Nr.

19

18. marts 1996
Alt for lille.

Flot formation ved årets gymnastikopvisning i gymnastiksa
len. Denne viste sig igen i år alt for lille til opvisningen.
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Lederen

Grønbjerg. Pinligt, fordi vi alle godt

ved, at nogen skal gå forrest for, at
vi kan nå de mål vi vil. Dem der

Janteloven stortrives
-ikke her!

ligger under for janteloven kunne
typisk ikke selv drømme om at tage

På det seneste har vores

lokale

dagblade nævnt janteloven i for

bindelse med Grønbjerg, nærmere
betegnet i artikler om uddelingen af
en attraktiv initiativpris. Sammen
hængen har været nævnt på det
globale plan, hvor andre byer har

følt at Grønbjerg har "ført sig vel
meget frem", og lokalt fordi en

enkelt person har præget avissider
ne fra Grønbjerg.

Sjovt nok er janteloven noget af
det, jeg selv nævner, når jeg bliver

nye initiativer.

Grønbjergs overlevelse på lang sigt
er i allerhøjeste grad afhængig af,
at

nogle

vil

tage

initiativer,

derfor kan vi ikke lade janteloven

råde i vores by. Hvis frontkæmper
ne ikke får opbakning til at se

fremad, så bliver vores fælles kamp
ikke effektiv - det har vi simpelthen
ikke råd til. •

-fkj

·

spurgt om, hvorfor det er så godt at

bo i Grønbjerg. Når jeg tænker på

min (nordjydske) fødeby, er jantelo
ven noget der står stærkt - hvis

nogen her førte sig frem, blev de
straks trynet: "Du skal ikke tro du
er noget".
I

Grønbjerg

er

der

en

anden

holdning: "Hvis du tror du er noget
- så vis det !". Her er de fælles mål

vigtigere, end hvem der får ideerne
- eller hv.em der præsenterer dem
for omverdenen.
Jeg vil ikke male Grønbjerg lyserød

i den her sammenhæng - der er

selvfølgelig nogle som ligger under

for misundelse eller misforstået
millimeter-retfærdighed. Men det

vigtigste er, at janteloven ikke er
fremtrædende - jeg tror faktisk det
er lidt pinligt at fremture med
jantelovs lignende synspunkter i
�-.
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RUNESTENEN
Redaktører:
Mogens BaHegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
1lf: 97 38 43 32
Finn Krogh Jørgensen (fkj). Ørnhøjvej 30.
'Tlti'Fax: 97 38 40 59

Tegner:

J;ns Erik Bygvraa (jeb). Frydendalsvej l.

1lf: 97 38 43 57

Skribenter:
En familie i Grønbjerg:

Hanne Kjærgaard (hk). Kjærgård;vej IO.

1lf: 97 38 40 94

Personportrætter m.m.:
lugrid Kirk

(ik).

Holmgård;vej 2.

1lf: 97 38 40 20

Runestenen postomdeles

i

Nr. Omme Sogn

(Videbæk kommune) og trykkes i
vi respekterer

ikke

400

eks. og

et nej tak !

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.

111

Nyt fra Byrådet

Ved: Gudrun Nyborg.

brød, men ingen kartofler ligger og
venter på os. Tre uger, hvor jeg er
bedstemor på fuldtid.
Nu har jeg igen kalenderen fyldt op.
Jeg er hjemme og er faldet på plads

Så blev det igen tid til at berette om

i tid og sted, mens jeg ser tilbage p å

byrådets arbejde. D e nne gang om

en vidunderlig start på 1996. •

starten på 1996. Og hvordan gør jeg
så det, når jeg i januar og begyndel
sen af februar tog mig den frihed at
rejse til de varme lande? Jo jeg har
et problem.
Da jeg kom hjem, lå der m ange
referater og beslutninger, som skulle
læses igennem, for at jeg kunne
følge med i udvalgsarbejdet.
Byrådsmødet i februar måtte jeg
melde afbud til, fordi det p å grund
af vinterferien blev flyttet en uge
frem. Man kan i tilfælde af forfald
(sygdom, ferie osv.) få sin stedfor
træder indkaldt, hvis man fra byråds
gruppen vurderer, at det har betyd
ning for eventuelle beslutninger. Det
blev ikke nødvendigt denne gang, s å
Gravers Kjærgaard blev ikke kontak
tet.
Mens I gik herhjemme i vinterens
kulde, var jeg sammen med Else og
Mads på S aipan-tropeøen i Stilleha
vet. Det er en rejse, der med fly og
nødvendige ventetider tager ca. l%
døgn. - Og så går man ud i tropenat
ten, og har alt for meget tøj på,
finder sit logi, pakker sommertøjet
ud og får sig gjort klar til at gå
under det tynde tæppe.
Tre uger med sol og blåt vand,
kokospalmer og bananer, blomstren
de flammetræer og plumeria, farve
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til at afsløre den skyldige. Og inden

• Biblioteket

det lykkes, slår forbryderen til igen.

Ved: Torben Vestergård

Kristen Holst: Nar det regner pa
o

Foråret lader vente på sig i år. S å
inden man rigtig kan komme u d i
forårshaven og få set til det hele, er
der måske lige lidt tid til et par
spændende

krimier

af den gode

traditionelle slags.
Hugh Pentecost: Prisen for et alibi
flotte fotomodel M aggie Murphy,
der er engageret til en prøveoptagel
se. Hun skal være stand-in for Lydia
Trask, den berømte indehaver af et
reklamebureau.

præsten foregår i en mindre jysk by,
og den er et godt gensyn med mak
kerparret

Høyer

og

Therkelsen.

Byens vante liv brydes af en uhygge
lig forbrydelse. De to politifolk er
straks klar over, at det er den sam
me forbryder, der er på spil for

er en amerikansk krimi om den

stort

o

Netop

da

Maggie, der er blevet hentet i Lydia
Trasks limousine, er på vej hen til
reklamebureauet, styrter hun omkuld
under voldsomme smerteskrig. Hun
er blevet myrdet. For John Jericho en rødskægget kæmpe og berømt

fjerde gang, men hidtil har det ikke
været muligt at afsløre

ham. En

aften finder man byens præst liggen
de i silende regn oppe på kirkegår
den. Præsten er en højt agtet mand
på egnen. Hvem har dog villet ham
til livs? Og hvorfor? Og har de to
mord noget med hinanden at gøre?
Ja, det bliver Høyer og Therkelsens
job, og det er spændende at følge
dem. Kirsten Halst's kriminalroman
er fuld af atmosfære og spændende
mennesker. •

maler - er der ingen tvivl. Det var

Grønbjerg folkebibliotek
Åbningstid:
Mandage kl 15 -17
Torsdage kl 18 20
Telefon: 97 38 41 77

Lydia, der skulle have været myrdet.
Sammen med sin ven politiinspek
tøren går han i gang med at opklare

-

forbrydelsen. Der skal skarpe hjerner

AVISIN DSAMLING
PÅ

LAN DET

Foretages af 6. og 7. klasse Grønbjerg Skole
Lørdag d. 23. marts
lil fordel for en tur til København.
Containeren til aviser står på P-pladsen ved skolen, hvis
man selv vil aflevere.

Evt. henvendelse på tlf. 97 38 42 00

6

forældrekredsen bakker så godt op

11 Skolebestyrelsen

om det.
Indskolingen skulle fejre fastelavns

Ved: Formand Ole Bertbelsen

fest mandag den 19. februar, men

Den 10. januar holdt vi møde med

skolen

Børne- undervisning- og kulturudval

udsatte fastelavnsfesten til fredagen,

her stod himmel og jord i et og
blev

lukket,

delvis

de

så

get angående skolens virke frem

så alle børnene kunne være med.

mod år 2000. Vi blev enige om, at vi

Legepladsudvalget, som består af

kunne klare undervisningen de næste

medlemmer

år, i de lokaler, vi har nu, ved sam

børnehuset, arbejder med planer om

fra

både

skolen

og

at lave en rutschebane og om at få

læsning m.m.

Den 15. januar forventede vi at få

lukket det nuværende legehus, så de

indskrevet 10 nye børn i børnehave

små børn kan få noget mere ud af

klassen, men 3 hold forældre havde

det. Så når det rigtigt bliver forår, vil

valgt at vente et år med indskrivnin

vi prøve, om vi kan få nogle frivillige

gen, så den kommende børnehave

til at hjælpe med at få det lavet.

klasse bliver kun med 7 børn.
Den

l.

februar,

som

er

skolens

fødselsdag, var der skolefes t, hvor 3.-

4. klasse opførte "Peter Plys" og 7.
klasse opførte stykket "Pas på totten
hotterne og ekstra remoulade". Ind

Her i den kommende weekend
(den 9.-10.marts) er der en flok
forældre, der har meldt sig til at
male, sy gardiner og ikke mindst at
lave mad til sig selv. Vi regner med

at få malet 3 klasseværelser og sy

skolingen hjalp 3.-4. klasse med at

gardiner til 5.

for amerikansk lotteri og 6. klasse

skolemøbler. Vi vil prøve, om vi ikke

stod for kaffebordene og servering.

kan få købt et klassesæt hvert år,

lave pynt og kulisser, 5. klasse stod

Sidste år startede vi på at købe nye

møbler til

alle

Et arrangement, som kræver at alle

indtil vi har nye

i skolen engagerer sig, for at få det

klaserne.

hele til at klappe. Derfor er det

tiltrængt, da nogle af møblerne er

dej ligt, at det lykkes så godt, og at

ældre end selve skolen. •

Vi synes,

det er hårdt

GRØNBJERG EL
v/Wilfred Pedersen, Aut. EL-installatør
Grønbjerg. 6971 Spjald
Tlf. 97 38 41 15. Biltlf. 30 97 81 15
- •,
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• Blomstrende oplæg

ville der altid være penge i den",

Ved: Sigfred Nyborg. Årsvikar for Jane

siden.

s agde man i Tyskland for en del år
Hvorfor så ikke efter så megen
magisk kraft, som sådan en rod

Glæde ved gensyn.
Solen varmer - planterne rører på
sig - foråret er på vej. En lille
morgentur i haven. Nå, vintergæk
ken bliver også hvid i år- (ikke
overraskende)

-

Dorthealilje

og

krokus er der også, men ikke i
blomst, endnu. Man ser spidser af
påskeliljeblade.

Men,

hvor

bliver

erantis'erne af: I 1 994 var de der

den 20. januar, i 1 995 den 4. febru

ar.
Primula er jo en forårsbebuder ingen knopper endnu.

For ca. 25 år siden plantede jeg en
alrune

-

dens

latinske

navn

er

Mandragara officinalis. Officinalis
hentyder til plantens lægevidenska
belige brug. Alrunen hører til nat

skyggefamilien. M samme familie

kender vi tobak, kartoffel, tomat,
engletrompet o.s.v.
Gensynet med alrunen fremkalder
hvert forår det samme spørgsmål:

muligvis besidder, trække den op og
få sin nysgerrighed stillet?
Nej, nej, hvis man "trækker roden
op, er man døden nær", står der at
læse i s agnene. Man skal binde en
sort hund til planten og lade den
trække den op. Hunden dør, men du
har roden med den magiske kraft.

