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REDAKTIONEN.
Vi (Runestenens redaktion) vil gerne
sige tak for alle de positive tilkendegi
velser vi har fået siden den første Ru
nesten udkom. Især synes vi at Ring
kjøbing Amts Dagblad er kommet med
en sober og journalistisk forsvarlig
omtale, godt fulgt op af en rundspørge
blandt sognets beboere. Derimod har
Herning Folkeblads skribent givet sig
af med, set med en professionel jour
nalists øjne, "et misk - mask af referat
og anmeldelse i en umulig genre som
fagsproget ikke har dækkende beteg
nelser for".
Vi har desuden haft den glæde at bl.a.
biblioteket har fået flere lånere på
baggrund af omtalen i Runestenen.
Dernæst må vi erkende at det er godt
at der er to måneder til næste udgivel
se, således at man kan nå at få læst
nr. 2 inden nr. 3 udkommer. Vi har nu
nået et sidetal der er over dobbelt så
stort som vi havde troet. Det er både
godt og skidt. Godt fordi der åbenbart
er stof nok at tage af, mindre godt på
grund af økonomien og, at vi måske
ikke kan blive ved med at have stof til
så stor vækst (vores matematiske
fremskrivnings-ekspert har beregnet at
vi efter et år vil nå op på et sidetal på
126). Men vi håber at læserne, fore
ningerne og virksomhederne vil være
med til at komme med ideer og for
slag, samt selv medvirke med stof til
Runestenen.
Vl har af pladshensyn været nødt til at
udskyde een af vore faste rubrikker,
men af nye tiltag har vi: Velkommen til
nye tilflyttere og personportræt. Endvi
dere vil Runestenen arrangere gratis
EDB-kursus på begynderniveau. Vi
bringer også nekrologer som Pastor
Ottesen med familiens samtykke brin
ger.
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Som noget nyt vil vi også forsøge at
bringe billeder, for at krydre bladet lidt
ekstra.
Vi vil også gerne krydre vores blad
med små morsomme anekdoter og
vittigheder fra hverdagen, så hvis læ
serne er i besiddelse af små morso
mheder er man meget velkommen.
Hermed velkommen til Runesten nr 2.

Mogens Ballegaard
Spåbækvej 2, 97384332
Finn Krogh Jørgensen
Ørnhøjvej 30, 97384059
Alan Larsen
Ørnhøjvej 8, 97384009
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Husk sidste frist for
indlevering af stof til
RUNESTENEN
nr 3 er d. 2. juli 1993.
Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn
(Videbæk kommune) og trykkes i 300 eks. og vi
respekterer Ikke et nej tak !
Eftertryk tilladt med lydelig kildeangivelse.
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Nyt fra Byrådet.

En forening vi alle er medlem af, skal
til november have valgt en ny besty
relse. Jeg tænker selvfølgelig her på
Videbæk kommune.
Allerede nu er forberedelserne gået i
gang. Vi læser i avisen om byråds
medlemmer, der genopstiller, og om
andre der har besluttet at holde op. I
Partiforeninger og Sogneforeninger er
man på udkik efter eventuelle kandi
dater. Min erfaring er. at det i reglen
ikke er særligt svært at blive opstillet til
et kommunalvalg, tværtimod er det
mange steder svært at finde kandida
ter nok, især blandt de yngre. Det er
nok ikke interessen der mangler, men
snarere tiden. I næsten alle kommuner
er der foruden alle de politiske lister
også andre med specielle, f.eks. lokale
interesser. En sogneliste, som vi har
tradition for i Grønbjerg, er en af de
fem sognelister i kommunen, og de
har vel deres udspring tilbage i sogne
kommunernes tid. Der bliver af og til
sagt, at sognelister ikke har nogen
holdning, - man ved ikke hvor man
har dem. Meningen med en sogneliste
må være, at repræsentanten skal tage
sig af lokalsamfundets problemer, og
det uanset, hvilket landspolitisk parti
han/hun tilhører. Det bliver altså de
lokale spørgsmål, man har en hold
ning, politisk holdning, til.
For fortsat at få en kandidat valgt på
Grønbjerg-listen, må vi, hvis det be
tyder noget for os, også her stå sam
men.
Gudrun Nyborg Christensen.

Indholdsfortegnelse.
Redaktionen
Nyt fra Byrådet
Servicemeddelelser
Aktivitetskalender
Grønbjerghjemmet
Nyt fra Skolebestyrelsen
Velkommen til Grønbjerg
Lægen skriver
Biblioteksnyt
Grønbjerg Børnehus
Personportræt
En af de Friske
Grønbjerg Billardklub
Olga - 90 år
Bilka og Vestjylland
Farvel og TAK !
Hjemmeplejen
Fodbold på Stadion
Hva' er go' til mig
Dagplejen
Husholdningsforeningen
Mææh, sagde den lille hund
Gymnastikopvisning
Grønbjerg Sogneforening
Ska' vi ha' hobbylandbrug ?
Pælejagt
Ørnhøj-Grønbjerg havekreds
Havevanding
Et valg
Ældreklubben
Konfirmander '93
By- og Erhvervsudvikling
Mindeord
Dansk Røde Kors
Folketingsdebat
Gule fanden

2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
17
17
18
20
21
22
23
24
24
25
26
26
27
28
29
29
30
31
32
33
34
35

P.S Den gamle bane mod Ørnhøj er i
spadsere- og cykleklar stand.
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Servicemeddelelser

._

Åbningstider:
Klip og Krøl:
Mandag: 900 -1400
Tirsdag: 900 -1730
Onsdag:
Lukket
Torsdag: 9°0-1730
Fredag:
900-17"'
Lørdag:
900-1200
Telf: 9738 4285
Læge H. Thomsen
Telftk:l:
800 - 900
Konsultation efter aftale

Annette og
Hans Jørgen
Mandag: 8°0 -1730
Tirsdag: 800 -1730
Onsdag: 800 -1730
Torsdag: 800 -1730
Fredag: 800 -1800
Lørdag: a00 -1200
Siesta: 1230 -1330
Brødudsalg & aviser
3
3
Søndag: 7 0 - 9 0
Telf: 9738 4139

Telf: 9738 4050

Brugsen:
Mandag: 800
Tirsdag: 800
Onsdag: 800
Torsdag: 800
Fredag: 800
Lørdag: 800
Siesta: 1230

Landbobanken:
Mandag: 9"0 -1200
Tirsdag: 930 -1200
Onsdag: 930 -1200
Torsdag:1330 -1730
Fredag: 1330 -1630

-1730
-1730
-1730
-1730
-1 a00
-1200
-1330

Telf: 9738 4049

Telf: 9738 4042
Grøn bjerg
folke
bibliotek:
Mandag1500 - 17°0
Torsdagt800 2000
Telt: 9738 4177

Postekspeditionen:
Alle hverdage:
9'0 -1200
Posthuset er lukket fra
1200 - 1330
Post der bliver Indle
veret efter 1330 bliver
sendt den efterfølgende
hverdag.
Telf: 9738 4139

Der er stadig plads til flere åbningstider så vær venlig at komme med forslag
Her på denne plads vil vi i næste nummer bringe den nye busplan der udkommer
sidst i maj måned.

Bent lllum Hansen
Billardklubben:
Gymnastikforen.: Grete Tange
Haveforeningen: Margit Jensen
Husholdningstor: Birthe Jensen
Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen
Klubhuset:
Jagtforeningen:
Ejgild Skytte
Villads Kyndesen
Kirkeligt Samf:
Lokalhistorisk:
Peder Svendsen
Sogneforeningen: Poul Erik Nielsen
Forsamlingshuset:
Udlejn./Flagalle
L & K Kristensen
Venstreforen:
Jørgen Demant
S.G. M.:
Linda Andersen
By- og Erhv.udv: Jan Aa. Dyrberg
Børnehuset Best: Helle Engestoft
Menighedsrådet Knud Agergård
Skolebestyrelsen: Jørn Bak
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97384113
97384284
97384111
97384067
97384120
97384076
97384097
97384073
97384110
97384004
97384383
97384109
97384187
97381527
97384381
97384332
97384098
97384349

Biblioteket:
T. Vestergaard
Byrådet:
Gudrun Nyborg
Børnehuset:
Aase Espersen
Kirkebetj/Graver: Inger L. Skytte
Landbetj:
Carl Wærge(Videb)

97384177
97384121
97384066
97384343
97171030

Lægen:
Vagtlægen:
Alarmcentralen:
Hjemmeplejen:

Henrik Thomsen

97384050
97841800

Posthuset:
Præsten:
Skolen:
Vandværket

Annette Petersen
Emst M. Ottosen
Henning B. Møller
Leif Tange
Jørgen Kristensen

}

112
97172433
97384139
97384183
97384177
97384284
97384259

MAJ
MA 17

TI

18

Havevandring

(201

Side

LØ 19

27

SØ 20
MA 21

Tour de Pedal/ Folkeafstemning

ON 19
TO 20

TI
Kristi himmelfartsdag Kirke 1030

22

ON 23

FR 21

TO 24

LØ 22

FR 25

SØ 23

1. Div

MA 24

Lokalhist Arkiv åbent hus

TI

LØ 26

Kirke Ingen

SØ 27

;21j

MA28

25

ON 26

TI
Tour de Pedal

FR 28

Sidste tilmelding, PC kursus.

LØ 29

1. Div
Pinsedag

MA 31

2. Pinsedag

Gadefodbold
Kirke 900 (A.Hillgaard)
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Havevandring

27
-

JULI

Side

TO 1

Kirke 900

!221�

1

ON 2

Opstillingsmøde

TO 3

' Åbent hus skolen

FR 2

PC-Kursus

7,13

Deadline Runestenen

LØ 3
SØ 4

Kirke 1930

MA 5

;2l1

29,31 TI

FR 4
LØ 5

29

11

Sankt Hans fest

29

13

Kirke 10'0

JUNI
TI

�

ON 30

TO 27

SØ 30

Kirke Ingen
Længste dag

6

ON 7
TO 8

Grundlovsdag

8,31

Fernisering

FA 9

Frydendalsvej 1
Kirke 10'0

MA 7

TI

8

ON 9

1. Div

TO 10

LØ 10

=t=

FR 11

TI

D
-

13

ON 14

LØ 17

24

SØ 18

Kirke Ingen

MA19

29

ON 16

FR 18

28

Kirke 9°0

15

TO 17

MA12

FR 16
1. Div

MA 14

TI

Kirke 1030

TO 15

LØ 12
SØ 13

SØ 11

TI
Afslutning skolen
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20

ON 21
TO 22
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Grønbjerghjemmet
Vi har haft et par travle måneder både
ude og inde her på hjemmet. I haven
har vi med meget møje og besvær fået
samlet og rejst et redskabsskur. Det
gamle var faldefærdigt. Tak for hjæl
pen naboer. Vi fejerede færdiggørel
sen med et lille rejsegilde. Inde har vi
haft et par fødselsdage og der er flere
i vente de næste par måneder. I maj
fylder Svend Åge og Edel 60 år
og Thorvald fylder 75 år i juni. Des
uden har Petras og Ellens fødselsdag i
juni. Så kender i årsagen til den me
gen flaghejsning. De første 14 dage i
maj måned er beboerne henholdsvis i
Åbenrå og Stadil på sommerferie, så i
de dage vil der være stille omkring

Grønbjerghjemmet. Vi har i april må
ned haft besøg af gæster fra Ulla Edet
kommune i Sverige. Det er jo V ide
bæks venskabskommune.
I vores arbejde med at gøre Grøn
bjerghjemmet til et åbent hus, hvor vi
gerne vil have gæster, påtænker vi at
arrangere en sommerfest for beboerne
her samt invitere Grønbjergs borgere
til at kikke indenfor eller udenfor alt
afhængigt af vejret. Vi kunne lave bål
eller grille medbragt mad og drikkelse.
Der kommer et nærmere opslag hos
Brugs og Købmand. Og husk! -I er
altid velkomne til at kikke ind også
uden en speciel lejlighed.
På vegne af beboere og personale
Grønbjerghjemmet
Birgit Wang Nielsen

BRUGSEN
TÆT

PÅ

DIG

OG DIN HVERDAG
Grønbjerg brugs er meget
mere end en dagligvarebutik.
Her kan du også købe benzin og bestille fyringsolie. Brugsen har håndkøbsudsalg og udlevering af
receptmedicin fra Apoteket. Du kan indlevere dine film til fremkal
delse, du kan leje porcelæn til fester, indlevere tøj til vask og rens, få lavet
fotokopier, få sendt en telefax og meget andet.

