videre til Danmark. Imidlertid gik 
lidt anderledes, idet jernbanerne 
pludselig kunne transportere varen til 
1 0$ pr. ton, og Anneberg der allerede 
havde startet et firma, måtte nu finde 
en anden måde at få pengene hjem 
på. 
Anneberg valgte som noget nyt, at 
starte med presenningstransport 
Firmaet havde indtil nu, bortset fra de 
lokale entrepernørjobs, kun kørt med 
tankbiler. Det viste sig at være en 
udmærket ide. Firmaet i Polen er gået 
over al forventning, og Anneberg 
Transpol har selv omkring 30 biler, og 
aftale med ca. 20 ekstra biler om at 
køre for sig. Faktisk er Anneberg 
Transpol gået så godt, at Anneberg 
har planer om at starte en afdeling i 
Hviderusland. 
Selv endnu længere mod øst, har 
Anneberg af og til et par transporter. l 
skrivende stund (1 5/8) , har firmaet en 
transport i Alma Ata - kun ca. 250 km 
fra Kina. 
Som de fleste sikkert ved, har mange 
firmaer beklaget sig over østeuropæer
nes manglende arbejdsmoral, det var 
derfor lidt af en skuffelse for Runeste
nens udsendte medarbejder, at Anne
berg , ifølge Georg Anneberg ikke har 
haft den slags problemer. Ifølge førom
talte, lærer polakkerne hurtigt hvad 
markedsøkonomi indebærer, så snart 
de finder ud af at det er deres egne 
penge det handler om, stiger effektivi
teten hurtigt til det vestlige niveau. 
Også omkring et andet østeuropæisk 
problem, blev føromtalte udsendte 
skuffet - Anneberg har indtil videre 



ingen problemer haft med hverken den 
russiske, eller den polske Mafia. Georg 
mener at det delvis skyldes, at Anne
berg holder sig fra "de mere populære 
varer" som fx. tobak og alkohol. 
Risikoen for tyveri, røveri o.l ign. er dog 
stor nok til at Anneberg har monteret 
et moderne sattelitsystem på alle de 
lastbiler som kører østkørseL Sattelitten 
oplyser løbende lastbilernes nøjagtige 
position, og sørger for at de enkelte 
chauffører altid kan "ringe" hjem - selv 
når det russiske teletonet - som sæd
vanlig - ikke virker. 
En gammel virksomhed med nyt liv -
Et firma med fart på - Anneberg Trans
port. 

UT 

Fællesspisning. 

Vinderen af aftenens "hovedgevinst". 

Under det nyligt afholdte borgermøde blev der diskuteret livligt med de lokale politikere. 
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Kend din by ! 
Gæt hvor billedet til 
højre · er taget i Grøn
bjerg . Indlever dit svar 
til en fra redaktionen 
eller i servicebutikken 
senest d. 26. oktober, 
og du deltager i 
lodtrækningen om en 
lil le præmie. Max. 1 
svar pr. deltager. 

VIKINGEN ER LØS 

Vinderen af konkurrencen i nummer 15 blev: Birthe Jensen. 
Billedet var taget ved Algade 49. 

Der kan nu afhentes skideposer i Servicebutikken ! ! ! Navngivne personer 
i Grønbjerg er set stående kaste poser med afføring i på taget af biler. 
Hvis denne fornøjelse skulle brede sig, kan man benytte sig af oven
stående tilbud, men kom efter poserne i god tid .  
Men dog : Hellere een lort på taget end t i  tag i lortet. 

Jeg er interesseret i fremtiden; jeg kommer til at tilbringe resten af mit liv der. 

En dag i begyndelsen af august stod et pænt selskab i nichen ved 
Ungdomsklubben og ventede på bussen. Man skulle en tur over grænsen. Bussen 
kom og de feststemte mennesker entrede bussen, som kørte af sted med det 
glade selskab. 
Pludselig kom en dame ilende tilbage som om der var sket noget frygteligt. Da 
damen vendte tilbage fra nichen ved Ungdomsklubben, for det var der hun løb 
hen, havde hun en taske i hånden, som een eller anden havde glemt i al 
munterheden. Der er tale om en håndtaske. Alle fik vist herefter en god tur. 



Gule Fanden. 