NB. Undgå efterligninger! Den tyske
kejser Rudolf II købte to alruner,
falske - de var skåret ud af gladiolus
rødder.
Blomsten

er

ikke

iøjnefaldende:

gulgrøn. Bladene visner tidlig efterår.
Tilbage ligger en krans af frugter,
der kaldes kærlighedsæbler.
Man mener, at det måske var alru
nens frugter, der omtales i l. Mose

bog kap. 30 fra vers 1 4, hvor Lea
købte en nat hos Jakob.
Mere om alrunen kan læses i Politi
kens Lægeplanter og Trolddomsur
ter. •

Er det en m andlig eller kvindelig
alrune, jeg har?
Alrunen

danner en vidunderlig,
.
ofte menneskelignende rod og har
derfor været trylleurten over alle
trylleurter. Med e n alrunerod som
amulet var der ingen grænser for
den jordiske lykke. Alrunen beskyt
tede mod trolddom, gav held i spil
og kærlighed,
nøglen til

alt,

-

den var næsten
hvad

man

kunne

ønske sig her på jorden.
"En lille alrune i pengepungen, så
� '•
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Jerdag kun efter aftale

man ikke får behandling, kan den

11 Sundhed

udvikle sig til det værre.
Der kan fås medicin i håndkøb på

Ved: Læge Henrik Thomsen

apoteket, som er udmærket. Natur

Nu er foråret på sikker fremmarch

s avner en produktkontrol af, om det

efter den strengeste vinter, vi længe

virker, og noget af det indeholder

har haft, -og det kan allerede mær
kes. at man befinder sig bedre.

ting, som man netop er all�rgisk
over for.

Men mange træer kaster nu deres

Ved relevant behandling kan man

medicin er meget populært, men vi

pollen, og det er til gene for en stor

dæmpe

del af dem, der lider af allergi, især

udviklingen af allergi.

allergisk snue, også kaldet høfeber.

Nogle gange

Allergi er arvelig og optræder oftest
første gang i alderen fra 1 0 til 25 år.

eller måske helt standse
kan man undgå at

komme i kontakt med det, man er
overfølsom for, men det er ikke altid

Symptomerne på høfeber er kløe i

nemt.

øjne, næse og svælg. Det hvide i

Behandling med binyrebarkhormo

øjnene kan blive rødt, næsen stopper

ner er ofte meget virksom, og hvis

eller løber, og der er ofte nysen i

det ikke er nok, kan vaccination

sener.

komme på tale. Der er risiko for, at

Man kan egentlig ikke vokse fra sin

allergi udvikler sig til

allergi, da den er medfødt, men den

derfor er det væsentligt at påvise

kan ændre sig med alderen, og den

den så tidligt som

er påvirkelig

behandle den rigtigt. •

af behandling. Hvis

astma,

og

muligt og at

o

LAVPRIS-TRADSILO
Opl a g er 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

Byg

LagersiloSL 150
LagersiloSL 200
LagersiloSL 250
LagersiloSL 340
LagersiloSL410
LagersiloSL415
Lagersi loSL 550

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

H Diam.
3m 3m
3m
4m
3m 4 m
4m
4m
5m

3m
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 St auning Siloer: Ma ndeh ul, sneg leu d
tag, beluftningssæt, specialvæv til plantørring.

STAUNING SILOFABRIK 1/S
18, G rønbje rg, 6971 Spjald
97 38 44 60 også aften og weekends

Sønderkjærvej
Tlf.
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sløjfede eller ødelagte.

Der var engang.

Der er sikkert endnu flere høje, som

Ved: Palle Eriksen.

ikke er blevet registreret. Ligeledes
er nævnt de højnavne, som er kendt.

GRAVHØJE OMKRING
GRØNBJERG (l}

I må endelig sige til, hvis I kender til
nogle høje eller højnavne, som ikke
er med på kortet. Også gode histori

På kortet er vist alle de gravhøje,

er og sagn i forbindelse med højene,

som vi kender i Nørre Omme sogn.

er jeg meget interesseret i.

(Der er altså ikke noget som hedder

Da Egil Petersen fra Nationalmuseet

Grønbjerg

sogn

her,

i 1 892 kortlagde og beskrev oldtids

desværre!).

Mindst 76 høje har der været, heraf
er halvdelen

fredede.
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karakteristisk, at der i de fleste høje
var store huller i midten eller skak
ter ind fra siden. Her har bønder og
karle

tidligt været

på

spil

efter

stenøkser eller andre oldsager, som
kunne gøres i penge. Måske har man
ledt efter en begravet skat. Også
dengang var grønbjerg-boerne fore

tagsomme folk! Kun 1 0 høje var der
ikke gravet i.
Den sidste lokalitet, som National
museet

registrerede

Grønbjerg!

Det

i

1 892,

hedder

var

herom:

"Grønbjerg er en bakkeknude, henved
l /4 mil øst for Nørre Omme kirke.

Øverst på denne har ligget en aflang
firkantet stenkiste, der var dækket af
jorden. I denne fandtes mange lerkar
(ældre jernalder). Ved mit besøg var
kisten forstyrret, men på stedet lå 1617 sten, som l mand knap kunne
tumle og mange mindre sten; jeg selv
opsamlede enkelte skår. Samtlige
fundne potteskår afkøbtes ejeren,
Laurids Hansen til Højris". - Så
måske har der ligget en gravhøj på
Grønbjerg. Men ihverfald findes her
en gravplads fra jernalderen.
Mere

om

gravhøjene

omkring

Grønbjerg i næste Runesten. •

Generalforsamling i
Grønbjerg G.U.F.
Tirsdag den 16. april 1996 kl. 1930
på Skolen.
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og supplanter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde 4 dage før general
forsamlingen.
Efter generalforsamlingen vil Rene Sørensen fortælle om og vise
lysbilleder fra sit arbejde i Danmarks Internationale Brigade og som
Bodyguard i Eks-Jugoslavien.
M.v.h. Bestyrelsen

11

IVAN V MORTENSEN
By g g e & i n d r e t n in g s f i r m a
Ørnhøjvej

24.

Grønbjerg

9 7 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
- -.
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Grønbjerg

2000

vi har gode servicefaciliteter i nær

Ved: Formand Mogens BaHegaard

Torsdag d. 22. februar var jeg s å

Indenrigsministeriet syntes igen i år,

pokal.

at vort projekt i Grønbjerg skulle

redaktørerne på de tre lokale blade

-

heden af hvor vi bor.

heldig a t f å tildelt Un ibanks Initiativ

nyde godt af de 1 7 millioner kr., der

gruppe

bestående

af

i Videbæk - Herning Folkeblad,

blev delt ud til landdistrikterne. Vi

Ringkjøbing

videre med. Pengene må lige som

get indstillingen til Unibank. Jeg var

fik tildelt kr. 200.000,- til at arbejde
sidste år IKKE anvendes til byggeri,
men udelukkende til administration,
projektarbejde og kontorhold o. lig.

Amts D agblad og
Videbæk-Spjald avis - havde foreta
naturligvis overrasket/glad, da jeg
modtog budskabet om indstillingen.
Pokalen har jeg fået "for mit arbejde

Det betyder, at Servicebutikken har

i bestyrelsen for Grønbjerg - 2000,

mu lighed for at køre videre med
uformindsket styrke. Vi har været

der blandt andet har ført til, at
Grønbjerg blev udnævnt til Årets

ved at udarbejde en statistik over

Landsby i 1995".

besøg til butikken. Der har i gen

Men

nemsnit været ca. 1 9 besøg pr. uge,

en

formand

udretter

ikke

meget alene. Der er en hel bestyrel

i det halve år butikken har været

se til at udføre arbejdet, og det er

åben, og der har været en tendens

ikke min fortjeneste, at vi i Grøn
bjerg kan smykke os af titlen Årets

til, at besøgene bliver flere her i det
nye år. Der er flere og flere, der har

Landsby 1995.

hørt om alt det, man kan få udført i

mange, der har været medvirkende

Det er der rigtig

Servicebutikken, hvilket bekræfter

til, men alt i alt bevirker det, at der

teorien om, at det nye skal have en

sker noget i Grønbjerg.
Det er naturligvis mit håb, at de

vis indkøringstid.
Når dette
synligvis

læses, holder vi sand
offentlig

repræsentant

skabsmøde. Det blev foreslået, om vi
kunne holde offentlig repræsentant
skabsmøde. Repræsentantskabet blev
spurgt, og da ingen havde indvendin
ger, prøver vi i år, om det er en god
ide. Ideen med offentlig repræsen
tantskabsmøde

er

naturligvis,

at

2000 er hele sognets
institution, og at næsten alle via een
eller anden forening er involveret i
Grønbjerg

-

foretagendet, s amtidig med at det
må være i hele sognets interesse, at
- '•

En

initiativer der er taget, må føre til
mange gode resultater, og det må
bevirke, at vi til stadighed må have
en lille smule fremgang. For som der
synges "thi evig stilstand er død". •
Bestyrelsen for Grønbjerg
Mogens BaHegaard
Jan Dyrberg
John Asmussen
Henrik TI10msen
Gudrun Nyborg
Lone Astrup
Kristian Knudsen
Søren Nilausen
Grete Tange

-

97
97
97
97
97
97
97
97
97

2000:
38
38
38
38
38
38
38
38
38

43
43
42
40
41
40
41
43
42

32
81
85
50
21
04
03
78
84

Form.
Næstform.
Kasserer
Sekretær
Komm.valgt
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følge overenskomsten pålægger amtet alle prak
tiserende læger informationspligt overfor vore
patienter.
Vi har nogle brochurer liggende, som kun de
færreste ser. Jeg har derfor valgt at bringe en
meddelelse i Runestenen:

Henrik Thomsen
Algade 8
Tlf. 97384050- Fax. 97384133
Speciallæge i almen medicin.
Diplomer i manuel terapi.

Telefontid mandag til fredag fra 8-9.
Medicinbestilling bedst inden kl12.
Telefonen tilkobles telefonsvarer kl16.
Konsultation efter aftale fra 9-17.
Principielt ingen ventetid.

Jeg har deltaget i kurser i idrætsmedicin og lidelser
i ryg og led, og kan tilbyde behandling heraf.
Patienter, der ikke er tilmeldt min praksis, skal dog
selv betale herfor.