HENT DET HELE I BRUGSEN
SÅ SPARER DU BÅDE TID OG PENGE
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Nyt fra
Skolebestyrelsen
v/ Jørn Bak
Formand
Som nævnt i tidligere nummer, består
Skolebestyrelsen af skolelederen, 2
elever, 2 ansatte og 5 forældrevalgte.
De 5 sidstnævnte er:
Jørn Bak, formand.
Lis Helles Olesen, næst
formand.
Lissi Dyrberg.
Gravers Sønderby.
Lone Astrup.
I foråret 1 994 er der nyvalg til Skole
bestyrelserne.
Grønbjerg Skole har i næste skoleår
70 elever, 8 lærere (incl. skoleleder
en), en pedel, en rengøringsassistent
og en deltids sekretær. Som en ekstra
hjælp på skolen har vi h�rudover f?r
tiden ansat 2 langtidsledige, nemlig
Ole Jensen og Karen Ottesen. Den
faste 'stab' på skolen er: Skoleleder
Henning Møller, lærerne Torben &
Ingelise Vestergård, Søren Mouridsen,
Birgit Højgård, Jan Knudsen, Grethe
Lorentzen,
børnehaveklasse-leder
Birgit Højris, pedel Egon Kristiansen,
rengøringsassistent Elna Pedersen og
sekretær Karen Bollerup.
I den nye børnehaveklasse er der 8
elever, og heldigvis er der i de kom
mende år en tendens til en lille stig•

ning i børnetallet
vi er glade, h� �r
gang der flytter en ny (børne-) famille
til Grønbjerg.
Den 3. juni er der igen "Åbent hus" på
skolen, hvilket betyder, at også bed
_ at
steforældre er meget velkomne tll
overvære undervisningen, ligesom alle
i sognet er meget velkomne til at kigge
indenfor på skolen ved skoleårets
afslutning / udstilling af elevarbejder,
torsdag den 17. juni, kl. 1800 - 2000•
Her i foråret har alle på skolen afviklet
en emneuge om •sundhed og Motion"
på tværs af klasserne. Foræl rene var
inviteret til at deltage, og projektet var
meget vellykket. Kig ind på skolen og
se billederne I
3. og 4. klasse har været på lejrtur til
Stubbegård Sø, hvor de blandt andet
vandrede 1 7 km. rundt om søen. Den
nat sov de godt.
På vegne af 6. klasse, takker vi for
opbakningen ved deres avis-indsam
ling den 3. april.
Som vi skrev i forrige nummer, ønsker
vi, at Grønbjerg Skole skal blive ved
med at være et aktivt samlingssted I
"syde af liv" nærmest døgnet rundt, og
vi kan sagtens bruge nogle nye ideer
til aktiviteter. Så hvis I har forslag,
modtager vi dem gerne, hvadenten det
er aktiviteter, som I selv gerne vil star
te, eller det er aktiviteter. som I ønsker
andre skal starte op.
Henvend jer blot til skolen I skole
bestyrelsen, og vi taler om det. Der er
plads til meget mere på skolen.
-

�

Tour de Pedal
3/5, 12/5, 18/5 og 27/5.
Grønbjerg GUF

- •,
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Velkommen til Grønbjerg

Grafisk arbejde al Jens Erik Bygvraa

Den 1 . juni 1 992 overtog Jane Carst
ens og Jens Erik Bygvraa ejendom
men Frydendalsvej 1.
Jane (34) og Jens Erik (40) har gen
nem et par år ledt efter et sted, hvor
de kunne få opfyldt en længe ønsket
drøm om, at kombinere bosted med
udstilling, værksted og atelier.
Jane kommer oprindelig fra Åbenrå,
hvor hun gik i skole og tog studenter
eksamen, dog (på grund af for
ældrenes arbejde) afbrudt af et ophold
i Grønland på 3 år. Efter nogle års ar
bejde og rejser bl.a. til Japan, tog Jane
på kunstakademiet i Århus.
Jane havde allerede i en tidlig alder
interesse for tegning og at male, og
har i en periode "stået i lære" hos en
kunstmaler.
Jens Erik er opvokset ved Kolding
hvor han efter 10. klasse gik på kunst
håndværkerskole. I en periode arbej
dede Jens Erik som reklametegner
ved Vejle Amts Folkeblad, med at
8

tegne og opsætte reklamer i bladet.
Jens Eriks interesse for tegning, som
går helt tilbage til folkeskolen, bevir
kede, at han tog på kunstakademiet i
Århus, fulgt op af flere studieture til
Polen, som er kendt for at have et
godt plakat- film - og grafikmiljø.
Det var en tilfældighed at valget faldt
på Grønbjerg, og trods advarsler fra
flere sider om at flytte "så langt væk"
fra Århus, hvor parret boede, er Jane
og Jens Erik positiv overrasket over
mødet med Grønbjerg, og de har følt
en dejlig modtagelse.
De arbejder som parret gennem tiden
har udført, ønsker de nu at vise frem.
Det sker ved en fernisering i atelieret
og i et nyindrettet udstillingslokale,
Grundlovsdag den 5 juni 1 993 kl.
1 2 00
1500• Hvor man foruden Janes
blomsterbilleder samt Jens Eriks gra
fiske motiver også kan nyde lidt til
ganen.
-

mb
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Lægen skriver
v/Henrik Thomsen,
Læge i Grønbjerg
Nu nærmer sommeren sig stærkt, og
sæsonen for soltilbedelse er i fuld
gang. I gamle dage var det fint at
være hvid i huden, men da de mere
velhavende i tyverne tog på bade
ophold om sommeren, kom det efter
hånden på mode at være solbrændt.
Denne udvikling tog fart efter krigen,
og nu skal man helst have solarium,
så man kan være solbrændt hele året.
(Det kan være, at moden ændrer sig
igen, for det er klart, at det er de ar
bejdsløse, der har bedst tid til at blive
solbrændt.) Det er ikke særligt sundt
for lys hud at blive udsat for for megen
sol. I den forbindelse taler man for
tiden meget om hudkræft - især den
ondartede form, som hedder malignt
melanom; men selvom antallet pro
centvis er stærkt stigende, er det kun
få, der får det. To mindre ondartede
former er mere almindelige, men sta
dig ikke særligt hyppige.
En ting gælder for alle lyshudede. Hvis
man er flittig til at solbade, kan man
opnå, at ens hud ser ud, som om man
er 50, selvom man kun lige er fyldt 30.
For alle gælder: Skån små børn for
sol, f. eks. med sommertøj ( husk
hatten) , da deres hud er særlig sart,
og da de ikke selv kan mærke, når de
har fået rigeligt.
Der kan købes cremer, der kan løse
alle problemer! Nogle bruner, nogle
hindrer solen i at brune, og andre gør
den udtørrede hud enten våd eller
fedtet, så det kan være svært at væl
ge. Hvad skal man egentlig gøre?
De fleste af os kan jo godt lide at være
ude og nyde solen, når der er mulig-

hed for det, og sollyset danner også
D-vitamin i huden, så hvis man hver
ken tør spise fisk eller drikke mælk, er
det ligefremt sundt at få sol på krop
pen - så her er et forslag til en måde
at gribe det an på:
1)
2)

3)

Start langsomt og gradvist.
Brug evt. en solbeskyttende
creme (faktor 5 eller højere)
inden, du går ud i solen, og
hver gang du har været i van
det.
Smør huden ind i en fedtholdig
creme om aftenen.
Nyd livet.

•

4)

,:

;il'
,

Erduvaks
så kom straks
jeg er klar
saks.

;tt

97 38 42 85
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Bibliotektsnyt
Grønbjerg folkebibliotek
Åbningstid
Mandage kl 15 -17
Torsdage kl 18 - 20
Telefon: 9738 4177
Vi vil i de følgende tre numre af Rune
stenen bringe anmeldelser af histori
ske romaner fra 15
1600 tallet af
Helle Stangerup.
-

Helle Stangerup er en af vore aller
bedste forfatterinder når det drejer sig
om historiske romaner. Hun har fået
meget fin kritik af romanerne "Christi
ne", "Spardame" og den allernyeste
"Sankt Markus nat".
"Christine":
Den 4. september 1574 fandt en hen
rettelse sted på Stockholm Stortorv. Et
kupforsøg afsløret, og mandens hoved
faldt som det endelige punktum for de
storme, der havde gennemrystet NO
RDENS RIGER siden Chr.II halvtreds
år tidligere flygtede fra København.
Christine var Chr.II's smukke, bega
vede datter og hovedpersonen i dette
europæiske magtspil. Hun stod brud
som 11 årig og oplevede både hersk
erens rolle og eksilets bitterhed. Henrik
8 friede til hende, og som ingen af si
ne landsmænd var hun på fortrolig fod
med samtidens store, bl.a. kejser Karl
5. Christine levede i det århundrede,
hvor Europa blev regeret af kvinder i
et omfang, som aldrig er set før - og
heller ikke siden -. Det var det sek
stentende århundrede, det var inden
kvindernes handlekraft kvaltes i roko
koens puder og victorianismens um
yndiggørelse.
Torben Vestergaard.
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Grønbjerg
Børnehus

Den 31 marts var der generalforsam
ling i Grønbjerg Børnehus. Fremmødet
var desværre ikke overvældende kun 7 børn foruden bestyrelsens var
repræsenteret. Konkurrencen fra an
den side (bl.a. fodbold) må have været
for stor.
En kort beretning om husets start
begyndte mødet, derefter blev dags
ordenen gennemgået uden kommen
tarer. Dog var der en vedtægtsændring
som blev bestemt ved skriftlig af
stemning (10 for ud af 10 mulige)
nemlig punkt 7 som omfattede valg af
to revisorer, dette fandt vi var over
flødig da kommunen reviderer vores
regnskab.
De bestyrelsesmedlemmer der var på
valg blev genvalgt, ligeledes 2 supple
anter.
Efter dagsordenen var der hyggeligt
samvær hvor Aase fortalte om daglig
dagen i børnehuset.
Bestyrelsen har siden konstitueret sig
og ser således ud
Helle Engestoft
Formand
Næstformand
Inge Ibsen
Sekretær
Eva Broni
Økonomi og norElse Pedersen
meringer.
Karen Marie Pøl
Suppleanter: Marianne
Birgit Troldtoft.

