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Stærke kræfter. 

Grønbjerg har altid brug for stærke kræfter. Derfor er 
det rart at se, at nye stærke generationer står klar. 

RUNE 
STENEN 



• Lederen

Lederskifte ? 

I sidste nummer af Runestenen 

var der et par indlæg, der kom

menterede denne spalte. Jeg er 

utrolig glad for at få reaktioner, 

da det viser at nogle af dem der 

har en mening, også vil stå frem 

med denne. 

En leder vil altid repræsentere en 

persons mening og at andre har 

en anden mening, er kun tegn på 

et engageret og levende lokalsam

fund. Meningen med lederen har 

da blandt andet også været, at 

skabe debat om visse emner. 

Siden sidste nummer af Runeste

nen er jeg blevet forelagt den ide, 

at lederen kunne gå på omgang 

mellem bestyrelserne i Grønbjergs 

foreninger. Jeg synes det er en 

utrolig god ide, som jeg har taget 

imod og har nu opfordret alle 

byens foreninger til at deltage. 

Det vil blive sjovt at se denne 

spalte fra en anden vinkel end 

mine egne "skyklapper". 

I redaktionen har vi sat visse krav 

til lederspalten. Den skal ikke 

blot være en forlængelse af fore

ningernes sædvanlige indlæg, men 
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skal omhandle et bestemt emne 

(stort eller lille - lokalt eller glo

balt). Det er desuden vigtigt, at 

lederen giver udtryk for en me

ning eller en holdning. 

Jeg håber at byens foreninger vil 

tage udfordringen op, så vi allere

de fra næste nummer af Runeste

nen vil kunne se en ny og frisk 

leder i bladet. • 

RUNESTENEN 
Redaktører: 

Mogens BaHegaard (mb), Sønderkjærsvej 9. 
Tif: 97 38 43 32 

Finn Krogh Jørgensen (fkj), Ørnhøjvej 30. 
Tif/Fax: 97 38 40 59 

Tegner: 
Jens Erik Bygvraa (jeb ), Frydendalsvej l. 
Tif: 97 38 43 57 

Skribenter: 
En familie i Grønbjerg: 
Hanne Kjærgaard (hk), Kjærgårdsvej 10. 
Tif: 97 38 40 94 

Personportrætter 111.111.: 

Ingrid Kirk (ik), Holmgårdsvej 2. 
Tif: 97 38 40 20 

Runestenen postomdeles i Nr. Orrune Sogn 
(Videbæk kommune) og trykkes i 400 eks. og 
vi respekterer ikke et nej tak ! 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 
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• Nyt fra Byrådet � 
Ved: Gudrun Nyborg. 

Der er efterhånden blevet tradition 
for, at byrådet og forvaltningschefer
ne samles til l og 2-dages konferen
cer i løbet af foråret og sommeren 
for at drøfte aktuelle emner. Sådan 
også i år, hvor vi ved mødet i marts 
måned havde forventninger til, at 
der i 1997 kunne ske udvidelser i 
driften på en række områder, såsom 
børnepasning, undervisning, ældre
omsorg, sundhedsfremme og sociale 
forhold. 
Tiden er gået, og efter et møde mere 
i maj nåede vi her frem til de barske 
realiteter, hvor de fleste udvidelses
ønsker måtte spares væk, og ikke 
nok med det, også en forhøjelse af 
skatteprocenten er inde i billedet. 
Årsagen til de forandrede forhold er 
bl.a. 
l. De forskellige bloktilskud fra 
staten er lavere end forventet.
2. Afregningstidspunktet for indbeta
ling af kildeskat er flyttet frem, så 
der i januar 1997 skal betales for
både december 1996 og for januar
1997.
3. Momsudligningen stiger 2,1 mio
mere end forventet.
4. Budgettet for 1996 kan ikke
holde. Der er tillægsbevillinger i
vente på det sociale område, og
børnepasnings-budgettet er lovbe
stemte og kan derfor ikke spares
væk. 
Budgetforslaget for 1997 kommer til

l. behandling på byrådsmødet d. 10
september og skal endelig vedtages
på oktober-mødet.
Overskriften til mine skriverier, Nyt
fra Byrådet, er nok ikke dækkende,
for vi har atlerede i avisen læst om, 
hvor svært det i år er at få økonomi
en til at hænge sammen ikke bare i
Videbæk kommune, men faktisk
overalt. - Men for at undgå store
forringelser i kommunens service
over for borgerne, og det ønsker vel
ingen af os, er det nødvendigt med
skattestigninger. • 
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llii' Servicemeddelelser � 

Læge H. Thomsen 

Tlftid: 800 - 900 
Konsultation: 

efter aftale 

Tlf: 97 38 40 50 

Grønbjerg 

Folkebibliotek: 

Mandag: 1500 - 1 yoo 
Torsdag: 1800- 2000 

Tlf: 97 38 41 77 

Grønbjerg - 2000 
Servicebutik: 

mandag, tirsdag & 
onsdag 1 efX' - 1800 
torsdag 1500 - 1800 
fredag 1200 - 1500 

Tlf/fax: 97 38 48 08 

Klip og Krøl: 