- •,
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11 Brugsnyt

Dora er på valg, og ingen af dem
ønsker genvalg.
Det nye medlemskort bliver brugt

Ved: Fonnanden Henrik Thomsen

mere

og

mere,

og omsætningen

Torsdag d. 28. marts er der general

stiger. Hvis man går efter de varer,

forsamling i Brugsen, og vi kan igen

der er bonus på, kan man spare lidt

se tilbage på et år, hvor der er sket

op, til udbetalingen kommer; men

en del. For første gang skal vi holde

der er ikke de store summer at hen

mødet efter de nye vedtægter, og det

te p å de almindelige dagligvarer, for

vil sige, at kun de der er i besiddelse

di konkurrencen her er så hård, at

af et medlemskort har stemmeret og

prisen i forveje n er presset. Det er

er valgbare. FDB har haft en del

de andre tilbud der er nogle kroner

besvær med at overholde tidsfrister

l.

ne, og der er også sket fejl, så hvis

I vores Brugs fylder dagligvarerne

der er nogen, der ikke har fået deres

næsten det hele, men de andre til

kort, hvis der er fejl i dem, eller hvis

bud kan hentes hjem på bestilling,

der er fejl i leveringen af S amvirke,

og man kan også bruge sit medlem

bedes man henvende sig i butikken.

s kort i andre butikker, f. eks. Obs

På grund af disse besværligheder

eller Super Brugsen.

bliver det i år nødvendigt at se bort

Den gang man i ledelsen i FDB

fra det vedtægtsmæssige krav om, at

startede op med den nye medlem

man skal have været medlem i 3

sordning,

måneder for at have stemmeret.

mindst

Derfor: Alle, der møder med et
gyldigt medlemskort, har stemmeret
og er valgbare. Anne Kirsten og

600.000

ville man gerne have
500.000 medlemmer, og
ville

man

betegne

som

vellykket. I dag er der registreret
over 1 . 1 00.000. •

Repræsentantskabsmøde i
Den selvejende institution Grønbjerg

-

2000 .

Det er blevet besluttet at det årlige repræsentantskabsmøde i
Den selvejende institution Grønbjerg

-

2000 skal være offentligt.

Så derfor er alle velkomne på Grønbjerg Skole
Tirsdag den 19. marts 1996 kl. 1930

Repræsentantskabet
Den selvejende institution Grønbjerg

-

2000
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En familie i Grønbjerg

ret forkælede, de er ikke vandt til at

Hvis I er kørt fra Skolevænget og ad
Rundingen, ligger der i svinget en ny
rødstensvilla, et smukt hus set

kom hjem fra skole, men det ligger
efterhånden nogle år tilbage. Kirsten

•

udefra, og et spændende og smukt
hus indvendig. Her på Rundingen

bor Kirsten og Holger Therkildsen,

de flyttede til Grønbjerg, efter at
have afhændet gården i Abildå til
deres yngste søn Find og hans kone
Sanne. Kirsten og Holger har siden

efteråret 1 957 boet i Abildå, hvor de
i fællesskab har drevet en kvæggård.
Som Kirsten udtrykker det, de tre

skridt over i stalden var at foretræk

ke, frem for at skulle afsted efter et
stykke arbejde et eller andet sted.
Hun siger videre, at deres sviger
døtre klager over at "drengene" er

hjælpe til med det huslige, de hjalp
så til gengæld til "derude", når de

og Holger har fire børn, Torben er
gift med en grønbjerg-pige - Inger
Kirk de har to børn og bor i Spjald,

Olav bor sammen med Linda, de har

en lille pige, og de bor i Grønbjerg
på Sønderkjærsvej, Birte og Jan bor
i Spjald, de har tre børn, og så er

der Find og Sanne i Abildå. Kirsten
og Holger nyder at have familien i

nærheden, men de ønsker ikke at
fungere som barnepiger til enhver
tid, er børnene syge og derfor ikke
kan komme i dagpleje eller skole, vil

de meget gerne hjælpe, men Kirsten

ønsker ikke at være bundet hver dag.
Kirsten og Holger flyttede til Nr.

T åler

din bank
en sammen
. ning
med

Kom
ind i en
af vore
afdelinger og
hør nærmere!

� '•
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Omme Sogn i 1 957, så på spørgsmå
let om hvorfor de har valgt at flytte
til Grønbjerg, siger Holger, at det

var helt naturlig for dem at flytte til
"sognet" igen, vi snakkede ikke
direkte om det, men jeg fornemmer
klart, at de føler sig godt modtaget -

beklagelse, hun konstaterer det bare,
og siger videre jeg havde kræfterne
til det, og hvem tænker så på at det
kan være skadelig at arbejde.
Kirsten er oprindelig fra Viborg,
hvor hun er født og opvokset på
landet, i dag er forældrenes gård

som noget problem, han mener - at
når bare man ikke er i en fagfore
ning, så skal man nok lære at klare
sig selv. Holger arbejder stadig på

opvokset på landet, Helger's mor på
94 år bor i Snejbjerg i egen bolig,
hun ønsker ikke at komme på
plejehjem. Som så mange i samme

er faldet godt til - og at de vil tage
del i Grønbjergs aktive liv. Holger er
61 år, han har ikke mulighed for at
gå på efterløn, men det ser han ikke

gården, men nu er der bare den
forskel, at det er Find der· bestem
mer. Kirsten er 57 år, hun får før
tidspension p.g.a. dårlig ryg, Kirsten
blev opereret for· en diskusprolaps

for 4 år siden, hun har derudover
også slidgigt i ryggen, hun fortæller,
at det ofte var hende der puttede i
blandemaskinen, når der skulle
bygges, hun siger det ikke med

blevet indhentet af byen, hendes
forældre bor i Viborg, de kan fejre
diamantbryllup i år. Holger er fra
Snejbjerg, hvor han ligeledes er

alder, har Kirsten ikke en uddannel
se, som ung havde hun plads i huset
et par steder, arbejdede i butikken
på et mejeri, tog på hushold

ningsskole på Langeland, hvor hun
blev som stuepige om vinteren, hvor
de unge mænd kom for at få den
teoretiske del af landmandsuddan
nelsen, Holger var en af dem, og så
fortsættes ...

17

var deres fælles fremtid bestemt!
Holger havde forinden, som det var
almindelig for at blive landmand,
haft forskellige pladser. Fra septem
ber til oktober i 1 957 boede Holger
på gården sammen med de tidligere

ejere, derefter fik Kirsten mulighed
for at rykke ind, de var kun 24 og 1 9
år dengang. Historien gentog sig da
Find og Sanne ønskede at købe
gården, da boede de sammen i 8
måneder, og Kirsten siger, "Sanne
var heldigvis klog nok til at lade mig
bestemme." Kirsten og Holger skulle
så finde noget at bo i, de har set på
flere huse i Grønbjerg, men fandt
ikke noget af interesse. De er i den
heldige situation at have en murer i
familien, Torben har muret huset,
men derudover har lokale håndvær
kere været med i byggeriet, Holger
siger, at jeg gerne må skrive, at vi
har nogle dygtige håndværkere i

I 1 970 blev det afgjort, at Abildå
skulle følge Ørnhøj til Trehøje
kommune, der var en del familier ,

som ønskede at følge Grønbjerg til
Videbæk kommune, det gav anled
ning til en del splid, som gjorde, at
indtil flere personer demonstrerede
ved kommunalvalget ved at skrive
Videbæk tværs over stemmesedlen.
Som en følge af kommunalvalget
blev først skolen nedlagt, og deref

ter gik det stærkt - mejeriet lukkede,
købmanden lukkede - og til sidst
brugsen. - Heraf slutter jeg " Hvis
vi vil det godt for Grønbjerg - os

selvog hinanden - så er vi simpelt
hen nødt til at støtte op om det
lokale".•

-hk

Grønbjerg, (hvis nogen skulle være i
tvivl)- det er hermed gjort. ! !
Hvad fritiden går med, - for Holger's
vedkommende er han med til kor

sang. Kirsten laver patchwork, hun
deltager i kurser engang imellem,
ellers syr hun derhjemme, hun har
bl.a. lavet flere sengetæpper, et af
disse er syet af gamle slips. Kirsten
er ikke kommet med i aktiviteterne
på skolen endnu, men hun mener,
det kan blive aktuel fra næste sæson.
Begge giver de udtryk for, hvor
vigtig det er at støtte det lokale.
Tilbage til kommunesammenlægnin
gerne i 1 970, dengang gik børnene
i Abildå i skole - de første 5 år i
Abildå, herefter kom de til Grøn
bjerg i 6 - 7 klasse.
18
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Grønbjerg Billardklub.

Grønbjerg Billardklub medarrangør

af et Ungdoms-cup sammen med
Spjald Billardklub. Efte � st?rsp l
lørdag med over 1 O pomt 1 s rut

�

Ved: Bestyrelsen

kvalificerede Kjeld Klemmensen sig

til søndagens finale, hvor han over
bevisende lagde alle konkurrenterne
bag sig og sejrede. Udover en stor

pokal til ejendom kvalificerede han

Efter en veloverstået vinterferie, er

Grønbjerg Billardklubs Runestens

skribent på banen igen. Der er sket
en masse i klubben siden sidst.
Søndag

den

1 9.

november

1 995

havde vi den ene af vore to årlige

skomagerturneringer.

Turneringen

som ikke var om den udsatte vandre
pokal, blev vundet af vor for�an

?

Benny T. Lauridsen, der stødte sig til

sejren foran Henning Pedersen på 2.
pladsen.

Jan

Eluf Jensen

på

3.

pladsen og Kristen Agerlund på 4.

pladsen. Eftermiddagen blev afsluttet
med kaffe og kage.
Fredag den 24. november 1 995 blev
den traditionsrigejulefrokost afholdt
Efter

formandens

velkomst

blev

maden, traditionel julemad tilberedt
af Karen Margrethe og Henning,

indtaget under hyggelig snak og med

en enkelt dram til. Mtenen sluttede
ca. kl. 1 .30 efter adskillige billard

kampe og megen sjov og hyggelig
snak.
Denne

sæsons

�

sig også til Danrnarksmester �kab�
for unge under 1 9 år engang 1 maJ 1

Ikast. Så må vi håbe, at han får
Grønbjerg Billardklubs farver helt til

tops.

Der er allerede nu sat dato på den
kommende generalforsamling. Det

bliver

den

bestyrelsen

medlemmer

26.

april

regner

1 996,

med,

kommer,

da

at

hvor

der

alle
er

adskillige spændende emner, ved

rørende Grønbjerg 2000, der skal

tales om.

Tro nu endelig ikke at dette er det
eneste, der sker i Grønbjerg Billard
klub. Ring istedet og få en snak med

en af os, og kom op og prøv spillet.

Telefonnumrene, man kan henvende

sig på, er:
Formand Benny T. Lauridsen
97 38 45 87.
Sekretær Claus Vestergård
97 32 38 53 .

•

efterårsturnering

fandt sin vinder fredag den 8. de
cember · 1 995.

Det

blev

Jesper

Christensen, der viste storspil i hele
turneringens lange løb, og retfærdig

vis sejrede foran Kjeld Klemmensen.