Hansen

og

Helle Engestoft.

Personportræt.
Det første personportræt i Runeste
nen, har vil valgt at finde i egne ræk
ker. Vi vil portrættere den i redaktio
nen, der har boet kortest tid i Grøn
bjerg: Finn Krogh Jørgensen.
Finn der er 28 år, er født og opvokset i
Hals, som ligger i N ordjylland. Her gik
han i lære som elektriker lige efter
folkeskolen, og straks efter endt lære
tid, startede han på ingeniørstudiet ved
AUC (svagstrøm). Et par år senere
flyttede han sammen med sin Dorthe
Liv og hvad dermed følger af forskelli
ge dyr.
Da han blev færdig med studiet fik han
arbejde på Videbæk Højttalerfabrik, og
boede i en lejlighed i Videbæk, mens
han ledte efter et nedlagt landbrug
som lå max. 20 km. fra Videbæk. Flere
emner blev undersøgt, men det endte
med at Finn og Dorthe købte Bakke
huset i Grønbjerg (Ørnhøjvej 30) i
sommeren 90. Det var altså et rent til
fælde, at de slog sig ned netop her i
Grønbjerg. Cirka et år senere gav de
deres (første) bidrag til at holde skolen
i gang, idet de her fik Nanna Liv.
Finn er en stor glad dreng med et lyst

livssyn, og han siger sjældent nej hvis
man beder ham om hjælp. Han går
meget op i ting som: Computere, højt
talere (lyd) og grafik. Sådan noget som
at holde hjem, hus, have og bit (den
lyserøde) interesserer ham ikke så
meget, hvilket det også bærer præg af.
Når Finn derimod kaster sig ud i det
som virkeligt interesserer ham, er han
perfektionist til fingerspidserne, hvilket
vi nyder stor glæde af her på redaktioneo.
MB +AL

Sankt Hans Fest
Den 23/6 kl. 19°0
på det grønne område.
Arr: Sogneforeningen

TAGPILOTEN
På bag grund af st i gcnde problemer med alger og mos på hustage. specielt industri- og staldbygninger samt
paracelhusc, har vi taget kampen op mm] disse.

Vi:d bekæmpelse af alger og

mos forlænges tagets levetid væsentlig

og forebygger nyvækst i lang tid efter

behandlingen.

\'i bor i Grønbjerg
R111g og forh1>r ri;crmcrc om

men fjerner det grønne på taget.

disse fordele-. Tagpiloten, Tlf. 97384281- en ny fordel på vej mod toppen.
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AF DE FRISKE BUTIKKER

•

ANNETTE og HANS JØRGEN
Svinget 3. Grønbjerg
Tett 97384139

Een af de Friske

I det sidste år er en række købmands
butikker i den vestlige del af Jylland fra
Esbjerg i syd til Holstebro i nord fået
nye facadedekorationer og logo med
betegnelsen "1 AF DE FRISKE BU
TIKKER".
Det betyder, at de pågældende butik
ker nu har tilsluttet sig et indkøbs- og
markedsføringssamarbejde bestående
af over 300 nærbutikker i Jylland og
på Fyn, hvor det erklærede mål er, at
kunne tilbyde kunderne endnu bedre
priser og flere aktuelle tilbud. Ideen
med et tættere samarbejde køb
mændene imellem opstod i Sønder
jylland for små 3 år siden og har siden
bredt sig over det meste af landet vest
for storebælt. Mærkevareindustrien har
fået øjnene op for, at selv mindre bu
tikker, der indgår i et effektivt samar
bejde repræsenterer en ikke ubetydelig
omsætning og derfor i langt højere
grad end hidtil ydre denne butikstype
opbakning til at få varerne markedsført
også her.
Udvalg bestående af købmænd i 4
regioner har haft forhandlinger med de
førende leverandører af dagligvarer,
og der er indgået aftaler, der sikrer de
tilsluttede butikker bedre indkøbspriser
og øgede aktiviteter på en lang række
af de produkter, der betyder mest for
forbrugerne i det daglige indkøb.
I forhandlingerne 11ar man koncentreret
sig om kvalitetsprodukter, idet de gru
ndlæggende begreber for samarbejde
er kvalitet, høj service og forbruger
venlige priser.
Alle steder, hvor "DE FRISKE BUTIK
KER" er lanceret, har det betydet øget
kundetilstrømning og større omsæt-

-·,
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AF DE FRISKE BtmKKER.

ANNETTE og HANS JØRGEN
Svinget 3, Grønbjerg
Telf 97384139

ning; kunderne har hurtigt konstateret,
at nærbutikken er blevet mere konkur
rencedygtig og derfor gerne foretager
flere daglige indkøb der. Ovenikøbet
kan denne butikstype, som kæden
består af, tilbyde forbrugerne en frisk
personlig betjening og en højere grad
af ser\/ice, end man er vant til i de
større butikker ".. kvaliteter som flere
og flere sætter i højsædet, når der skal
vælges indkøbssted.
I øvrigt har ikke mindst de unge famili
er indset at skal man bevare det nære
miljø - i både by og på land - er det
en altafgørende betingelse, at nærbu
tikken består som et af de samlende
punkter i lokalområdet.
Erfaringen viser, at dette nye friske
initiativ vil motivere mange flere for
brugere til at opleve glæden ved at
handle i en "FRISK BUTIK" i nabolaget
med personlig service og konkurren
cedygtige priser""og det vil jo være i
hele samfundets interesse.
Pressemeddelelse fra de friske butikker.

Grønbjerg
lokal historiske arkiv.

Mandag d. 24 maj fra kl 1930
er der åbent hus i arkivet
Ommegårdvej 9
Samme sted kl. 2030 afholdes der
ordinær generalforsamling med
dagsorden i henhold til forenin
gens vedtægter.
Efter generalforsamlingen kaffe.
Bestyrelsen.

Klubbens to hold - med hver fem spil
lere
i VBU fil følgende placeringer:
Serie 1 fik en 9. plads og rykker ned.
Serie 3, kreds 2 holdet, fik en 6. plads
og forbliver i rækken. Klubbens pokal
turnering blev vundet af Jan Eluf Jen
sen for andet år i træk. Svend Lind
holm fik 2. pladsen. Frank Kjær og
Henning T. Pedersen repræsenterer
Grønbjerg Billardklub ved ungdoms
cupfinalen i Ringe på Fyn den 22.-23.
maj.
Generalforsamlingen
sluttede med
smørrebrød og "" et spil billard.
Alle er velkomne i Grønbjerg Billard
klub, -kom og lær en krævende sport!
NB: Billard er også en sport for kvin
der !!!
-

Grønbjerg Billardklub
Klubben har afholdt ordinær general
forsamling fredag den 16. april i klub
lokalerne på Sønderkjærsvej. 17 med
lemmer deltog i mødet.
Den nye bestyrelse fik følgende ud
seende: Henning B. Møller, Bent lllum,
Claus Vestergård, Jan Eluf Jensen og
Benny Lauridsen (nyvalgt). Suppleant
blev Kristen Agerlund.
Bestyrelsens forslag om en pensioni
strabat blev vedtaget: "Har en spiller
været aktivt medlem i mindst 5 år og
er fyldt 67, opnår medlemmet kontin
gentrabat. Kontingentet andrager da
kun 50% af det til enhver tid gældende
helårs seniorkontingent. Der kan kun
betales helårligt. Pensionistrabatten
kan tidligst træde i kraft pr. 1. januar
året etter det fyldte 67. år. Første
ikrafttræden 1/1-94".

Spørgsmål vedrørende billard og vores
lokale klub kan rettes til:
Bent lllum (formand)
97 38 41 13

eller
Claus Vestergård (næstformand)
97 32 38 53.

RUNESTENEN
afholder d.

3/6 kl. 1900 grundkursus i

PC og DOS
Kurset vil blandt andet omhandle:
- PC'ens opbygning
- Grundlæggende DOS

- Organisering af disk
- Batch-programmering

Grundlæggende kendskab til PC'er er en stor fordel.
Tildmelding til: Finn Krogh Jørgensen

-

GRATIS ADGANG

97 38 40 59, senest d. 28/5.
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I anledning af Olga Kristensen 90 års fødselsdag.

Olga kristensen er født d. 29 marts
1903 i ejendommen Algade 67. (Der
hvor laden ligger helt ud til vejen, Olga
Kristensen erindre også, da hendes far
byggede laden.. "der klods op af ve
jen,.. det var nok ikke gået i dag•.
Ejendommen ejes nu af Ejvind Søga
ard som er Olgas bror.)
Olga er ud af en søskendeflok på ti.
Skolegangen foregik i Vesterskolen
(Sønderkjærsvej 1 , ejes nu af Henning
B. Møller). Olga Kristensen gik i skole
ved lærer Vestergaard og forskellige
vinterlærere. I vintertiden gik man i
skole hver dag til klokken tre-halv fire,
afbrudt af en middagspause hvor Olga
og hendes søskende, kunne nå hjem
og spise. I sommertiden hvor man
skulle hjælpe med markarbejdet, gik
man i skole to formiddage om ugen.
Olga var måske lidt mere heldig end
de fleste, for i tre år passede hun me
jeribestyrerens eneste datter, så hun
slap for pukkelarbejdet i marken.
Da Olga Kristensen blev konfirmeret
måtte hun også ud og tjene. Hun var
"dreng• på den gård der i dag ejes af
Kristian Knudsen (Sønderkjærsvej 24)
Olga passede køerne trak dem ud og
ind og hjalp til hvor hun kunne.
Derefter var hun ved købmand Half
dans foræ1dre(lige over for Landbo
banken), hvor hun var et år eller så,
"og så tænker jeg at jeg var på me
jeriet igen, ( mejeriet lå på parkerings
pladsen bag ved Annette og Hans
Jørgen) jeg kan snart ikke huske det•.
Så var jeg på Lyhne mejeri. Der tjente
jeg også et år. Så har jeg været på
Folkehøjskolen i Ollerup, men vi fik
14

delingsføreruddannelsen
over ved
N iels Bukh på Gymnastikhøjskolen.
For at komme til Ollerup fra Vestjylland
måtte vi med tog til Fredericia, sejle til
Strib og videre med tog til Odense og
derfra med de sydfynske jernbaner til
Ollerup.
I 1927 blev Olga gift med Simon Kri
stensen, hvis forældre havde købt
præstegårdens hovedparcel, da præ
stegården blev udstykket ved branden
i 1903. Før den tid, da Olgas sviger
forældre forpagtede præstegården, var
der et langt stuehus hvor
præsten
boede i den ene ende og forpagteren i
den anden ende af huset.
Ved Olgas svigerfars død i 1921 be
styrede Simon Kristensen gården for
sin mor, og da Olga og Simon blev gift
i 1927 overtog de så præstegården,
Simons fødegård. Olgas svigermor
blev boende, og fik en stue, sovekam
mer, et køkken og et bryggers i den
østre ende af huset.
Olga Kristensen har seks børn tre af
dem bor her i Grønbjerg. Kristian som
har Præstegården, Kristine (Stinne)
Kristensen gift med den tidligere ud
deler Hans K., Herdis Tang gift med
Gårdejer Ernst T. Peder bor i Vide
bæk, Ketty bor i Aagaard, og Dora i
Kolding. Olga har endvidere otte bør
nebørn og fire oldebørn.
I 1911 blev Ørnhøjbanen indviet og
Olga kan huske at de var med den,
den første søndag. Der kunne vi alle
komme gratis med til Ørnhøj og tilbage
igen.
Da Ørnhøjbanen blev bygget kom alle

de her "banebørster". Olga tror nok at
"børsterne• til tider overnattede i folks
lader, men hvor de ellers boede ved
Olga ikke, men hun husker ikke at der
var besvær med dem.