»Præsten gør vist, hvad ret e r, uden at bryde

sig om gunst og gave,«  sagde krokonen. >>Ja,

å ja!  Det siger man nok, men sådant noget 

gør dog ingen skade,«  mente husrnandsko

nen. >>Og det er såmænd ingen uret at bære

lidt over med fattigfolks børn, når det ses, at

forældrene ikke er ligegyldige. Og det er vi

ikke. Min mand gik tidlig og sent på lur for at 
rfange en rigtig god urkok, og en større og 

federe end den, jeg har der henne i kurven,

har jeg aldrig set. Det var også en snu karl,

kan 1 tro: men den blev endda overlistet .«  Nu

gav hun til bedste en lang redegørelse om

urhanens fangenskab og død. Imidlertid sad
manden i skindklæderne afsides og tavs, 

tiltalte flittig sit glas, og da han havde tømt det 

til sidste dråbe lagde han pengene på bordet, 

bød farvel og gik.
Konen blev omsider færdig med sin historie,

og så udbrød hun: >>Men hvad mon jeg tænker

på, at jeg sidder her og snakker. Ja, sådan 

går det, når man kommer sammen med folk,

der ikke holder sig for gode til at snakke med

en fattig kone: men jeg må nu videre fre m . «

konen gik h e n  o g  tog kurven.

••Mjav!«  sagde det i denne.

»Hør!« udbrød hun. »Urkokken er kommen til

live og vil t i l  at gale, tror jeg.«

»Mja-av!« lød det tydeligere.

»Det er sært! Sådan en lyd har jeg aldrig hørt 

af en urkok. Vil du holde næbbet i, min

dreng , «  sagde hun og åbnede låget: men i det 

samme tabte hun forskrækket kurven, og en

stor grå kat sprang op af denne.

»I h ,  nej se! .eJet er jo vor kat , «  sagde krokonen.

»det forbandede asen! Så. har den ædt

fuglen, «  råbte den fremmede.

Krokonen kastede et bl ik i den tomme kurv.

•>Jeg ved da, en kat kan ikke gå i en lukket 

kurv og æde så stor en fugl både med fjer og 

ben , «  sagde hun.  ••det må være gået til på

anden måde. Kendte du den mand,  som nys

gik herfra?« 

.. om jeg gør? Ja, du siger noget. Det må være 

den helvedes troldkarl, der har hekset katten

i kurven i stedet for urkokken. Men mon det 

ikke skulle være øjenforblændelse, så at 

katten kunne blive til en fugl igen, hvis man

satte den i kurven?«

»Du kan jo prøve på det,« sagde krokonen

leende.

»Katten er her endnu.«

Knud havde ondt ved at holde sig for at briste

i latter, skønt han ikke gerne ville le af konen,

der var grædefærdig over sit tab og lokkede
for katten for at få den i kurven, om den da

måske kunne forvandles. Karlen betalte sit øl 

og gik og var snart efter i Holmgård.

Johanne var tvættet og pudset, thi dagen til

karlens komme var aftalt. Hendes mor var 

også flinket op, men Marie, der syslede i 

køkken og kostald, gik i sin daglige dragt. 

Johanne var to tommer højere end sædvanlig.

Knud havde ikke været der ret længe, inden

han fortalte dem tildragelsen i kroen. Det var 

Gule Fanden,« sagde Karen, da hun hørte,

hvordan den fremmede mand så ud. »Kender

du ikke ham?«

>>Navnet har jeg nok hørt, men jeg ved ikke,

jeg har set ham,« sagde karlen, der nu for

klarede, at det hele vist var gået naturligt t i l ,

da hans og krokonens opmærksomhed havde 

været henvendt på den mundrappe kone, og 
dette havde slynglen med lige så megen

frækhed som tyvsbehændighed benyttet sig af 

til at ombytte katten med urhanen, hvilken

sidste han så rimeligvis havde skjult under sin

vide skindtrøje,  idet han fjernede sig. Johanne

skyndte sig ud i køkkenet til Marie. Ned du,

hvad din far nu har gjort?« sagde hun. derpå

fortalte hun historien på sin skadefro måde og 

udbredte sig over det skændige i at bære sig 

sådan ad mod en fattig kone. Det lød næsten,

som hun betragtede Marie som medskyldig.

>>Fik den fremmede karl at vide, at manden var 

min far?« spurgte hun.

>>Det siger vi  jo ikke nogen, fordi vi  skammer

os ved at have en sådan kæltrings datter i 

huset. Hvad tror du også. Knud Kjelstrup

bryder sig om dig?«

»Slet intet, tænker jeg . «

,>Jeg tænker det samme, og du har heller ikke

behov at lade dig se af ham . Du kan i dag 

spise din mad inde hos bedstefar. Det er jo 

der, du helst vil være.«  Dette pålæg holdt

Marie sig efterrettelig, og hun troede, at det 

var, fordi frænderne undså sig ved hende,

hvorimod det ikke faldt hende ind, at Johanne

ikke ville lade sin bejler se, at der var en

smukkere pige end hende selv der i huset.
. . . . . . .  fortsættes 
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Der går mange 
gode " ender " på 

et godt stykke 
LIMTRÆ 

t;IlfJ�II,JI�Ilf; 
)JfJIII�J .. I�J)IJS'I'Ill il/S 
Asmussen & Sørensen 

HøJfiSvej 1 Grønbjerg 6971 Spjald Telefon 97384244 Telefax 97384303 