HUSK TILMELDING TIL
SOMMERBADMINTON

Den 1 7. og 1 8. februar 1 996 var
19

11 Sogneforeningen
Ved: Bestyrelsen

Dilettant i februar 1 995. Mogens

var

·

der

opsætning

af

grønne område (legepladsen).

Set. Hans blev afholdt en smuk

BaHegaard var instruktør. Lørdag

dansk sommeraften, hvor vejret var

dilettant, cirka 60 personer var mødt
op til festen.

senere overrækkelse af sølwiking til
Bjarne Bager. Kl. 21 blev bålet

børnene, så man kan vist rolig sige
at de voksne mødte mere eller

havde lavet, futtede planmæssigt af.

aften var der spisning og dans efter

Dagen efter var der fastelavnsfest for

mindre trætte op. Det var en hygge
lig eftermiddag med mange børn.

I april fik bestyrelsen en aften til at

gå med at slibe og male flagstænger
ne fra flagalleen.

Vi afholdt ·arrangement for 50 året

for Danmarks befrielse den 4. maj.
Det var en torsdag aften, hvor der

var fremmødt omkring 80 personer,

for at høre Herluf Ballegaard, der
fortalte om sin tid i Tyskland som
KZ fange. Lokal historisk arkiv holdt

med os. Først var der kondibingo og

tændt og heksen, som Børnehuset

Båltalen holdt Ingrid Kirk. Omkring
klokken 0.30 gik de sidste hjem fra

pladsen.
I september var der høstfest, cirka
70 personer var fremmødt. Bestyrel

sen stod selv for maden, som under

Jørgen Demants kyndige vejledning

blev en stor succes, lige som resten
af festen var det.
I november holdt vi julemarked

sammen med Husholdningsforenin
gen. Der var mange besøgende, dog
flest om formiddagen, men der var

udstilling. Der var blevet hentet
fredsild fra Hvidsten (via D GI), som

jo også bryllup på TV om eftermid

den første modstandsgruppe opstod

leudsmykning op i Algade og ju

skulle markere, at det var i Hvidsten
og hvoraf en del medlemmer senere
blev henrettet. Fakkeloptog gennem
byen var punktum for arrangementet.
·

dagen.

Den 3. december blev der sat ju
letræet ved Brugsen blev rejst.

3. juledag var der juletræsfest for
børn om eftermiddagen og voksne

om aftenen. Kaj Kragelund og Erna

I juni var der afsløring af Grønbjerg

Mikkelsen var nissepar med stor

havde vi haft hårdt arbejde med

gæster.

ning af 4 tons tung sten. Det hele
skulle jo være færdig når TV

Grønbjergfolkene.
Fastelavnsfest 1 996. Der var fuld hus

med at vi blev årets landsby 1 995.

Vi havde slet ikke regnet med så

stenen på Det lille torv. Forinden
planering af grunden, plantning af
træer, udlægning af grus og opsæt

MidtNes t kom til byen i forbindelse

�-.

Samtidig

blomsterkasser ned gennem Algade,
rengøring og oprydning af det
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succes. Om aftenen var der ca. l00
Det var lidt skuffende i

forhold til de sidste par år, men
influenzaen havde gjort indhug i

og fastelavnsbollerne slap hurtig op.

mange mennesker, men det var rart
at se så mange bakke op om vores
arrangement.

Generalforsamling den 22. februar
1996. Kun få var mødt op. På valg til

bestyrelsen var Holger Sørensen,

Tommy Kjeldgaard, Jørgen Demant

og Elsebeth Kirk, alle blev genvalgt.
Niels Peder Svendsen blev genvalgt

i USA.
Forsamlingshuset har været lejet ud

43 gange og der er blevet ferniseret
og hovedrengjort 2 gange.

Hvad har sogneforeningen ellers af
planer:
1 00 års jubilæumsfest for Grønbjerg

i Videbæk kommunes turistforening.

by i 1 997
Købe nye borde og stole til forsam
lingshuset.

bæk kommunes Erhvervsråd i stedet

med

som revisor. Thyra Larsen fortsætter

Jørgen Demant blev valgt til Vide
for

Gudrun

Nyborg.

Thorbjørn

Jensen sluttede aftenen af med
underholdende
at fortælle
om
uddannelsen som pilot og sit ophold

Sognemøde, hvor alle kan komme
ideer

til

lokalplan som

er

fremlagt af et udvalg, der har stået
for oplæg til lokalplan for Grøn
bjerg. •

Fuld gang i tøndeslagningen ved årets fastelavnsfest i forsamlingshuset.

- '•
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ANNEBEll G
transport
Sand & Grus Leveres
Gummiged Udlejes

Anneberg Transport A/S
Internationale Transporter

�-,
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Højrisvej 2 Grønbjerg
DK-6971 Spjald
Telefon 97384444
-

11

Liv i

bymidten

kunne man forestille sig at der een
eller to gange i ugen kunne være

For at live lidt mere op i bymidten

bemanding på standen. Indtil da

lave en udstilling af "hjemmearbej

ordning med Servicebutikken.

har der været kræfter i gang for at

kunne

der/hobbyarbejder og placere den

der

måske

etableres

en

Ungdomsklubben synes at ideen er

inden for døren i det gamle bageri

god, men de udstillede arbejder skal
gemmes af vejen hver torsdag aften,
når der er ungdomsklub.

mellem Ungdomsklubben og Service

butikken. Der skal findes en passen

de måde at udstille arbejderne på,

Er der nogen der har interesse i at

således at man også kan se hvor og

få udstillet og måske �olgt nogle
hobbyarbejder hører vi gerne og

hvordan man kan henvende sig for
at købe nogle af de udstillede arbej

Servicebutikken tager gerne imod

der.

besked. •

Hvis der kommer gang i handelen

-mb

Værelser til leje
•

l

Grønbjergs centrum
Grønbjerg By- og erhveNsudvikling har nu
3 enkeltværelser til leje pr. 1. april 1996
Huset er indrettet med 3 seperate værelser med fælles køkken og bad.
Værelserne er ca. 15 m2 hver.
Pris: 1300,- kr. + �s og varme.
Henv:

Grønbjerg Møbelindustri
John Asmussen priv.
eller Hans Kristensen
eller i Servicebutikken

Depositum kr. 3900,-

97
97
97
97

38 42 44

38 42 85
38 42 43
38 48 08
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• Portræt
Portræt af en fighter.
Alle kender Bjarne Bager!
Men ved alle også, hvem Bjarne
Djon Terp Andersen er?

Bjarne blev født i 1 933 på Laumans
Alle i Søborg ved København.

Følgende er beretningen om en
københavnerdreng, der blev født

som uønsket, men, som med sit liv
og virke, blev til glæde og gavn for
mange i et lille vestjydsk sogn og
dens idrætsliv.

Nu vil vi lade Bjarne selv fortælle
om sin barndoms- og ungdomstid.

Til et bal på kroen kom min mor galt
afsted, som man kaldte det dengang.
Galt afsted med en urmager, for øvrigt
en gårdmandssøn fra Hjørringegnen,
så der var skam lidt jyde i mig allerede
fra starten.
På det tidspunkt var det en stor skam,
når en ung pige blev gravid, så da
man fandt ud af dette, blev min mor

sendt hjemmefra. Hun fik ophold som
husassistent hos et ældre par i Søborg,
som, da jeg var kommet til verden,
blev helt vilde med mig- ja, forkælede
mig.
Min mor blev gift efter et par år, og
min stedfar var en god mand, som tog
sig af mig. Han tog mig blandt andet
med i Tivoli og ind at se Seksda
gesløb. -Jeg fik efterhånden en bror og
tre søstre. Da jeg var 3% år, blev jeg
døbt i Holmens Kirke, - samme dag
som min bror. Min mor har fortalt, at
jeg skældte lidt ud over præsten, der
døbte mig, fordi vandet var så koldt.
Som lille var jeg et svagt barn, -hvem
skulle tro det nu, -jeg var på en svag
børnskoloni et par gange.
Som seksårig startede jeg i skolen i
1940. Det var på Nørrevold Skole, for
nu boede vi inde midt i det gamle
København, men hele fem gange
skiftede jeg skole de 5)'V år, mens jeg
var i skolealderen, fordi familien
flyttede ligeså tit. Men allerede i første
klasse hændte der for mig noget helt

Generalforsamling i

Grønbjerg Husholdningsforening
Onsdag den 17. april 1996 kl. 19°0 på skolen.
Dagsorden i følge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen vil Vibeke komme og lave konfekt.
Bestyrelsen.

�

-.
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afgørende.
Jeg blev nemlig sendt på sommerferie
ophold, - blev puttet i et af skolein
spektør Østrups feriebørns/og. Jeg
skulle rejse til Jylland, -til familien
Korsholm i Grønbjerg. Von tog køne
fra Hovedbanegården klokken 7. 00, og
kl. 22. 00 var vi nået til Ringkøbing.
Herfra skulle vi så
alle videre ud i
vore feriehjem. Jeg
skulle stå p å
Ørnhøjbanens tog
Grønbjerg,
til
men inden jeg var
nået
over
på
perron 2, var toget
til
Grønbjerg
smuttet. -Der stod
så jeg, lille køben
havner knægt, helt
alene. Nå, - sta
tionsforstanderen
tog sig af mig, og
jeg kom med ham
hjem
og
blev
puttet i seng og så
ellers sendt med
morgentoget
til
Grønbjerg. -Hver
eneste
sommer
herefter tog jeg
turen til Jylland,
over til familien
Korsholm.
-De
boede i Vester
Holmgård,
der
hvor nu Bodil og
Asger Benhelsen
bor. Bodil er min
yngste "feriesøster",
- '•

og jeg føler stadig, at jeg hører til i
familien deromme i Holmgård. Jeg
holdt meget af min ''feriemor" Asta,
hun blev som en mor for mig. Og det
blev da også hende, der måtte slå i
bordet, da jeg kraftigt pointerede, at
jeg aldeles ikke ønskede at vende
tilbage til København efter mit sidste

25

ferieophold. Min mor og Asta tog en
vældig kamp op om mig, - Asta vandt,
og siden 1947 har jeg været grønbjerg
bo, -med korte afbrydelser. Asta
Korsholm var en viljestærk og hjerte
vann kvinde, som jeg savnede meget,
efter at hun døde i en ret tidlig alder.
En overgang var vi seks feriebørn hos
Asta og Peder, forskellige steder fra. Noget, som jeg for eksempel er Asta
taknemmelig for er, at jeg fik tegnet en
livsforsikring som ung. Jeg ville have
en motorcykel som attenårig, nu havde
jeg penge nok til den, mente jeg. Men
Asta holdt på, at så måtte jeg først
tænke på forsikringen, - den fik jeg motorcyklen aldrig.
Jeg var på Brejninggård Efterskole en
vinter, og ellers var jeg landbrugsmed-

hjælper forskellige steder i Ørnhøj og
Grønbjerg. Jeg nåede også at have et
ophold på Tune Landbrugsskole.
Ligesom mine "nye søskende" deltog
jeg i foreningslivet i sognet, - kom med
FDF i Ørnhøj og med til håndbold i
KFUM. Også gymnastik var jeg med
til i Grønbjerg. Jeg kan huske, at i
1948 var vi 48 på karleholdet. Det var
Villads Kyndesen, der var leder det år.
Jeg mindes også med glæde det, der
foregik i Ungdomsforeningen. Her var
det åndelig Jøde i fonn af sange og
foredrag, det gik ud på -i et fællesskab
med alle sognets unge mennesker.
Efterhånden kom jeg i bestyrelsen for
både Gymnastikforeningen og Idræts
foreningen, -for lidt fodbold spillede
jeg jo også.