Så kom han igen og sagde at nu hav
de han fået sin indkaldelseseddel og,
jeg skal til den i morgen tidlig.

Olga Kristensen husker tydelig Den
første Verdenskrig(1914-1918). Jeg
husker tydelig den aften der blev mo
biliseret, jeg var på mejeriet og een af
mejeristerne skulle af sted den næste
morgen så det "falder jo ved een".
Sognefogeden boede ovenpå i "Øster
lide" (Algade 15, ejes af Svend Kamp)
og de så at politiet kom og holdt der
og så siger mejeribestyreren: "Så nu
bryder krigen ud." Og så løb folk derop
og skulle vide hvad der var galt. Den
unge mejerist P.Mikkel Petersen gik
også derover.

Man vænnede sig jo til at tyskerne var
her. Jeg husker at der kom et par be
falingsmænd der ville ha skinker, men
vi kunne da ikke forstå hvad de sagde,
så slog de dem selv, ja" vi kunne jo
ikke lade være med at grine, ja det var
vel nogle der skulle hjem på orlov og
så ville de jo have noget mad med
hjem, men de fik jo da ingenting ".

Hvad med Anden Verdenskrig (1939 1945) ?

Fortsættes side
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Havde I noget ?

Nej vi havde da ikke andet end det vi
havde i saltkarret, men det kunne de
jo ikke se. Men de gjorde nu nogen
anstrengelser for at forklare os hvad
det var de ville.
Men der var en dag da børnene var
alene hjemme, da kom der nogle her
ned til dem, men de gjorde nu ingen
ting de legede bare med børnene, de
var jo mennesker lige som vi andre, så
da vi kom hjem fortalte de jo at de så
dan havde leget med tyskerne.
Det kunne jo heller ikke gå at vi bla
ndede os med dem, det tåltes jo ikke
rigtig, men det gjorde vi da heller ikke,
men hva, når de kom herned, det var
jo ikke så nemt og ... man turde jo
snart heller ikke jage dem ud.
Der var jo en aften de var kommet og
ville have mælk, og de var lige ved at
tage alt det mælk vi havde ... så sagde
De
jeg "I får i dag og ikke mere".
kom heller ikke mere.
Betalte de for det ?

Ja, det tror jeg da nok de gjorde.
Der var een her han skulle have korn
til sine heste og det troede Simon da
også han skulle betale for, men da
han havde fået det i sækken vendte
han sig om og pegede på ham med en
revolver. Det var jo tyveri, men der var
da også kæltringe imellem.
Her op i halvtredserne og tresserne er
det jo g<fot stærkt med maskineri M.de
ude og inde.

Ja vi fik jo lagt strøm ind i 1936 hvor
de elektriske malkemaskiner kom med
det samme og der blev lagt lys ind,
men først i 1972 fik vi elkomfur.
Vi fik radio under krigen, medens tele
fonen kom før krigen.

I dag kan jeg se at du har Mde radio
Mndoptager TV og video.

Ja men jeg har ikke det mindste for
stand på at bruge det, ja jeg kan da
lukke op for det.
Men vaskemaskinen og tørretumbler...
det er blevet en hel lettelse at vaske
tøj i dag, men om det bliver ligeså
pænt som da man kogte det..., men al
der vaskemidler med color o.s.v. det la
jeg dem beholde.
Hvordan synes du folks holdninger er i
dag i forhold til tidligere ?

Det kan godt være at folk var nok så
hjælpsomme over for hinanden i
gammel dage ... det er jeg ikke sikker
på andet, men det er heller ikke sådan
at man ikke kan hjælpe hinanden, men
maskinerne er snart blevet så dyre at
man skal være forsigtig med at låne
det ud, en vogn eller sådan, men en
traktor er snart blevet så dyr en histo
rie, så hvis der bliver noget i vejen
med den så ....
Der har ikke været den vold i gammel
dage som i dag, det var da noget for
færdelig noget hvis man hørte om no
gen der slog een ihjel, og i dag synes
jeg at det er næsten daglig. Der er
blevet forfærdelig synes jeg.
Og indbrud, - jeg synes at sådan en
lille by som Videbæk, jeg synes at det
er så kolossal det indbrud der er der
nede. Ja.. jeg håber sådan at de snart
finder ham der har slået ham Kvis-
gaard ihjel.
Da Olgas mand døde i 1969 bestyrede
Kristian gården i et par år, inden han
overtog den.
mb

Bilka og Vestjylland.
Elin Nilsson i Fjaltring har, på opfor
dring, ikke noget imod at vi bringer et
læserbrev som blev bragt i Ri ngkjø
bing Amts Dagblad tirsdag d. 27 april

løse. Vi kan hvis vi vil, stikke en kæp i
Bilkas hjul og dermed bevare et blom
strende mangfoldigt handelsliv i Vest
jylland. Men det kræver handling.
Elin Nillson
Tuskær,
Fjaltring.

1 993.

En gigant af et varehus åbnede for
kort tid siden i Holstebro. Et varehus,
som hensynsløst forsøger at slå sig op
på bekostning af vore handlende i de
vestjyske landsbyer og købstæder.
En farlig udvikling er sat igang, som
kan resultere i stribevis af lukkede
butikker, hvis ikke vi - kunderne finder ud af, at det er os, der kan styre
denne udvikling, og det haster !
Meget vil gå tabt, hvis vi mister den
mangfoldighed af større og mi ndre
butikker, som tilhØrer vore købstæder
for ikke at tale om de få landsbybutik
ker, der endnu er tilbage. Kunderne
giver butikkerne liv, og det liv må ikke
ende i en stor masse, hvor ingen til
syvende og sidst har noget at sige
hinanden.
Uanset om vi handler lidt eller meget,
så kender de fleste af os til hvordan et
tillidsforhold opbygges, når vi gentagne
gange kommer i den samme butik i
modsætning til den ligegyldighed, der
følger i kølvandet på anonymiteten.
Omsorg, hjælpsomhed, varekundskab
er blot nogle af de kvaliteter, som vi
oplever for slet ikke at tale om butik
ken som et betydningsfuldt mødested,
hvor man møder mennesker, man
kender og får en kort snak med.
Storgiganten Bilka tilsidesætter alle
menneskelige hensyn for at vokse sig
til en altopslugende butiksdrage - et
tidens tegn, hvor kun den kolde tanke
tæller - koste hvad det koste vil.
I Udviklingens hellige navn behøver v i
denne gang ikke at føle os magtes-

Farvel og TAK !
Brugsen havde en velbesøgt ge
neralforsamling d. 23 april, som Gra
vers Sønderby styrede. Både beretn
ing og regnskab blev godkendt. Vi
havde i 1 992 et lille overskud, selvom
en del ekstraudgifter var blevet afholdt
over driften. Vores formand, Thorkild,
og Inger tog desværre ikke imod gen
valg, medens Henrik Thomsen blev
genvalgt. Nyvalgt blev Dorthe Liv og
Egon Christiansen. Anne Kirsten og
Vestergård var ikke på valg. Ved kaf
fen var der underholdning af Grønbjerg
Skoles kor og orkester under ledelse
af Ingerlise Vestergård. Bestyrelsen
har nu konstitueret sig. Vi er kede af at
skulle sige farvel til de gamle bestyrel
sesmedlemmer, men glade for de nye,
vi har fået
Vi må desværre ønske Jens
Peter til lykke med en ny stilling, idet
han er blevet udnævnt til uddeler i Kl
oster. Der er Brugsen omtrent dobbelt
så stor og kører med et komfortabelt
overskud. Vi skal altså ud at lede efter
en ny uddeler, og vi håber naturligvis
at finde en, der kan fylde pladsen ud
efter Jens Peter. Vi er mange i Grøn
bjerg, som vil savne både ham og Er
na for deres gode humør, deres enga
gement i byens liv og frem for alt en
dynamisk indsats for Brugsen.
Henrik Thomsen.
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Sådan benyttes hjemmeplejen.
Hvordan er hjemmeplejen opbygget:

Ledende Hjemme
sygeplejerske
Jonna Holst

L

Distrikt I

Videbæk nord

Distrikt li

Distrikt III

Distrikt IV

Distrikt V

Grønbjerg
Spjald

Vorgod/Barde
Fjelstervang
Rimmerhus

Trolhede
Herborg
Fiskbæk
Egeris

Videbæk syd
Opsund

Hvert distrikt har 2 hjemmesygeplejer
sker, som afløser hinanden i dagvagt
(i Grønbjerg/Spjald er det Anne Kirsten
Gammelgaard og Agnethe Stampe) .
Hvert distrikt har sin egen gruppe af
hjemmehjælpere, hos os er der 13, og
vi tilstræber at hver enkelt bruger har
sin egen hjemmehjælper.
Om aftenen deles kommunen i 2 dis
trikter, hvor der i hvert distrikt kører 1
sygeplejerske og 1 hjemmehjælper. I
Grønbjerg/SpjaldNidebæk kører sy
geplejerske Karen Bak/Rie Eder og
hjemmehjælper Margit Nielsen/Else
Hansen
Om natten dækkes kommunen af 1
sygeplejerske og 1 sygehjælper.
Hvordan Kontakter
meplejen?

du

hjem

Ledende hjemmesygeplejerske Jonna
Holst træffes bedst hverdage kl. 800 900 samt torsdag eftermiddag mellem
15°0- 1700 på telt. 9717 2433.
Hjemmesygeplejersken har daglig te
lefontid 1400 - 15°0 på telf.9717 2433.
Evt. besked kan gives til hjemmehjæl
pergruppen på telf. 9738 1206 mellem
3
]45
70Akut behov for hjemmesygepleje i
aften/nat timerne skal foregå over
vagtlæge, såfremt man ikke i forvejen
har en aftale med hjemmeplejen.
Hvad kan hjemmehjælpen til
byde?
Hjemmehjælp er hjælp til selvhjælp;
d.v.s. at hjemmehjælperens opgave er

at støtte og hjælpe i de situationer,
hvor kræfterne ikke slår til. Bl.a. til
lettere rengøring, vask, indkøb, hjælp
til at komme i bank, på posthus og
lignende, samt hjælp til personlig pleje
og sygepasning i samarbejde med
hjemmesygeplejersken. Hvis I er flere
medlemmer i husstanden vil eksem
pelvis rengøringshjælp ydes efter jeres
fælles ansvar/formåen. Hjælp til per
sonlig pleje vil altid kunne ydes uanset
evt. ægtefælle. Vi tildeler ikke hjem
mehjælp et fast antal timer, men til
opgaver og vi vurderer hele tiden det
aktuelle behov for hjælp. Det betyder,
at hjælpen kan variere fra gang til
gang - eksempelvis den dag du/I evt.
har ekstra behov p.g.a. sygdom, da vil
hjemmehjælpen altid kunne dæ'kke
dette ekstra behov.
-

Hvad kan hjemmesygeplejer
sken tilbyde ?

Hjemmesygeplejersken skal være med
til at forebygge sygdom og fremme
sundhed og imødekomme behovet for
hjemmesygepleje i tilslutning til syg
domsbehandling og genoptræning.
D.v.s. at hjemmesygeplejersken:
Hjælper med at administrerer medicin.
Kontakter hjælpemiddelafdelingen/er
goterapeut.
Støtter diabetikere og andre med kro
niske lidelser vedrørende medicin/in
sulin, kost og levevis.
Hjælpe alkoholikere/misbrugere med
antabus/medicin.
Indgår i genoptræning, bl.a. formidler
kontakt til dagcenter, fysioterapeut og
ergoterapeut.
Tilser/forsøger at lægge fast døgnryt
me hos ældre "forvirrede" (senil de
mente) borgere.
Forestår sårbehandling i samarbejde
med lægen/sygehuset.

Vi tager os af plejen af alvorligt syge,
hjælpeløse gamle og mennesker med
kroniske sygdomme, så som sklerose,
ledegigt m.m. Vi samarbejder med
hjemmehjælperne og de pårørende.
Hjemmesygeplejersken står til rådig
hed med vejledning og støtte til de
pårørende i forbindelse med sygdom,
dødsfald m.m.
Hvad er vores begrænsning ?

Hjemmeplejen kan gå ind og afhjælpe
borgernes fysiske behov for hjælp,
men er ikke i stand til at afhjælpe so
ciale behov, d.v.s. at vores brugere
har i allerhøjeste grad stadig brug for
pårørende, naboer og venner.
Hjemmeplejens formåen og succes er
fuldstændig afhængig af brugernes
samarbejde og vilje.
Hjemmeplejen er ikke i stand til at løse
et ensomhedsproblem, men vi kan
henvise til forskellige tilbud i kommu
nen eksempelvis besøgsven og lokale
omsorgsaktiviteter på h.h.v. centre og
plejehjem.
Det at man bor i eget hjem, betyder at
selv bestemmer og derfor også
selv har ansvaret.

man

Hjemmeplejen kan tilse borgerne, men
vi kan f.eks. ikke •passe på dem". når
vi ikke er tilstede.
Hjemmeplejen er altid åben for spørg
smål, kommentarer og kritik, så derfor
vær ikke bange for at henvende jer til
os.
På vegne af hjemmehjælpen i
Videbæk kommune
Karen Bak og Else Pedersen.
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FODBOLD PÅ
GRØNBJERG STADION

Mandag
Søndag
Mandag
Onsdag
Torsdag
Lørdag
Mandag
Mandag
Mandag
Onsdag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Mandag
Torsdag

-·,
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maj
maj
maj
maj
maj
maj
7. juni
7. juni
7. juni
9. juni
12. juni
12. juni
13. juni
14. juni
17. juni
17.
23.
24.
26.
27.
29.

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
KJ.
Kl.

KJ.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

1830
15°0
1830
1930
18°0
1600
1730
1800
1930
1930
14°0
16°0
1330
1830
1800

lilleputter - Vildbjerg SF
1. division - Varde IF

lilleputter - Videbæk I F
Serie 1 - Herning KFUM
Mikro 87 stævne
1. division - Sydmors IF
lilleputter - ØAB 86 2
Mikro 85 stævne
Serie 3 - Vinding U F
1. division - Mejrup GU
Serie 1 - Snejbjerg
Junior A
FDN/Frem
1. division - Frigg
lilleputter
ØAB 86 1
Mikro 87 stævne
-

-

Hva' er go' til mig?
Efter en måned på
Læge
H.
Thomsen
ueksotiske
slankekur
melder
spørgsmålet
sig, er der ikke andet
der kan hjælpe til at nå
ideal vægten hurtigst
muligt?
Motion medfører ikke mirakler på kort
sigt når det gælder vægten, det kræ
ver f.eks. 36 timers gang eller 7 tim
ers brændehugning at tabe sig 1/2 ki
lo, men på langt sigt er regelmæssig
motion af stor værdi.

Ta'r man nu i betragtning at det måske
har taget 10 år at blive overvægtig, er
det rimelig nok at tilsvarende vægttab
også tager en vis tid.
Hvis vi HVERDAG bruger 500 kilojou
le ekstra, vil man i løbet af 1 år have
tabt 6 kg fedt.

500 kilojoule svarer til:
5 min. hurtig løb,
10 min. alm. løb,
15 min. cykling eller
20 min. gåtur.
G OD

F O R N Ø J EL S E.
Lissi Aagaard Dyrberg

.---- -----------.----- -

ANNEBEBG
transport
Sand

&

Grus Leveres

Gummiged Udlejes

AJS
Internationale Transporter

Anneberg Transport

Hojrisvej 2
Grønbjerg
DK-6971 Spjald
Telefon 97384444
-
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Dagplejen.
Vi er en lille flok dagplejere i Grøn

Grønbjerg
Kro

Ruth og Kesse

LEVERER VARM
OG KOLD MAD UD
AF HUSET
VI

bjerg, der er ansat af Videbæk Kom
mune, som også gerne vil bruge dette
nye blad til at gøre os lidt bemærket.
Vi passer, plejer og nusser de små
børn fra 0 til 3 år. Normalt mødes vi
alle en gang ugentligt i skolens gym
nastiksal, så de små kan lære dagple
jerne og hinanden at kende. Der syn
ger og leger vi i et par timer.
Vi er:

Telf: 97384450

SØNDAGSMENU
KUN Kr.

65,-

Birthe Jensen, Algade.
Ane Marie Nielsen, Holstebro
vej.
Malene Jensen, Holstebrovej.
Inger Kjeldgaard, Bymarken.
Erna Mikkelsen, Skolevænget.

Benyt

RUNESTENEN

som

gave

Da der har været forespørgsler om at erhverve ekstra numre af "Runestenen",
efterkommer vi hermed dette ønske. Man kan hermed bestille ekstranumre af
"Runestenen", til et beløb af 96 Kr. pr. år. "Runestenen" bliver så sendt til den på
gældende modtager på udgivelsesdagen.

Undertegnede bestiller hermed 1 års abonnement af Runestenen
Betaling:

Navn
Adresse
Postnr. og by

Sendes til:

Navn
Adresse
Postnr. og by

Underskrift

Nyt fra Husholdnings
foreningen
Tirsdag den 30 marts havde Ringkø
bingegnens Husholdningsforening ar
rangeret udflugt til Skejby og privat
hospitalet Mermaid i Æbeltoft. På
landbrugscentret i Skejby ligger Hus
holdningskontoret. Vi blev vist rundt og
fik fortalt om forskellige afprøvninger af
husholdningsmaskiner. Der bliver tager
prøver af forskellige madvarer, bl.a.
nu, hvor vi bliver oversvømmet af
udenlandske madvarer. Det giver stof
til eftertanke, når vi spør' hvad vore
konsulenter i grunden tjener deres løn
ved. Efter at have set, hvad der tages
højde for. og hvor grundigt alt bliver
undersøgt, tror jeg ikke vi kan und
være den faglige bistand, og kontrol
med vore madvarer.
I Æbeltoft fik vi en særdeles fyldest
gørende forklaring omkring hospitalets
arbejde, og siden var der rundvisning.
Der kunne deltage 40 pers. og der var
hurtigt fyldt op. Der deltog 5 fra Grøn
bjerg.
Kursusafslutning

Blev afholdt i forsamlingshuset med

11 O delt. Udstillingen var åben fra kl.
1600 og mange kikkede ind. Det var

også værd at gå efter, for som sæd
vanligt var der utrolig flotte ting, der
var lavet i løbet af vinteren. Kl. 1930
startede aftenfesten med underhold
ning v/Gårdmusikanterne fra H. Sande.
Derefter serverede madlavningsholdet
(vore mænd) landgangsbrød. Efter
kaffen var der ingen underholdning.
Efter de fremmødtes reaktion var det
en meget vellykket aften.

Generalforsamling

Blev holdt på skolen med 16 delt. (alt
for lidt) med dagsorden ifølge vedtæg
terne. Efter beretningen blev regnska
bet læst op. som desværre viste et lille
underskud. Vi håber at kunne rette op
på den det næste års tid, ved at bruge
"Runestenen• til annoncering, fremfor
de dyre i Ugeavisen, og vi vil opfordre
jer til at læse den en ekstra gang, den
er det værd.
Lise Kristensen ønskede ikke genvalg
og i stedet valgtes Eva Broni. Hermed
tak til Lise for et godt samarbejde, og
velkommen til Eva. Kaffen var så klart
aftenens højdepunkt, indbydelsen lød:
medbring smagsprøve + opskrift på
din bedste kage. Der var garanteret
ingen der fik sultne hjem. Ikke alle
havde været aktive, men sikke et held,
så var vi aldrig nået igennem. Men
Birgit Skytte, Margit Sinkjær. Gret�e
Pøl, Annette Pedersen og Karen Mane
Søndergård havde gjort deres bedste,
for vi ikke skulle sulte. Vinderopskriften
står på side 30.
1. præmien gik til:

Grethe Pøl
2. præmien gik til:

K. Marie Søndergård.
3. præmien gik til:

Margit Sinkjær.
Foreningen har konstitueret sig.
Kasserer: Erna Madsen
Sekretær: Eva Broni
Formand: Birthe Jensen
Hermed tak for alle der har støttet
foreningsarbejdet.
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Mææh, sagde den
lille hund.
Der kom underlige lyde fra den rød
brune bygning, som om nogen havde
glemt at slukke for TV2's falketings
transmission. Gad vide om det er far
ligt at gå derind, mon det �r underlige
væsner lige som Disney SJOVS talende
egern. Hvordan kunne mine forældre
dog finde på at bringe mig i en så
farlig situation. Idet jeg åbnede døren
blev der flere og kraftigere lyde:
MÆMÆ MÆÆH-MÆMÆÆÆH.
Indenfor var der fyldt med nogle un
derlige store uldne hu�de, som
ustandseligt frembragte disse lyde,
-ikke en sagde vov. Den uhyggelige
stemning blev brudt af en velkomst:
Goddag Jakob. Foran mig sto? en lys
håret smilende mand som mistænke
ligt lignede Sunes far. Først snakkede
han lidt med far og mor, jeg syntes at
man i farten kunne opfange ord som
kaffe-brød-øl og SODAVAND. Det var
måske alligevel ikke så tosset et sted.
De underlige hunde som mor og far
kaldte får og lam, var nu også meget
søde og bløde. Den flinke mand fan
gede en til mig, så jeg rigtigt kunne se
og røre den. Efter det fortalte manden
som hed Søren noget højt, de voksne
sagde sssshhhh. og nikkede og smilte
til den flinke mand. Lidt efter kom Su
nes mor med madder hvor der var
røget får på; I kan tro fars øjne lyste
op. Så fik vi sodavand og legede med
de andre børn og snakkede med lam
mene.
Jakob 2,5

-·,
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Ar

Jakob var kun en af de omkring 100
der tog imod tilbudet fra Søren og
Jytte Nielausen, om at se på får og
lam, Palmesøndag. Arrangementet var
led i Vestjysk Fåreavls årlige åbent
hus dag. De besøgende delte sig op i
to grupper. Dels familier med børn der
kom for at se på dyrene, dels andre
fåreavlere. Halvdelen af gæsterne kom
fra Grønbjerg og omegn, mens den
anden halvdel kom fra andre steder i
amtet.
Det var et fint arrangement hvor der
mulighed for at børnene og de voksne
kunne få en oplevelse, og samtidig
blive klogere. De som kom for at få en
faglig snak fik også deres behov op
fyldt.