L OKALBRUGSEN
GRØNBJERG
Tlf. 97 38 40 42 . Fax 97 38 44 42
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M an-tors
Fredag
Lørdag
S ø n d ag

8.00- 1 7 . 3 0
8 . 00- 1 8 . 0 0
8 . 00- 1 2 . 0 0
7. 30- 9 . 3 0

Vi er til for dig!

Som 25årig opgav jeg landbruget og
kom i lære på Grønbjerg Bageri hos
Møller Nielsen. -Jeg havde ellers haft
en god tid ved landbruget, jeg holder
rigtig meget af naturen. -Jeg mindes, at
især ved juletid var det så hyggeligt
derude på landet, - en helt speciel fred
og ro, når der var kørt roer ind til alle
juledagene og spindelvævet var fejet
ned.
Bjarne blev ikke bonde men bager,
og som sådan virkede han i 35 år.
Fra nu af hedder han bare Bjarne

Bager, og er under dette navn kendt
viden om for sin indsats indenfor
idrætten.
Fodbolden står mit hjerte nær, ind

grønbjerg-ladies og østjyderne.

Jeg er da stadig Idrætsforeningens
kamparrangør. De mener ikke i fore
ningen, at der nogen grund til at finde
en anden, jeg har da spurgt dem, siger

Bjarne med slet skjult stolthed i
stemmen. -- Her i februar hædrede

Idrætsforeningen Bjarne for 25 år
som kampfordeler med et dipfom. I
sin lejlighed har han i forvejen

vægge og hylder fYldt op med tilken
degivelser i form af pokaler, statuet

ter, diplomer og alt muligt. Givet

ham i taknemmelighed for
indsats.

hans

rømmer Bjarne, og vi er mange, der

ved, at det især er kvindefodbolden,

hans hjerte banker for. Han har da

også en stor del af æren for, at
Grønbjergs fodboldpiger er kommet
så langt, som de er. Bjarne har

Fast ••lstilli•ø af t•alleriets
lr••staere.

stridtmed dem og for dem,- og er da

\'ær 111ed It.-i e11
SlllfSitRrf.....

stadig med ude at se de fleste af

pigernes kampe. -Forleden var det
Juniorholdet, der kæmpede i Juels

minde, og da satte Bjarne sig i sin
bil og smuttede derover, for at
overvære kampen mellem de unge

G R Ø N BJ E R G TØM R E R FO R R ETN I N G
Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde.

Totalentreprise

o

Modernisering

Kristen Agerlund Jensen
Peter ø. Christensen ·

o

Gulvbelægning

97 38 42 70
97 38 42 78

-

Biltlf:

30 95 47 78

I NGEN OPGAVE ER FOR STOR - I N GEN OPGAVE ER FOR LILLE.
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Som tidligere dilettanter har jeg lyst
til her at tildele Bjarne en rose for

jeg har jo også mine kortklubber at
passe,
slutter
Idrætsforeningens

Grønbjerg Forsamlingshus.
Sidste år blev Bjarne Bager kåret
som Årets Grønbjergviking. Han

Det lyser ud af Bjarne, at han ka' li'
at bo her i Grønbjerg. I forbindelse

mangen

præstation

på

scenen

i

viser stolt og glad den lille sølvfigur
frem, og indvilger gerne i at blive
"taget af' med den her ved sit skrive
bord, hvorfra han også passer
Idrætsforeningens kontor. -Mens jeg

var bager, boede jeg i en lejlighed
ovenover bageriet. Det passer mig godt
at bo her ved jorden nu, hvor jeg kan
følge med i, hvad der sker på gaden
her fra mit skrivebord. -Jo, endda
telefonen deler jeg med Idrætsforenin
gen. Tiden bliver aldrig lang for mig,

J)er
jfnbag b.

bar

Æresmedlem Bjarne Bager.

med jul/ nytår besøgte jeg min søster i
København, men hvor var det rart, da
jeg var hjemme igen, er hans allersid
ste kommentar.
Bjarne er aldrig blevet gift, -og ved
du hvoifor, spurgte han en dag, -der
har simpelthen været så mange søde
piger i min tilværelse, at jeg ikke har
kunnet finde ud af, hvem af dem det
skulle være. - - Så kan Bjarne jo også
-

tillade

sig

at

beundre

dem

alle

sammen - fra sidelinien - med DBU
sølvnålen i hatten.•

-i k

engang

marts kl. 1 930 møbes bi på
�rønhjerg �kole

22.

�orkilb ;fflunk, *ml)sj uii fortællt om �r.ønbjerg :ffiøllt, btr for l 00 år 9ibtn i
l 896, bltu btn før9ft 9cl\J9tænbigr birk9ombtb i �r.ønbjtrg, btr ikkt \Jar tn btl af

tt Ianbbrug.
1.9trdttr \Ji9tr \Ji Ipsbiiltbtr af tjenbomme i �r.ønbjerg, båbt 9om bt bar 921 ub, og
9om bt 9tr ub i bag.
bfft 9tr\Jtrt9, men kop og brøb 9kla mtbbringr9
aUt tr \Jtlkommtn

;Btnpt afttntn tii at få mtrt \Jibtn om �r.ønbjtrg i fortib og nutib
�r.ønbjerg lokall)i9tori9kt !arki\J

- -.
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Sinkjær. Opvisningengik planmæssig

• GGUF
Ved: Inger Kjeldgaard

Gymnastikopvisningen
Også i år havde vi en meget meget
flot opvisning, dog var der kun 4
hold, men de gjorde det utrolig godt.

Der var følgende hold:
Puslinge : Helle Jacobsen - Hanne
Kjærgaard.
Bhkl, 1 -2 kl: Marianne Hansen - Pia

Kristiansen
Lille spring: Ole Berthelsen - Lissi
Dyrberg - Stig Sinkjær og Flemming
Bentsen

Olesen, Ølstrup, landede så uheldigt

at to ledbånd sprang og foden gik af

led. Det vil komme til at præge de
sidste opvisninger, som det store

springhold har endnu.

Efter opvisningen var der gaveover

rækkelser til leder fra gymnasterne

og Gymnastikforeningen. Der var ca.

268 tilskuere + gymnaster, så der

var meget trangt, men det skulle
have løst sig til næste år. Derefter
var der kaffe og nogle sange, mens

børnene spiste pølser og drak soda

vand.

Vi takker alle leder og alle andre
som gav en hånd med, Niels Kristian

Stor spring: Helle Sørensen - Simon

Vendelbo skal også have tak fordi

Agergaard.
Vi startede med indmarch ledet af
Simon Tang og fanebæreren var Stig

kom i stedet for motionsdamer. Det

Tang - Torben Sønderby og Valther

- '•

indtil det sidste spring, hvor Mogens

han startede boldholdet op, som

har været en stor succes og fortsæt
ter til efteråret. •
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hyggelige dage på løjperne, det gik

På skitur

bare derudad. Op med lifterne og så
afsted.
Ingen brækkede ben eller forstuvede

Af: 7 "skistærke" familier.

En forlænget sejltur.

finger, kun et utroligt stort blå/sort

Vejret var fint men koldt da vi

startede fra Ivans plads.
Vi var 7 familier der skulle afsted.
Alle glædede sig.

også

et

mærke.

Størrelsen

på

Inden vi kørte kom Leo med en

mærkerne blev målt hver dag til
afterski. Ivan vandt klart. Hans blev
større og større.
Efter en god lang dag i den friske

af.

ter mændene var de første der ville

pakke som vi senere fik meget glæde

luft skulle vi hver have en øl, hvoref

D a vi kom til Holstebro opdagede
Jens Peter at han havde glemt

i sauna. Der var vist ikke varme nok
i herresaunaen, så de benyttede

heldigvis en ekstra i Struer, så det

sne.

nøglen

til

skiboxen.

Han

havde

var kun en · lille omvej.

Da vi ventede færgen i Frederiks
havn fik vi en kedelig besked.

På grund af stormen skulle vi sejle
til Gøteborg, hvor vi så skulle over i
en anden færge. Kl. 24 var vi om

bord på den anden færge, hvor vi

straks gik i køjerne, så vi undgik at
blive søsyge.
Turen gennem Norge og Sverige gik
stille og rolig. Hastigheden blev sat

af Hans Kurt, der satsede lidt og
kørte på sommerdæk Han fik en
længere køretur, da han somme
tider skred i svinget.

Da vi ankom til Støtten var vi lidt

spændte på, hvordan lejlighederne lå

i forhold til hinanden. De lå side om
side, så det var vi meget glade for.
Næste gang vi skal bestille skiferie

bliver det på samme måde, nemlig
som en stor familie på over 30

personer.

Vi havde

,. ,1

mærke på Ivans lår, Kirsten havde

30

nogle

rigtige gode

og

damernes. Så måtte de afkøles med

Fredag aften ville vi have lidt fælles

spisning, så vi tog hver en lille ret
med ind til Erna og Jens Peter, hvor
vi næsten svømmede væk i mad. Så
kørte det bare derudad, festen
sluttede vist kl. 3.30.

Det skete at Erik og Aksen tog den
på bagen med "T hejsen" op, ja de
slog bogstaveligt stængerne i vejret,
mens John brugte en formiddag hos
tandlægen.

Hver dag når vi havde afterski eller

når vi pludselig tænkte på Minna og
Leo, måtte mobiltelefonen simpelt
hen gå på omgang, så vi kunne

Trehøje Museum
Søndermarksvej 2, Ømhøj.
Åben lørdag+ søndag kl. 1 4- 1 7
eller efter aftale.

Tlf: 97386014, 97386203, 97386026.

fortælle hvor godt vi havde det. Nu

ekstra fridag. Vi tog det med godt

alt vores pikpak og hvor utroligt det

blev pløjet godt igennem. Vi havde

humør. Der blev købt ugeblade, som

kommer afslutningen: Vi fik pakket

heldigvis også noget at skylle halsen

end lyder, syntes vi alle at det fyldte

med. Forplejningen var helt i top.

mere end da vi kom. Vi havde
faktisk både spist og drukket meget

Børnene så biograffilm og vi blev
bespist middag og aften, menuen, ja

(saftevand) i ugens løb.

den var den samme som dagen i

Køreturen til Oslo gik godt. Alle
nåede færgen til tiden, selv om nogle

forvejen, men det var helt fint. Kl.