Seks hold gav fin gymn
astikopvisning.
Den 27 marts havde Grønbjerg G.U.F.
den årlige gymnastikopvisning, i alt
seks hold gav en meget fin opvisning.
Som sædvanlig var der mange for at
se på; så gymnasterne måtte rn�j�s
med mindre plads, men det er dejligt
når vores gymnastiksal er fyldt.
I år prøvede vi at arrangere kaffe og
underholdning for alle i gymnastiksa
len. Vi i bestyrelsen var naturligvis
spændte på hvordan det ville forløbe.
Vi har kun fået positive reaktioner på
det, og vi tror, at der blev flere til det
fælles kaffebord end der plejer. Næste
år har vi bestemt at vi vil prøve at hol
de gymnastikopvisningen en fredag
aften.
Grethe Sønderby.

I nformation fra
G rø n bjerg Sogneforening.
Foreningens formål e r at arbejde til
gavn for den erhvervsmæssige udvik
ling i Grønbjerg by og omegn, for by
ens forskønnelse, samt støtte kulturel

Vi trænger også til en ny juletræskæde
og ny juleudsmykning . Det vil komme
til at stå højt på invisteringslisten.

le aktiviteter for børn , unge o g ældre.

Ovenstående investeringer og reno
veringer koster penge. En stor del af
Sogneforeningens indtægter kommer
fra medlemskontingentet, derfor er det
vigtigt at så mange som muligt bliver
medlemmer. I Grønbjerg sogn er der
ca. 500 mulige medlemmer - de sid
ste år har ca. 160 betalt kontingent. Vi
håber på mange flere i år.

Enhver fra land og by kan være med
lem af Grønbjerg Sogneforeni ng. 7 af
medlem merne er valgt til bestyrelsen,
som i denne periode består af: Poul
Erik Nielsen (formand ) . Niels Olesen
(kasserer) , Jytte Nilausen (sekretær),
John Asmussen, Alan Larsen . Anne
Bjerregård og Hanne Meinert.

Påtænkte aktiviteter i 1 993/94
Forsamlingshuset, der er Sognefore
ningens store aktiv, trænger til en or
denlig omgang udvendig. I foråret og
sommerens løb håber vi at få malet
udhæng og træværk. Vi vil også be
gynde på at forny fugerne mellem
murværket. I n dvendig vil der også
komme nyt, da det gamle køleskab
står for udskiftn i n g .
Der er i Sogneforeningen længe blevet
arbejdet på, at vi også i Algade skulle
få en ny gadebelysning. Det ser n u ud
til at blive en realitet her i 1993.

Sogneforeningen vil tradiditonen tro
afholde arrengementer og fester, så
som: Fastelavnsfest - Sankt Hans Høstfest - Jul emarked
Juletræsfest
Hjemstavnsaften - Foredrag - osv.

1993 er jo også et valgår, hvor kom
munalbestyrelsens nye sammensæt
ning skal findes. I den forbindelse
spiller Sogneforenin gen sammen med
de andre foren i nger en aktiv rolle. Der
skal laves en borgerliste med så stor
opbakning som m ul igt. På grund af
tidligere erfaringer med opstillingsmø
der er der denne gang nedsat en
valggruppe, som u ndersøger mulig
hederne på forhånd.

G rønbjerg Forsamlingshus
Vil man leje huset og/eller flagalle, sker det hos:
Lise og Kristen Kristensen , Grønnegade 2.
Her kan m a n også hente nøglen.

Tl f: 97 38 41 09.
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Skal vi have hobbylandbrug i
Grøn bjerg ?
På opfordring af Jørn Bak er der ble
vet holdt et møde på Grønbjerg Kro.
På mødet deltog Vind Borgerforening
(Erik Mogensen og Tonni Bjerrum)
som med stor succes har medvirket til
at Lejerbo har bygget/startet hobby
landbrug i Vind.
Der er opført 6 hobbylandbrug som
består af: Beboelse på 1 00 m2, stald
pÅ 50 m2 og en grund på ca 5000 m2•
Der er også opført 2 ældrevenlige
boliger på ca 60 m2•
Det hele blev færdigt i 1 992 og alt er
l ejet ud til en utrolig bi llig husleje. ( Der
er etter hvad vi har hørt flere fammer,
der står s krevet op hvis der skul le
blive noget ledigt ). Det koster 1 6.000
kr i indskud og 3.900 kr pr. måned.
Vind har fået 8 nye familier til byen og
1 1 børn til skolen.
Gudrun Nyborg vil kontakte Erling
Damgård ( Videbæk Kommune ) for at
høre om de vil søge en boligkvote til
Grønbjerg .
Hvis de vil det, tager vi fat i det store
arbejde som det vil være.
Hvis der er nogle som brænder efter at
hjælpe, høre mere eller har nogle
spørgsmål er i velkommen til at kon
lakte følgende: Jørn Bak, Jan Dyrberg,
Gudrun Nyborg , Henrik Thomsen eller
John Asmussen.
Venlig hilsen
John Asmussen.
PS: Målet er flere børn til skolen og
mere handel til byens butikker.
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GRØNBJERG
MASKINFOR R ETNING
d i n lokale Maski nforretn ing

97 38 40 35

Runestenens
Detektivburea u !
Hvis man på een a f sine rundture i
Grønbjerg og nærmeste omegn, nær
mere betegnet på Spåbækvej og ved
Klink på Holmgårdsvej er "stødt" på
nogle pæle, der for oven er skåret
skråt af og forsynet med et I V V stå
ende på en rød baggrun d , har man
måske undret sig over hvad det nu
betød. Redaktionen har foretaget det
der på nudansk hedder et stykke re
search arbejde d .v.s. at vi har fundet
ud af hvad disse pæle betyder. I V V
står for Internationaler Volkssports Ve
rband, som er en international verden
somfattende vandresports organisation
med medlemsforeninger i f.eks. Norge,
Sverige, Tysklan d , Holland o.s.v. o.
s.v. og Danmark. Marchforeningen
Hosekræmmerne i Trehøje kommune
har sammen med turistudvalget etab
leret ca. 1 70 km vandreture i Trehøje
kommune, disse vandre ture er netop
afmærket med disse pæle. Og da man
ikke havde "plads nok" i trehøje kom
mune har man "lånt" et hjørne af Vi
debæk kommune nærmere betegnet
omkring Spåbæk og Klink i Grønbjerg.
mb

ØRNHØJ-G RØNBJERG
HAVEKREDS.
Vi vil gerne ønske Grønbjerg tillykke
med "RU NESTENEN", og håber at
bladet må blive til glæde for områdets
foreninger og den lokale befolkning.
Havekredsen vil derfor her igennem
benytte muligheden for at præsentere
sig.
Ørnhøj-Grønbjerg havekreds er en
kreds i Det jyske Haveselskabs Region
li.
Formålet er: At fremme interessen,
forståelsen og mulighederne for en
alsidig udnyttelse og brug af jorden
omkring vore
boliger, således at den kan blive til
gavn og glæde for så mange som
muligt. Der arrangeres udflugter, ha
vevandringer, konsulentforedrag , kur
ser m.m.
De næste arrangementer er havevan
dringer - Mandag d. 17.maj hos Tove
og Mads Brogaard, Tim. - Mandag d.
28.juni hos Gerda og Arne Thirup,
Borris.
Prisen for et års medlemskab koster
265,- kr. Medlemsbladet "HAVEN"
udkommer 1 1 gange om året Der er
fri telefonkonsultation hos selskabets
konsulenter. Desuden kan der ydes

konsulenthjælp til haveplaner, skitser,
jordanalyser m.m.,priser kan fåes hos
bestyrelsen.
Vi håber at se mange til vore arrange
menter, ALLE er velkomne.

Med venlig hilsen
bestyrelsen for
Ørnhøj-Grønbjerg Havekreds.

Formand:
Else Iversen, Ørnhøj
Næstformand/sekretær:
Margit Jensen, Grønbjerg
Kasserer:
Ellen M. Pedersen, Abildå
Maren Knudsen, Grønbjerg
Finn Hansen, Ørnhøj

G RØ N BJ E RG E L
v/Wi lfred Pedersen, Aut. EL- insta l l atør
Grønbjerg. 6971 Spjald
Te lf. 97 38 41 1 5. Biltlf. 30 97 81 1 5
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Grønbjerg Va ndværk.

Det er nu havevandingssæsonen be
gynder; men for dem, der får vand fra
Grønbjerg Vandværk, plejer det ikke at
være noget problem. Vi har gennem
snart mange år kunnet klare forbruget
af vand med datovanding som eneste
restriktion. Med datovanding forstås, at
haver tilhørende huse med lige gade
numre må vandes på lige datoer og
haver tilhørende ulige numre må van
des på ulige datoer.
Vi beder dog om, at de, der går hjem
me og derfor kan vande på hverdage,
gør det og så undlader vanding i we
ek-enderne, når andre har fri og gerne
vil vande have. Vi har vand nok, og vil
alle hjælpe til med at fordele forbruget
ud over hele ugen, ja så kan vi klare
vandforsyninge n uden problemer selv i
tørre perioder.
Der må vandes hele døgnet rundt og
meget gerne i morgen- og aftentimer
ne, hvor vandet udnyttes godt. Det
samme gælder for vanding om natten,
hvis man har styr på sit vandingsan
læg, så der ikke af den grund bruges
unødigt vand. Vær altid omhyggelig
med placeringen af havevanderen, så
vandspild på fortov og gade undgås.
Havevanding er ikke nogen odiøs for
eteelse. Det er tværtimod noget, der
bringer glæde til mange haveejere, for
hvem en frodig blomstrende have er
stedet, hvor de nyder tilværelsen og
stresser af fra det daglige jag.
Ja, men har vi vand nok til det ?? Ja
det har vi . I Videbæk Kommune bru
ges 85 procent af det oppumpede

vand til markvanding og mindre end 2
procent bruges til havevanding, så der
er ingen, der behøver at holde sig
tilbage med havevanding af den grund.
Vi har så stort et nedbørsoverskud i
vort område, at vi ikke tærer på van
dresourcerne. Vort problem ligger i at
undgå at forurene dem. Andre steder i
landet er det rigtigt, at de har virkelige
problemer med at få vandet til at slå
til.
Vi har altså ikke vandmangel, så vand
blot haven. Vi har også vand af en
meget god kvalitet, så glem ikke selv
at nyde et glas vand med isklumper i .
Den daglige drift samt pasni n g a f vær
ket og området der omkring udføres
på en særdeles god måde af Johan
nes Mikkelsen telf. 97 38 41 32.
Bestyrelsen består af:
Leif Tange (formand) telf. 97 38 42 84
Jørgen Kristensen (kasserer)
telt. 97 36 42 59
Peter Ø. Christensen telf. 97 38 42 76
GOD SÆSON.

Leif Tange

Jørgen Demant
Ørnhøjvej 1 2, Grønbjerg

6971 Spjald
Telf 97 38 41 87

Et valg.
Der skal være valg til by- og amtsråd
til november. Grønbjerg Borgerliste
opstiller igen. Ved opstillingsmødet
forud for sidste valg havde man ikke
sikret sig nogle, der var villige til at
lade sig opstille på forhånd, hvilket
medførte en del forvirring. Heldigvis
lykkedes det at få Gudrun Nyborg va
lgt, og hun har indvilliget i at lade sig
genopstille, så denne gang starter
borgerlisten ikke på bar bund. Imid
lertid kan der opstilles 4 kandidater
mere,og vi er i nteresserede i forslag.
Sogneforeni n gen indkaldte repræsen
tanter for bestyrelserne i de andre
foreninger til et møde, hvor Gudrun
fortalte om arbejdet i byrådet, og hvor
man drøftede situationen. Der blev
nedsat en valggruppe bestående af
John Asmussen, Poul Erik Nielsen,
Jørn Bak og Henrik Thomsen. Fore
ningerne skulle så drøfte forslag til
kandidatlisten og melde tilbage til ud
valget, som så skulle tage ud til de
foreslåede emner og forsøge at få
dem til at stille op.
Foreløbigt har følgende indvilliget i at
Gudrun Nyborg,
lade sig opstille:
Svend Erik Lauridsen, Hans Erik Han
sen og Gravers Kjærgård.
I april var vi til møde i Nr. Vium med
de andre borgerlister for at sikre "sa
me procedure as last •. Det blev be
sluttet, at vi opsti ller i valgforbund, og
at kandidaterne er sideordnede på de
enkelte lister. Troldhede havde allere
de 8, som var villige til at lade sig op
stille. Der bliver afholdt opstillingsmø
der til alle borgerlister d. 2. juni, og de
kandidatemner, der får flest stemmer,
kommer på valglisten til november.
Efter valgloven kan hver borgerliste få
5 kandidater valgt, hvis der er stem-

mer nok. Vi håber derfor, at der kom
mer flere forslag til opstillingsmødet.
De 5, der får flest stemmer, kommer
med på valglisten i den rækkefølge, de
får stemmer til .
H. Thomsen

Ældreklubben.
Det summer på skolen hver mandag
eftermiddag, når ca. 40 aktive pensio
nister mødes til samvær. 1 6 går i gy
mnastiksalen til en halv times glad
motion, hvor de forskellige muskler
bliver rørt, som vi ikke får gjort til hve
rdag. det sætter gang i blodomløbet og
giver sved på panden.
Derefter slapper vi af ved en god kop
kaffe lavet af Thyra, vi hygger og s
nakker.
Inden længe tages der fat på finger
gymnastik bordtennis og bobspil. Så er
der nogle flittige damer, der hækler og
strikker til Mor Theresa. Mange har
givet garnrester til dette, og mange
tæpper er blevet sendt.
Man hører, der bliver sagt, det var en
god eftermiddag.
A. og V. Kyndasen.

Kirkeligt Samfund.
Aftenudflugt går til
"FISKERI ETS HUS" Hvide Sande
Mandag d. 2 1 . juni .
Afgang fra Grønbjerg P. Plads
kl . 1 9 00
Tilmeldelse senest
d. 1 8. juni 1 993 til telt.
9738.4073 9738.4060
9738.4243
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Konfirmation i Nr. Omme Kirke.

Øverst fra venstre: Pastor Ernst M. Ottosen, Rene G. Vestergaard, Martin Pedersen, Stephan B. Pedersen og Kent
Undegaard Nielsen. Nederst fra venstre: Jette Tipsmark Pedersen, Stine Sinkjær og Ellen Skytte Lund.

Vinderopskrift fra husholdningsforeningen:

Kagebund:

3 æg - 1 75g sukker - i 50g mel - 1 teskf. bagepulver 200g smør (eller margarine)

Æg og sukker piskes til en tyk masse. Mel og bagepulver blandes forsigtigt i.
Til sidst tilsættes det smeltede fedtstof, ligeledes under forsigtig omrøring.
Massen hældes i en smurt tærteform, og bages midt i ovnen ved 200 grader i
ca. 1 3 min. En god kagecreme lægges på bunden, derefter dekoreres med
frugter efter smag. Gele af 2 dl. frugtsaft, jævnet med 2 bl. husblas glaseres
over frugten. Pyntes med flødeskum rundt i kanten.
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Først vil jeg gerne ønske initiativtager
ne til Runestenen held og lykke med
"avisen", det er utroligt dejligt for os
alle at have et medie hvori vi kan få
vore ideer og tanker om samfundet
"Grønbjerg" udbredt. Med denne avis
bør der ikke være nogen undskyldning
for "ikke" at være "aktiv" og deltage i
de ting der allerede rør sig i Grønbjerg
og de ting der måtte være under op
sejling. Enhver der har en mening om
Grønbjerg har nu muligheden for at
ytre sig, og det er, alt anden lige, til gavn for os alle.
Fra Grønbjerg By- og Erhvervsudvik
ling Aps side hilser vi altid nye initiati
ver i lokalsamfundet velkommen og
dermed RUNESTENEN. Det er derfor
vi er her; og skulle der være nogen
der har ideer til at fremme SAMFUN
DET GRØNBJERG er I altid velkomne
til at kontakte os.
I næste nummer af RU NESTENEN vil
Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling
Aps give et referat af dets tilblivelse og
hvad det beskæftiger sig med.

Grafisk arbejde af Jens Erik Bygvraa.

Der inviteres til Fernisering
Lørdag d. 5.

juni 1 993

Kl. 1 200 - 1 500
Frydendalsvej 1
Jane Carstens og Jens Erik Bygvraa.

Jan Aagaard Dyrberg

Sælges:
lille, ældre håndvask med
blandingsbatteri. 100,- kr.
Købes: Bambus
Grønbjerg Børnehus
Tlf: 97 38 40 66

Gør din indflydelse
gældende
Opstillingsmøde til
kommunalvalget i
Grønbjerg Forsamlingshus

onsdag d. 2. juni 1 993 kl 1 930
Se iøvrigt artiklen side 29
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MIN DEORD.
For afdøde siden sidste nummer
af "Runestenen"

Otto Thorvald Nielsen død den 22.
marts 1993. Thorvald Nielsen blev født
den 30. december 1921 som den sid
ste af en børneflok på 15 på gården
Klidsbjerg i Grønbjerg . Faderen døde,
da Thorvald Nielsen var tre år. Derfor
blev Thorvald Nielsen som helt ung
hjemme på gården, hvor han arbejde
de som medhjælper. I 1947 giftede
han sig med Asta Sørensen, Ølstrup,
og sammen købte parret gården Sin
kjær i Grønbjerg. Det var en forsømt
�ård, men ved fælles dygtighed og
indsats fik de den omdannet til et godt
landbrug. Sideløbende med landbru
get, drev Thorvald Nielsen lidt maskin
stations-virksomhed. I den forbindelse
knyttede han mange kontakter med
folk i Grønbjerg, hvor han i alle årerne
var meget vellidt.
Også som medlem af forskellige lokale
bestyrelser gjorde han en indsats for
lokalområdet, som han satte utroligt
.
høJt. Han var Grønbjergmand til fin
gerspidserne og oveivejede aldrig at
forlade området. Hjørnestenen i Thor
vald Nielsens liv var imidlertid gården
og familien. Det var hans seks børn og
hustruens vel, der altid lå ham nær
mest på sinde. For ham fandtes der
intet alternativ til kernefamilien, så den
værnede han om med oprigtig kærlig
hed. Hans interesse var naturen. ikke
mind�t jagt. Med årene gled jagten
dog 1 baggrunden til fordel for lange
traveture. Han var en stor kender af
naturens dyr og fugle.
Når et afholdt menneske er gået bort,
er der noget, der stadig lever videre.
Thorvald Nielsen har også på denne
måde sat sig gode spor og vist noget
. om, hvad livskvalitet er.
. hv
med sit
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Tinna Nielsen død den 4. april 1 993

på Spjald Plejehjem. Tinna Nielsen
blev født i Mejrup sogn den 25. juli
1911. Den 20. marts 1934 blev hun
viet i Nørre Felding kirke til Ejner Niel
sen, der blev født i Møborg sogn den
18. oktober 1908. Parret bosatte sig i
Grønbjerg, hvor Ejner Nielsen gennem
årene var beskæftiget med forskelligt
arbejde. De sidste år før Ejner blev
pensioneret arbejdede han med hul
mursisolering. Gennem mange år pas
sede Tinna Nielsen ejendommen og
børnene, når Ejner var på arbejde, og
de skabte sammen et godt hjem for
deres 7 børn, der nu alle bor på eg
nen. Familien voksede, så ved Tinna
Nielsens død var der både børn, svi
gerbørn, børnebørn og oldebørn. Selv
om alderdommen har sin pris så hav
de Tinna Nielsen til det sidste bevaret
sine åndsevner så meget, at hun kun
ne følge med i den verden, der omgav
ende. Tinna Nielsen følte rigdommen
1 at have en stor familie, høre om,
hvordan den enkelte havde det og
følge med i deres ve og vel. Mange
gode tanker har hun haft, når hun med
sine flittige hænder sad ved håndar
bejdet og bestemte, hvem hun ønske
de at glæde med sine skabende evner.
Tinna Nielsen har været enke i 12 år.
Hun passede og opmuntrede sin kære
mand da han blev alvorligt syg. Hun
har altid haft et vågent øje for det
skønne i naturen og tilværelsen. Var
glad for haven og ville gerne pusle
med blomster og planter, så længe
hun havde kræfter dertil. Det opladte
sind for det store og skønne var med
til at give hendes liv fylde og indhold.
De sidste år har Tinnas hjem været
Spjald Plejehjem, hvor hun også var
glad for at være. Der er mange, der vil
mindes Tinna Nielsen for hendes elsk
værdige og milde væsen, en rigtig god

�
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bedstemor-type, som er med til at
skabe hjertevarme og menneskelighed
om sig.

Jenny Elvira Hald, Algade 37, Grøn

modgangstider.
Jenny Elvira Hald efterlader foruden
sine seks børn også børnebørn og
oldebørn.