2.00 sejlede vi endelig fra Gøteborg

af bilerne så Oslo fra mange sider.
Stemningen var i top. Vi var på
båden, hele ugen var forløbet godt

ville være når vi vågnede tirsdag

en lille køretur.

Til alles lettelse var vi heldigvis i

og vi var alle spændte på hvor vi
morgen.

og nu manglede vi kun sejlturen +

Vi havde bestilt et bord til 32 perso
ner i "tivoli" restaurant, hvor der var
et stort udvalg af alt mellem himmel

Frederikshavn og kunne køre fra
borde kl. 6.00.
Dette var lidt om vores skitur i 1 996

og hav. Vi sang fødselsdagssang for
Jesper som fyldte 1 8 år. Derefter gik
vi til køjs, for vi skulle tidligt op. Vi

og vi glæder os alle til 1 997. •

skulle være i havnen kl 7.30 vi blev
vækket kl. 6.00, hvorefter nogle fik
morgenmad. Ikke alle havde lyst da
vejen var "hullet.
Kl. 7. 1 5 blev der sagt i højttalerne at

GRØNBJERG
MASKIN FORRETN ING
d i n l o ka l e M as k i nforretn i n g

p.g.a. storm i Danmark var vi nu på

vej til Gøteborg, hvor vi ville ankom
me om et par timer.

9 7 38 40 3 5

Ungerne var ellevilde. Nu fik de en

Tour de Pedal
1 . maj

-

9. maj

-

1 4. maj

-

20. maj
Grønbjerg GUF
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• Nyt i Runestenen
Hvad er nu det - pludselig ligner
Runestenen ikke sig selv længere !
Med dette nummer er Runestenen

gået ind i sit tredje år, og vi har
derfor indført nogle små ændringer.
Forsiden på de første 1 8 udgaver
ligner hinanden meget, så man kan
ikke umiddelbart kende forskel på
dem. I fremtiden vil vi sætte et

aktuelt billede på forsiden, så man
lettere kan skelne de enkelte udga

ver af Runestenen fra hinanden.

Inde i bladet har vi ensrettet oversk
rifterne, hvor man kan se forfatter

større skrifttype (en anden type
bogstaver). Dette er gjort, for at
gøre Runestenen mere læsevenlig.
Vi håber at ændringerne vil gøre
bladet lettere at læse og dermed

gøre Runestenen bedre. •

-fkj

DK BENZI N
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 1 2 , Grønbjerg

6971 Spjald
Tlf. 97 38 41 87

ne, hvilket vi har gjort for at ingen

skal være i tvivl om, hvem der står
bag indlæggene.

Hvis en artikel er skrevet af en af
Runestenens "egne" skribenter, vil

artiklen være underskrevet med
dennes initialer (f.eks. som dette
indlæg). En liste over skribenterne

·

kan ses på side 2.

Hvad de færreste nok lægger mærke

Generalforsamling

fredag den 26. april.

til er, at vi har skiftet til en anden og

� DANA

VI N D U ER �

- '•
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Ørnhøjvej
697 1

18

Grønbjerg

Spjald.

11f. 97 38 45 00

• Ny forskning

sikkert har gættet, er hun datter af
Karen og Ernst Mølgaard Ottosen,

Et forskerhold på Danmarks Tekni
ske Universitet, DTU, har fundet en
metode til at fjerne giftige tungme
taller fra flyveaske. Derved kan det
blive muligt, at forhindre miljøfarlig
nedsivning til grundvandet.
I

Danmark

bliver

der

hvert

år

oplagret 50.000 ton flyveaske, som
dannes ved røgrensning på forbræn
dingsanlæg og kraftværker. Dermed
er der fare for at en del af tungme

Grønbjerg.
Hun har derfor startet sin uddannel
se med 7 år i Grønbjerg skole, samt
8.-9. klasse i Spjald. Efter studenter
eksamen tog hun til Lyngby og
dimitterede i 1 99 1 som civil-ingeniør
ved DTU. Hun fortsatte sin forsk
ning som Ph.D. studerende på DTU,
som hun afsluttede i 1 995, og har
derefter fået ansættelse som forsk
ningsadjunkt på DTU.

tallerne i asken bliver skyllet ned i

-fkj

grundvandet.
Metoden

til

rensning

af

asken

udspringer fra forskning med rens
ning af forurenet jord. Rensningen

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

sker ved at sende strøm gennem
fugtig flyveaske, hvorved der sker en
slags elektrolyse hvor både vand og
tungmetaller fjernes fra asken.

'•

----l.

..........�

� r

AV Miljø på Avedøre er meget
interesseret i processen - de opbe
varer i øjeblikket ca. 1 00.000 ton
flyveaske. Laboratorieforsøg viser at
metoden virker, og nu drejer det sig
om at få udnyttet den nye viden i
praksis.
Med i denne forskning er forsknings

97 38 42 85

adjunkt Lisbeth Mølgaard Ottosen
fra DTU's Fysisk-Kemiske Institut.
Som

den

opmærksomme

læser
33
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Aktivitetscenteret

Af: Ole Østergaard.

Grønbjerg er klar til at bygge center.

Tegninger og model af aktivitetscen
tret ved Grønbjerg skole blev forle

den stillet til skue for offentligheden.
1 00 besøgte udstillingen i Grønbjerg
U ngdomsklub hvilket ikke er så galt
taget sognets størrelse taget i betra

gtning.
Efter offentliggørelsen af projektet

mangler vi kun at få justeret nogle få
punkter. Så skulle vi være klar til at

bede om priser på byggeriet, så

aktivitetscentret kan tages i brug til

efteråret.

Stemningen for byggeriet var overve

jende positivt. Kun småkritik måtte

vi notere os, fordi alle var enige i
hovedtrækkene af vores beslutnin
ger.
Aktivitetscentret,
kvadratmeter

der

stor

er

en

tilbygning

34

til

skolens gymnastiksal, er første trin

på en udviklingsstige, der skal give

os et meget moderne center med
skole, aktivitetshus, udvidet gym
nastiksal til boldspil, mø<;lelokaler,
omklædningsrum og andre facilite

ter, som vi kan være fælles om. Det
drejer sig i alt om skes til syv etaper.

Men nu koncentrerer vi os om første

etape - nemlig,aktivitetscentret. Efter
ændring af diverse småting skal vi

have

udarbejdet

et

projekt,

så

håndværkerne kan få sat priser på
byggeriet. Lokale håndværkere får
arbejdet tilbudt, hvilket betyder at

Modellen af aktivitetscenteret blev præsenteret i Ungdomsklubben.

- -,
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byggeriet ikke bliver sendt ud i
nogen form for licitation. Vi håber

på, at en række lokale håndværkere
vil sætte sig sammen og give et
fælles tilbud på byggeriet.

Der står godt 700.000 krone på
murstenskontoen. Heraf stammer

300.000 kroner fra Videbæk kommu
ne, der i 1 995 gav os et krone til

krone tilbud med loft på 300.000

kroner.
Selvfølgelig rækker pengene ikke,

projektering, krav og bedømmelse af
tilbuddene.
Byggeudvalget

i

forbindelse

med

centerplanen består af to grupperin

ger. Et stort samlet udvalg samt et

mindre, der arbejder konsekvent
med opgaven. Det lille byggeudvalg
består foruden formanden Ole
'
Østergaard af Arne Pederse n fra
Idrætsforeningen, Ole Berthelsen,

skolebestyrelsen,

Helle

Engestoft,

når det gælder hele byggeriet, men

Børnehuset og Mogens Ballegaard,
Grønbjerg-2000.

må det øvrige komme bagefter. For

desuden

nu tager vi fat _ på første etape. Så

vi har besluttet, at der ikke skal
bygges for flere penge, end vi har.

Byggeudvalget får hjælp af en lokal
forbindelse med
håndværker

Med i det store byggeudvalg er der
Kristian Knudsen,

domsklubben,

Benny

Ung

Lauridsen,

Billardklubben,
Peter
Svendsen,
Lokalhistorisk
Arkiv,
Henning
Møller, skolen samt Børge Kamp fra
håndværkerside. •

G røn bjerg Brugs
afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 28. marts kl. 1930
i Grønbjerg Forsamlingshus.
Der serveres en kop kaffe med lidt mad og et glas vin.
Skolens kor underholder
Bestyrelsen.

- .,
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11 Mindeord

færdig i 1 935 i den sønderjyske by,

Hejls. Herfra kom han sammen med
mejeribestyrer Axel Kristensen til
Grønbjerg og blev ansat ved Grøn

Ved: Ernst Mølgaard Ottosen

Gregers Petersen, Svinget 4, Grøn

bjerg,

døde

den

13.

februar

bjerg mejeri i 1 936. I den første tid
boede han i et værelse i bestyrerboli

på

Centralsygehuset i Holstebro 82 år

gen, og det kom til at forme sig så

gammel. Gregers Petersen blev født
i Rom sogn, Lemvig kommune som
søn af gårdejer Jørgen Andreas

mærkeligt, at det også blev hans
sidste bolig, idet Else og Gregers
Petersen købte villaen efter mejeri

Nødskov Petersen og hustru Maren

bestyrer Axel Kristensens død og

Dalgaard. Der var tre børn, Gregers

flyttede til Grønbjerg i 1 984.
Det var i Grønbjerg, Gregers Peter

Petersen har haft to søstre, der

begge er gået bort. Han voksede op

sen mødte sin kommende hustru
Else Henriksen. Den 1 8. september

på sine forældres gård og arbejdede
ved landbruget. Som ung kom han i
lære som mejerist i Tørring ved
Lemvig.

1 938 blev parret viet i Ørnhøj kirke.

De første år af ægteskabet boede de

Uddannelsen gjorde han

Grønbjerg H usholdningsforening.
Kursusafslutning i forsamlingshuset

Onsdag d.

27.

marts

1 996 kl. 1 9.00

Udstilling af vinterens arbejder.
Ting til udstillingen afleveres mellem 10.00 og 1 1 . 30.
Udstillingen er åben for alle interesserede
Kl . 16. 00

-

18.00.

Aftenens underholdning er med "Familien Løager''
Tilmelding senest d. 25. marts på tlf. 97 38 43 52.
Bestyrelsen
- ·.
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i Grønbjerg. Efter 6 år som mejerist
trak landbruget igen i Gregers
Petersen, og han arbejdede derpå to
år som karl hos sine svigerforældre

på "Bækgård" i Grønbjerg. Derefter

var

en

forudsætning

dengang.

Gregers Petersen har som regn
skabskyndig udført et stort arbejde
for Grønbjerg mejeri. Han har tillige
i en årrække været med til at bestyre

købte Else og Gregers Petersen
nabogården, "Nygård" i Ørnhøj.