�

bjerg, død den 15. april 1 993, 83 å .
Jenny Elvira Hald, født Byskov, kom til
verden i Gudum sogn den 1 1 .03 . 1 910.
Her var hendes forældre kendt som
dygtige hedeopdyrkere, der har op
dyrket flere hundrede tdr. land og
skabt grundlag for flere nuværende
gårde. Som nummer 1 1 ud af en sø
skendeflok på 1 4 tildelte hendes for
ældre hende mellemnavnet Elvira.
Efter forskellige pladser på større går
de, giftede hun sig i 1 937 med Jens
Hald som hun nåede at fejre guldbryl
lup
ed, inden han døde for 5 år si
den. Jens og Elvira Hald drev landbrug
flere forskellige steder, men senest i
Torsted. Parret fik 6 børn, som hun
gennem årene var en god og kærlig
mor for.
I begyndelsen af 1 970'erne forlod Jens
og Jenny Elvira Hald landbruget og
købte hus i Grønbjerg . Der blev Jens

�

Hald kirkebetjent i nogle år. I Grøn
bjerg blev de begge på mange måder
et samlingspunkt. De var begge ud
advendte og forstod at skabe nye
kontakter. Elviras udadvendte være
måde kom også til udtryk ved, at hun
troligt besøgte syge bysbørn og ven
ner, så længe hun havde kræfter dertil .
Til sin død fortsatte hun med at invi
tere familie, naboer, genboer og ven
ner til sin fødselsdag, og også i år
gennemførte hun det ved børnenes
altid beredvillige hjælp. Elvira ejede
evnen til at skabe et rigt liv i kraft a
samvær med andre mennesker. Inter
essen for andre hindrede hende i den
farlige selvkredsen om egne proble
mer, der så let kan dræbe livsglæden i

Ernst Mølgaard Ottosen.

L±J

.-- --- ---, Dansk Røde Kors
Videbæk afd.
V/ Ingrid Kirk .

Dansk Røde Kors genbrugscenter i
Herning har på opfordring ladet opstille
en tøjcontainer i Grønbjerg. Så fra nu
af vil der være mulighed for at afhæn
de afbrugt tøj/fodtøj i vor egen by.
Containeren står på parkeringspladsen
i Svinget i nærheden af bestående
affaldskontainere. Den vil blive tømt
ca. hver 1 4. dag. Der vil blive sat pris
på, at tøjet afleveres i sække eller lig
nende - dog ingen betingelse.
Det er mit håb, at containeren vil blive
flittigt benyttet, da der er hårdt brug for
genbrugstøj, og næsten alt kan gen
bruges.
NB: Nogle undrer sig måske over, at
Røde Kors-ugen i år afvikles allerede i
maj måned og ikke i eftersommeren
som vanligt. Men af praktiske grunde
har man altså byttet om på tidspunktet
for prikkelotteriet og husstandsind
-;
samlingen. Jeg håber ikke, at dette vil

afholde nogen fra at "prikke". Vi er jo
et s pillelystent fol k , så mon ikke det
går, når vi har taget knap så m nge
plader hjem, som vi plejer. G rønbjerg
boerne har altid været flinke til at støt
te Røde Kors gennem prikkelotteriet.

�
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Landsbyernes fremtid.
I midten af marts måned fremlagde
Venstre, på hele folketingets vegne, et
�agsorden-forslag, der pålagde rege
ringen at u darbejde en handlingsplan
senest den 1 /1 0 1 993, for at stimulere
udviklingen i landdistrikterne.
Grunden var at et landdistrikts-udvalg,
nedsat af den tidligere regering, netop
var kommet med en rapport.
I det følgende er der et kort resume af
debatten.
Statsministeren l agde ud med at op
dele grunden til landsbyernes proble
mer. i to �el�. Dels den almindeligt
dårlige udv1khng med høj arbejdsløs
hed, dels tilbagegang for de mindre
erhvervsdrivende som landmænd,
fiskere, håndværkere og butiksdriven
de. Han mente at der i de seneste år
har manglet en indsats fra samfundet
på dette område. Regeringen planlag
de en sammenhængende indsats, ved
blandt andet at styrke landbruget og
nedbringe finansierings-omkostninger
ne for de små og mellemstore virk
somheder.
Anders Mølgaard Jensen (V) ville fjer
ne de love som spænder ben for akti
viteterne i lokalområderne, og derved
gøre livet l ettere for 'ildsjælene'. Han
mente at forskellen mellem de døde
og l evende landsbyer, er de 'ildsjæle'
som holder landsbyen i gang.
De næste indlæg (fra S, SF og FrP)
kaldte nærmest Venstre's dagsordens
forslag for hyklerisk, idet de mente at
netop Venstre mere end nogen andre
var skyld i en stor del af problemerne
på landet.
Flemming Hansen (K) beklagede sig
over at S-byrådsmedlemmer står i kø
for at give tilladelser til lavpris-varehu
se. Det er også godt for de byer hvor
varehusene kommer, men i alle små
landsbyer 1 0 - 1 5 km. væk forsvinder
� ·.
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dagligvare-butikkerne.
Aage Frandsen (SF) foreslog at vare
husene skulle betale en afgift i forhold
til omsætningen. Denne skulle gå til en
fond, som skulle give tilskud til lands
by-butikkerne.
Knud E. Kirkegaard (K) mente, at hvis
der skal ske udvikling i landsbyerne,
skal der skabes mulighed for at gøre
tingene på en anden måde. De sam
me opgaver i byen og på landet er
ikke ens, og skal derfor løses forskel
ligt, for eksempel: Børnepasning, fol
keskolen, folkeoplysning og postbutik
ker.
Poul Nødgaard (FrP) sagde at Venstre
havde været med til at give kommu
nerne lov til at lukke skoler i et snup
tag. Han mente at det skulle tage læn
gere tid at lukke en skole, så der blev
tid til en ordentlig debat mellem kom
munen og forældrene. Der findes
mange friskoler med 40 60 børn, så
derfor kan små folkeskoler også fun
gere, hvis forældrene er klar til at lave
sammenlæsning og andet.
Henning Lysholm Christensen (KrF)
var bekymret over den kommunale
valglov. Af sparehensyn vil en række
kommuner nedsætte antallet af med
l emmer i kommunalbestyrelsen. Det
bliver så sværere for de små lands
byer at få en repræsentant valgt ind i
byrådet.
En stor del af debatten drejede sig om
land- og by-zone loven. En utrolig
stor �el af tiden under debatten, gik
me� inter�e beskyldninger og angreb
partierne imellem. Vi kan så måske
glæde os over, at der for det meste
�un blev skudt med løst krudt, idet der
ikke blev støbt ret mange kugler under
debatten.
Alle partier stemte for dagsordenen.
FKJ

Gule fanden.
Maren Klink hed en fattig kone, der gik til hån
de i køkkenet; hun blev sendt ud i bryggerset
for at hente en eller anden genstand og tog
lyset fra vinduet for at opsøge den; men nu
gled manden ud af tørvedyngen og bød godaf
ten. Hun tabte lyset og skreg af skræk, men
han bød hende tie, og så tav hun, for hun
turde ikke andet.
»Bliv Ikke ræd? " lød det i hendes øre. »Forret
dit ærinde, men gå så hen og opsøg Kristine bruden, du ved - og sig tit hende, at her er en
ven, som vil tale med hende.«
»Ak nej, det tør jeg ikke," klynkede hun.
»DU skal! Ellers skal djævelen komme og
hente dig til helvede, inden dagen lyser."
•Jesus navn! Hvem er du?"
»En god ven af Kristine, hører du jo. Gå! Gør
som jeg siger. men lad ingen mærke det!« Med
det samme trykkede han hende en genstand .
som hun troede at være en stor sølvskilling, i
hånden. Det ene virkede med det andet, og
hun lovede at udrette hans ærinde.
Et par timer efter blev der tilfældigvis spurgt
efter Kirstine. Man søgte efter hende i de af
sides kroge, hvor hun tidligere havde holdt sig,
men da hun ikke fandtes, blev der uro for
alvor. Velunderrettede folk vidste. at hun ikke
godvillig var gået til alteret med Søren Tiphede,
og man tænkte sig muligheden af en eller
anden fortvivlet handling. Der blev søgt ude og
inde, i brønden og i vandingsdammen og andre
steder, men uden nytte. Omsider rykkede
Maren Klink frem med sin viden, men det var
egentlig noget forvirret tøjeri; thi hun påstod, at
en mørk skikkelse pludselig var skudt op af
jorden foran hende og havde under d e skræk
keligste trusler pålagt hende at kalde på bru
den. Hun dulgte ikke sin mening, at den ubud
ne gæst havde været den onde selv, ja hun
mente at have fået et klart bevis derfor; thi det
pengestykke, han gav hende, og som hun
forresten ikke omtalte, havde hun puttet i sin
lomme, og der fra var det sporløst forsvundet.
Hun mente da, at fornævnte kunsterfarne per
sonlighed havde frahekset hende skillingen
igenog tænkte sig slet ikke muligheden af, at
hun i sin forfippelse kunne have ladet den glide
uden for lommen.
Peter Madsen havde dog sine egne tanker o m
sagen, og da søgningen i gården o g dennes
nærhedviste sig forgæves, bortsendte han
nogle raske karle til hest ad forskellige veje.
Næste formiddag vendte de dog alle tilbage
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med uforrettet sag. Kristine var og blev borte,
og den nygifte mand måtte finde sig i at drage
hjem uden hustru.
Om denne tildtagelse udbredte sig sære rygter.
der havde deres oprindelse fra Maren Klinks
tossede sladder og modtog forbedrende tilsæt
ninger, alt som de bares videre. I en af de ud
førligste skikkelser kom der i nogen afstand fra
Holmgård og lige til vor tid at lyde således:
Den unge pige havde en lønlig elsker og havde
ved dyrt besvorne løfter forpligtet sig til aldrig
at ægte nogen anden. Hun brød sin ed og
holdt bryllup; men ved midnatstid, da gilde
lystigheden var på sit højeste, indfandt sig en
fremmed mand, som bød bruden op dans, rev
hende med sig i den voldsomste hvirvel og
dansede til sidst med hende ud af huset, hvor
på begge forsvandt, uden at nogen kunne
hindre det. Denne uindbudne gæst var selv
følgelig den slemme selv, til hvem hun var
hjemfalden på grund af det brudte ægteskabs
løfte. Han den ulykkelige brud bort gennem
luften. men havde dog ikke fuldstændig i sin
magt, så længe hun bar brudekransen, og den
kunne han ikke skille hende ved, da da den var
sat på i Jesu navn. Ude på marken mødte han
en gammel tigger, hvem han bød en hatfuld
penge for at tage kransen af hende; men ol
dingen gjorde korsets tegn for sig og ville ikke.
Fanden for da videre med sit kun halvt vundne
bytte, indtil han traf en hyrdedreng, der for en
gammel kronedaler lod sig købe til at borttage
kransen. Pengestykket viste sig siden at være
rundagtig flintesten; men den mensvome brud
måtte lade sit liv på Jomfruhøjen ovre ved
Brejning Kirke.
Sagen med den forsvundne brud hang dog
ganske anderledes sammen, som nu skal for
tælles.
Nørre-Omme sogn er
og var endnu mere
dengang - en vild og øde egn med få og vidt
spredte menneskeboliger, store og uvejsomme
mosestrøg, der gennemskæres af småbække,
vældige hedebakker, som kronedes af kæm
pehøje eller var oprevne af sandflugt. Igennem
sognet førte dog en alfarvej, den såkaldte dri
ver- eller oksevej, der havde sit navn og sin
største betydning af de store kvægflokke, der
fra markederne i Holstebro førtes syd på"".
fortsættes .. ..
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Der går mange
gode " ender " på
et godt stykke
LIMTRÆ
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