Ringkøbing Landbobanks afdeling i

en datter og to sønner. D a Elses
forældre, Marie Kristine og Hans

Petersen var en livsglad mand. Han

var stilfærdig og omgængelig og

flyttede til Grønbjerg i 1 955, overtog
Else og Gregers Petersen Elses

mødte ham hilste han altid med et

Familien var efterhånden vokset med

Henriksen, afhændede "Bækgård" og

Grønbjerg samt været kasserer i

transformatorforeningen.

Gregers

forstod at omgås andre med venlig
hed og fordragelighed. Når man

barndomshjem. Her virkede de indtil

varm og hjerteligt smil. Foruden sin

bestyrerboligen i det nedlagte mejeri.

Gregers Petersen sig tre svigerbørn,

1 984, hvor de som omtalt købte

Gregers Petersen har haft et godt
helbred til en høj alder, men for 3 år

hustru og de tre børn efterlader

fire børnebørn og et oldebarn. •

siden havde han en alvorlig syg
domsperiode. Han kom sig igen ud

over al forventning, selv om kræfter
ne aldrig vendte helt tilbage. Da
Gregers Petersen 3 dage før sin død
pludselig blev syg, følte han, at det

Ørnhøj - Grønbjerg
Havekreds

var alvorligt. Han ønskede ikke at
vende tilbage til livet, hvis det skulle
være som multihandicappet. Så ville

han hellere sove stille ind efter et
langt, virksomt og godt liv, og det

ønske fik han opfyldt.
Gregers Petersen sad i Nørre Omme

.f�

Plantebytte/køb/salg
Onsdag d. 8. maj kl. 1 9

00

hos Ingrid Engestoft,

menighedsråd, da Karen og jeg kom

Sønderkjærsvej 9, Grønbjerg.

hedsrådet ved valget i november

Der bliver mulighed for at købe

til sognet i 1 969. Han kom i menig
1 965. Han blev kasserer i præsteløn

ningskassen, og det var han til 1 973,

da Else Petersen afløste ægtefællen
som menighedsrådsmedlem. Gregers
Petersen havde både lyst og særdeles
gode evner til at føre regnskab. han
var dygtig til hovedregning, hvilket
- '•

�

kaffe/the, og man kan gå en tur
i skoven hvis man har lyst.

Bestyrelsen
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• M ed andre øjne

mange forskellige aktiviteter, hvor

Af: Jesper Bagge Pedersen

Og hvad dækker så denne oversk

rift?

Den dækker den opgave jeg blev
stillet, da jeg blev bedt om at lave en
anmeldelse af Sogneforeningens
generalforsamling d. 22. februar
1 996.

Først og fremmest var fremmødet
lidt tyndt, idet kun en snes menne
sker havde fundet vej til forsamlings
huset på denne råkolde vinterdag.
Generalforsamlingen

forløb

efter

standard dagsorden. Formanden
redegjorde for årets forløb med

der havde været god tilslutning til
alle aktiviteter. Formanden benytte
de ligeledes lejligheden til at sige tak

til alle, der havde ydet en ekstra

indsats for at hjælpe Sogneforenin

gen i sit arbejde.
Herefter var der en lyn gennemgang
af årets regnskab, med meget få
spørgsmål.
U nder punktet valg til bestyrelsen og

valg af revisor var der genvalg til de

opstillede. Og alle blev valgt uden

afstemning, men med en klapsalve.
M indkomne forslag blev et borger
møde i Grønbjerg diskuteret. Emnet
for borgermødet er lokalplanlægning
i og omkring Grønbjerg. Der var
allerede en del personer, der havde

Fællesspisning
Fredag d. 29. marts Id. 1900
Bem•rk bem•rk:

Tilmelding senest tirsdag d. 26 marts 1996
Pris:

Voksne

bøm �- 14 ir

40,20,-

Af hensyn til planiOJgningen bedes tilmeldingsfristen overholdt
Arrangør: 6. klasse og Grethe Lorentzen
-. -,
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meldt sig til at arrangere dette, men

der er åbent for flere.

Sogneforeningen har sæde i Vide

bæk kommunes erhvervsråd, hvor

Jørgen Demant
repræsentant.

blev

valgt

som

Under eventuelt blev det bla. sagt, at

bestyrelsen i Sogneforeningen ikke

skulle tage det ringe fremmøde til

generalforsamlingen som udtryk for

den generelle opbakning omkring
foreningens arbejde.

Efter generalforsamlingen fortalte
Thorbjørn Jensen om uddannelsen
til civil pilot i USA.

Ørnhøj - Grønbjerg
Havekreds

Et spændende foredrag hvor alle sad

og ønskede sig til Arizona, hvor
Thorbjørn havde taget sin uddannel

se, om ikke andet så i hvert fald

fordi der er over 30°C varme.
Vi blev også lidt klogere på hvordan

man navigere en flyver, og hvordan
man laver en indflyvning til en
landingsbane.

Alt i alt en generalforsamling der var

fri for dramatik og dejligt fri for
formaliteter omkring talerrækker,
skriftlige afstemninger og det at
bede om ordet, hvis man ville sige
noget. •

Grønbjerg Sand
og grusgrav

Lørdag d. 20. april

v/ Knud Pøl

kl. 1000 - 1400

Holstebrovej 28 , 6971 Spjald

Plantemarked
på Gimsinghoved, Struer.

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

Arrangør: Region II

Jordarbejde udføres med:
e Gummiged
e Gravemaskine
e Rendegraver

Bestyrelsen

- '•

97 38 43 86 - Biltlf. 3097 8 1 86
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holdt humøret højt til

III Fastelavn
Af: Personalet i Børnehuset

v/ Dorthe Liv.

Det var mandag morgen og telefo
nen kimede i Børnehuset: "Hallo . . .

ja v i e r vist sneet inde, så v i holder
en fridag". Sådan lød det mange
gange den mandag, men der var
også nogle som vovede sig ud, for
det var jo ikke bare mandag, -nej,
det var fastelavnsmandag og vi skulle
ud og rasle.

Telefonen fortsatte med at ringe:
"Hallo . . . jamen er det virkelig jeres

trods

for

vejret, for næste stop var Banken, "og der får vi bolcher". Vi raslede og
sang, og brugte en hel del tid på at
vælge det allerbedste bolche, inden
vi gik videre til Servicebutikken. -Nu

blev det sejt, men vi klarede os hen
til Jonna i butikken og hun havde
heldigvis også et bolcheglas. -Brugs

en var kun et stenkast væk, så vi
skyndte os ind i varmen - ind til
flødebollerne - uhm. Vi sang "Faste

lavn"

og

"Mariehønen

Evigglad"

endnu engang - men så var det også
slut. Vi kunne ikke klare mere sne

og blæst - vi ville hjem. Der var en
enkelt udbrydergruppe som forsøgte

sig, men vi gav

op
efter
10
skridt.
Vi gik hjem og
ringede afbud til
GM, Anneberg
og

Demant,

-

men de havde jo

alle købt guf til

os, og det fik vi
leveret i stuen

på trods af for
meget sne og for
lidt fastelavns
sang.

Kattekonge .....
Ja, det er en
mening at gå ud i det vilde vejr?".

Ja, det var det, så vi startede raster

ne op og gik.
På Grønbjerghjemmet blev vi fint
trakteret med sodavand og slik, så vi
takkede pænt med et par børnesange
inden vi gik videre i snestormen. -Vi

- ·.
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kort historie, for

Kaj skulle jo absolut pille ved tøn

den, men Line S. blev dronning.
Det var en kold og stormfuld faste
lavn, men det varmer med al den

gæstfrihed vi møder i hele byen. Tusind Tak for det. •

Grønbjerg

-

2000

Setvicebutik
l Servicebutikken kan du få:
Alsidig betjening
Buskøreplaner
Computerbenyttelse til dine festsange, ansøgninger og andet skriftligt
Diverse ansøgningsskemaer
Etableret kontakt til de kommunale myndigheder
Forskudsskemaer
Gratis råd om mange ting
Hjælp til ansøgninger og ansøgningsskemaer
Indleveret stof til Runestenen
Jobannoncer og andet i vinduet

Kopieret op og ned og på det farvet papir du selv medbringer. 1 kr. pr. stk.
Lejlighed til at se dagsordenen til byrådet
Musiknavne til festen
Nyt fra energ istyrelsen og forbrugerrådet

Ordnet pas og kørekort når politiet er til stede tirsdag i lige uger
Politiet i tale også tirsdage i lige uger 1 4 - 1 6

Qveruleret over tingenes tilstand
Rejse med planer fra DSB' køreplan
Se hvilke huse der er til salg i Grønbjerg
Telefaxet til telefonpris
Udtrykt din mening om udviklingen i Grønbjerg
Viden om hash, heroin, AIDS, amfetamin o.s.v.
X-busplan

Ydeligere oplysning om aktiviteterne i G rønbjerg - 2000
Zappe ind og få mange forskellige oplysningsfoldere
Ændret flytning-skemaer
Øst af vores servicemuligheder
Årets landsbytrøjer, streamer til bilen, mærkater m.m.
Servicebutikken har åben :

mandag & onsdag

kl.

fredag

kl.

tirsdag & torsdag

kl.

900 - 1 2°0
1 500 - 1 8°0
1 200 - 1 5°0

Eller når der er nogen i butikken
KOM og BRUG SERVICEBUTI KKEN

Bestyrelsen for Grønbjerg

-

2000
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• Drengestreger ?
Indlæg af: Birthe Jensen

Lørdag den 23. februar 1 996 gik jeg
en tur på kirkegården. Da jeg kom
over til vores gravsted, syntes jeg,

der var noget galt. Jeg kiggede
nærmere og så, at inskriptionspladen
stod på hovedet. Jeg kiggede mig

omkring, for at se om der var mere,

og to gravsteder fra mig stod to
søjlegraner. På dem var der lagt

vinterkranse op over. Jeg tænkte,

hvad er dette her for noget. Jeg
syntes det løb mig koldt ned af
ryggen.

Er det her drengestreger der er

begået i kådhed?
Eller er det voksne, der ikke tænker
på, hvad jord de går på?
Jeg er rystet, lad os dog bevare

Ruth og

Kesse

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

S ØNDAGSMENU
KUN Kr .

65 , -

gravfreden! •

Smykkekursus
på Spjald Skole
Fredag d. 12. april kl. 18.00

Lørdag d. 13. og søndag d. 14. april
kl. 9 . 00 til 15. 30.

Fremstilling af smykker i kobber og sølv.
Tilmelding til Margit Sinkjær på tlf. 9738401 1
senest en uge før kursets start.

Grønbjerg Husholdningsforening.

- ·.
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børnekampene flyttet til d. 8. marts

på grund af fire spilleres deltagelse i
landdelsmesterskab i Hammel.

Turneringen forløb planmæssigt og
uden uheld. Der var mange gode og

Ved: Ole Østergaard.

jævnbyrdige kampe, og en del sjove
indslag. Kampene blev spillet i en
god atmosfære suppleret af "kloge

Badmintonturneringen.
Den

lokale badmintonturnering i

Grønbjerg GUF fandt i år sted den

kommentarer" fra tilskuerne.

2. og 3. marts. Dog blev nogle af
3

-

4

-

5 kl. :

single

double

6

-

7 kl. :

single

double

Herresingle:

Herredouble:

Mixed double:

Dame double:

·

Selv

følgelig blev der fundet vindere, og
det var følgende:

Nr l .

Rolf Dyrberg

Nr. 2

Peter Eriksen

Nr. l

Peter Eriksen og Lars Mortensen

Nr. 2

Claus Bak og Jens Hjort

Nr. l

Anita Olesen

Nr. 2

Rasmus Mikkelsen

Nr. l

Rasmus M ikkelsen og Henrik Mortensen

Nr. 2

Pia Bak og Thomas Dyrberg

Nr. l

Klaus Tang

Nr. 2

Ejgild Skytte

Nr. l

Klaus Tang og Jørgen Demant

Nr. 2

Ejgild Skytte og Ole Østergaard

Nr. l

Grete Tange og Jørgen Demant

Nr. 2

Iris Kamp og Klaus Tang

Nr. l

Lotte Anneberg og Tove Skytte

Nr. 2

Grete Tange og S igne B ilgrav.

•

Tilmelding til Sommerbadminton

Tirsdag d. 26 marts i gymnastiksalen
Ønskes instruktion i sommerhalvåret må man selv få fat på nogen.

- ..
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Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på

IIII

at blive klar til den snarlige sæson

GIF

start - indkøb og tryk af spilletøj til

Ved Inge Lund-Nielsen

holdene, færdiggørelse og tryk · af

Generalforsamling:

sorer og meget meget mere.

ordinær generalforsamling i Klubhu

Opstart - Mikroer årgang 1 990-91

kampprogrammet, kontakt til spon

Torsdag 8. februar 1 996 var der
set.

Onsdag 3. april 1 996 kl. 1 6.00- 1 7.00

og rolig generalforsamling. U nder

Trænere:

Ca. 20 personer var vidne til en stille

eventuelt kom der dog en debat om
GIF's aktuelle situation med mangel
på trænere og holdledere.
Nogle emner kom p å bordet og
nogle af "hullerne" er nu fyldt ud,
MEN går du rundt og mangler et
frisk fodboldpust i livet, s å kontakt
en fra bestyrelsen.

og

Inge

Lund-Nielsen.

Førstnævnte ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen havde forud for general
forsamlingen taget kontakt til Susan
ne B agge, der havde s agt ja til at
blive valgt ind i bestyrelsen og det
blev hun så.

tueret sig som følger:
Formand:
Tif. 97 38 41 20

Kasserer:
Jytte Nilausen

Tif. 97 38 44 1 4

Karin Lorentzen

Tif. 97 40 45 74

Peter Christensen

Tif. 97 38 42 78
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Trænere: Petar Kovacevic & Søren
Nilausen.

87-88
Onsdag 3. april 1 996 kl. 1 7.00- 1 8.00
på Skolens Stadion.
Trænere:

Lotte Anneberg & Arne

Pedersen.
Opstart - Lilleputter årgang 1 984-85

Onsdag 3. april kl. 1 7.00- 1 8.00 på
Trænere:

Martin Gammelgaard &

Janusz Janie.
Opstart - Piger årgang 1 982-83
Er startet op i Ørnhøj.
med ØAB 86.

Trænere Grønbjerg IF:

Menige medlemmer :

- •,

Gymnastiksalen.

Der er tilmeldt et hold i samarbejde

Tif. 97 38 43 78

Sekretær:
Susanne B agge

Opstart - Mikroer årgang 1 989

Tirsdag 5. marts kl. 1 6 .00-1 7.00

Skolens Stadion.

Bestyrelsen har efterfølgende konsti

Inge Lund-Nielsen

Kaj Kragelund & Flem

ming Bendtsen.

Opstart - M iniputter årgang 1 986--

På valg til bestyrelsen var Arne
Pedersen

i Gymnastiksalen.

Benny Lauridsen & Arne Pedersen.

Trænere ØAB 86:
Hans

Uhd

Mikkelsen. •

Jakobsen

&

Bjarne

Super optræden ved skolefesten.

- ·.
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VI KINGEN ER LØS
Kend din by !
Her er een for de skrappe:
Gæt hvor billedet til højre er taget i
Grønbjerg.
Indlever dit svar til en fra redak
tionen eller i servicebutikken senest
d. 2. maj, og du d eltager i lod

trækningen om en lille præmie.

Max. 1 svar pr. d eltager.
Vinderen af konkurrencen i nummer

1 8 blev: Birthe Jensen.

Billedet var taget af lysmarkøren ved
Jørgen Demant.

Udvidet pasningsgaranti i Grønbjerg
Videbæk

kommune

satser

hårdt

i

Grønbjerg.

Efter

at

Grønbjerg

Børnehus er blevet kommunal, kan alle børn mellem 3 og 20 år blive

passet i Børnehuset. Ingen skal komme og sige, at Videbæk Kommune

løber fra pasningsgarantien. (Videbæk Kommunes annonce i ugeavisen}

Livlig økonom isk a ktivitet uden for Brugsen
Brugsen anbefaler på det varmeste, at man anvender pakeringspladsen
bag

Brugsen, når man køber ind . Eller man i det mindste slukker

bilmotoren når, der gøres indkøb. Man kan få fire meget gode flasker
rødvin, for det beløb politiet opkræver ved at lade bilen gå under
indkøbene. Spørg blot herboende foreningsformand .
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Gule Fanden.

vand er af samme tønde, men jeg har mere tiltro
til eders andre kunster. I kan jo vise igen?•

Hans smukke og tiltalende ydre gjorde også sin
virkning, og han var på sin side aldeles indtaget i

•Det kan jeg. Er der blevet noget borte for dig, så
går du ikke fejl ved at søge råd hos mig.•

den smukke og elskværdige pige. Der var nu

•Kan I også kaste lede mellem kærestefolk?•

gået så lang tid efter Kristen Kodals død, at den

•Vel kan jeg det! det er svært, men jeg kan gøre

værste skumler ikke kunne finde noget usømme

det•

lig! i, at hans datter holdt bryllup, og dog syntes

•Hvad koster det?•

brylluppet så fjærnt som nogen sinde, fordi den

•Er det ægtefolk, koster det en specie, for det er

udkårne brudgom ikke gjorde noget skridt i den

sværest. Når det er kærestefolk, koster det en

retning. Han gik i gården som avlsstyrer uden
løn, han var dygtig og påpassende, høflig og
føjelig. Både mor og datter havde fattet godhed
for ham. Datteren elskede ham så højt, som hun
kunne elske, og

hendes

kærlighed blev både

forstærket og forbitret af skinsyge, thi hun havde
forlængst opdaget, hvorhen hans tanker og hans
blik søgte. Hun gik på lur og opdagede, at hans
og Maries kærlighed var gensidig, skønt Marie
ikke endnu havde villet give ham det ord, han

daler.•
•Nu vel, det er mellem kærestefolk, og når det
lykkes, får I daleren.•
•Jeg må have tre mark forud. - Det er ellers en
kunst, jeg har øvet for mange, og det er tit en god
gerning, for der er mange, der får sig en kæreste,
som han eller hun ikke ville blive heldig gift
med.•
•Sådan er det også her. Han ville fortryde det

ønskede, og viste sig tilbageholdende imod ham.

hårdt, hvis han blev gift med hende.•

•Det gør hun for at knytte ham fastere i sit

•Og der er kanske en anden, som ville gøre ham

garn,• sagde Johanne, •og det er synd for en
sådan karl med så mange penge. Jeg synes, vi

lykkelig og sig selv med. Hvem er ellers de unge
folk?•

sk-ulle jage hende ud af gården.•

•Det vil jeg ikke sige. I skal lære mig, hvordan

•det kan vi ikke,• sagde moren •for hun kan

det skal gøres, og så gør jeg det selv.•

flytte ind til min far, og så er det værre, end

•Ja så! Ja, men så må du give mig to daler for

medens vi havde hende under vore egne øjne.

det.•

Men hvad er det værd at lægge sig på sinde? Er

•Det gør jeg ikke. En daler er nok, og den får I

han ikke klogere, end han vil have Marie, så lad

straks.•

ham få hende. Du har let ved at blive gift.•

•Jeg har aldrig haft hjerte til at sige nej, når en

Men datteren var anderledes til sinds og be

køn pige bad mig om noget. Hør så: Du skal tage

gyndte at tænke på andre midler. En dag traf

en sort hund og en sort kat, der må ikke være et

hun Gule Fanden. Han kom aldrig ind i Holm

hvidt hår på dem, og sætte dem sammen og lade

gård, men kom dog stundom der forbi på sine

dem rives og bides og slides i djævelens navn.

vandringer. En dag, da hun mødte ham ude på

Bag efter skal du samle de hår, de får revet af

vejen, standsede hun og bød goddag, og da han

hinanden og kaste dem, ligeledes i djævelens

troede at skønne, hun måske havde et ærinde,

navn, sådan, at de to, du vil sætte splid imellem,

standsede han også og sagde: •Skal vi gøre en

kommer over dem.•

handel,

•Hu ha, det tør jeg ikke! •

min

lille

pige?

Jeg

har

udmærket

skønhedsvand. Når man bare bruger det nogle
gange, bliver man så hvid

og

rød

som den

dej ligste blomst. Ja, forstå mig ret! Du er mere
end smuk nok, men der kunne jo være ·en anden,
du ville have gjort kønnere.•

•Der er også fare ved det, min snut, for dør d u i
den tid, der forløber fra dyrenes slagsmål og til
kæresteparret kommer over hårene, så hører du
den slemme til. Imidlertid, hvis du lader mig vide,
når det skal foregå - du kan med det samme

•Jeg ville hellere have en anden gjort grimmere,•

bringe mig en ost af din mors forrådskammer - så

sagde hun.

kan jeg tage det hele på mig, så gør du gerningen,

•Det ved jeg også råd for, min glut. Jeg har

og jeg løber faren.•

!!.rimmenilledråber,

•Jeg ved ikke, om jeg tør alligevel. Hvor kan jeg

;ovende

som

man

kan

stænke

en

i ansigt eller blande dem i vaskevandet,

så bliver huden grå som en tørv.•
•Ja, for det er vel tørvemosevand,• spottede hun,
•Jeg tænker, eders skønhedsvand og grimheds-

træffe eder, om så er?•

•l de første uger vil jeg være at træffe hver lørdag
aften oppe i Fandens Slot. ...... .fortsættes
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Der går mange
gode " ender " på
et godt stykke
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