Mandag: 900 - 1 ro 
Tirsdag: 900 - 1 ro 
Onsdag: Lukket 

Torsdag: 900 • 1 yJ0 
Fredag: 900 - 1 ro 
Lørdag: Lukket 

Tlf: 97 38 42 85 

Grønbjerg Kro: 

Mandag: Lukket 

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

Tlf: 97 38 44 50 

Brugsen: Landbobanken: 

Mandag: 800 - 1 ro Mandag: 930 - 1200 
Tirsdag: 800 - 1 ro Tirsdag: 930 - 1200 
Onsdag: 800 - 1 ro Onsdag: 930 - 1200 
Torsdag: 800 - 1 yao Torsdag: 1330- 1730 
Fredag: 800 - 1800 Fredag: 1330- 16"" 
Lørdag: 800 - 1200 
Søndag: 800 - 1200 Tlf: 97 38 40 49 
Brødudsalg & aviser 

Postekspeditionen: Bentes Salon: 

Alle hverdage: Mandag - Onsdag 

930 - 1200 & Fredag: 800- 1� 
Posthuset er lukket Lørdag efter aftale 

fra 
1200 - 1330 

Tlf: 97 38 41 12 
Post indleveret efter 

1330 bliver sendt ef-
terfølgende hverdag. 

Tlf: 97 38 40 42 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1800 
Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1200 

Søn-og helligdage kl. 17" 

Rutebilernes informationscentral: 

Mandag - fredag kl 800 - 2000 
Lørdag kl 800 - 1 efX' 
Søndag kl 1100 - 2200 

Tlf: Videbæk 

Ringkjøbing 

Holstebro 

Skjern 

Vagtlægen: 

Biblioteket 

Billardklubben: 

By- og Erhv.udv: 

Byrådet: 

Børnehuset Best: 

97 84 18 00 

T. Vestergård 97384177 
Benny T. Lauridsen 97384265 
John Asmussen 97384285 
Gudrun Nyborg 97384121 
Eva Broni 97384179 

Børnehuset Lone R. Lauritsen 97384066 
Dagplejerep.: Eva Sørensen 97384065 
Forsamlingshuset 97384383 
Grønbjerg - 2000: Mogens Sallegaard 97384332 
Gymnastikforen.: Ole Østergaard 97384448 
Havekredsen: Ingrid Engestoft 9738401 O 
Hjemmeplejen: 97172433 
Husholdningsfor: Karin Demant 97384187 

Alarmcentralen: 

Lokalhistorisk: 

Lægen: 

Menighedsrådet 

Musikforeningen: 

Nr. Omme 

Posthuset 
Præsten: 

Røde Kors: 

Servicebutikken: 

Skolebestyrelse: 

Skolen: 

Sogneforening: 

Udlejn./Fiagalle 

97 17 33 99 
97 32 33 99 
97 42 17 88 
97 35 06 77 
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N. Peder Svendsen 9738411 O 
Henrik Thomsen 97384050 
Jens V. Pedersen 97384112 
Birgit T. Jensen 97384397 
Kirkekontor 97384696 
Brugsen 97384042 
Ernst M. Ottosen 97384183 
Besøgstjeneste 97173204 
Grønbjerg - 2000 97384808 
Jørn Bak 97384349 
Henning B. Møller 97384177 
Tommy Kjeldgaard 97384335 
Jørgen Demant 97384187 

Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen 97384120 Ungdomsklubben:Karen Bak 97384349 
Jagtforeningen: Kresten Agerlund 97384270 
Kirkebetj/Graver: Inger L. Skytte 97384343 
Kirkeligt Samf: Villads Kyndesen 97384073 
Klubhuset 97384076 
Landbetj: Karl Werge(Videb) 97171030 
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Venstreforen: 

Vandværket 

Jørgen Demant 97384187 
Leif Tange 97384284 
Jørgen Kristensen 97384259 
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III Biblioteket 
Ved: Torben Vestergård 

Så gik den sommer. Sol, lidt regn, 
gråvejr og blæst,- og da skolebørnene 
begyndte efter ferien en lang 
hedebølge. Tyttebærrene fra 
Hoverdal er hentet hjem, og Ulfborg 
marked er slut. Men sommertiden 
har vi endnu. September måned er 
ideel til at tage på endagsture med 
frokostkurv. D it lokale bibliotek kan 
anbefale flg. tre bøger til inspiration 
til turen. 

H.E. Sørensen: Vadehavet - marsk 
og mennesker. I tekst, kort og 
billeder fortælles om den ejendom
melige natur ved Sønderjyllands og 
Sydslesvigs vestkyst og om, hvordan 
den har indvirket på menneskene og 
naturen. Om kampen mod havet, om 
stormfloder, der på en nat rev store 
landområder bort og druknede 
mange mennesker. Men også om 
tilslikning, landvinding og digebyg
geri, om fredning og naturbeskyttel
se. 
G. Nørgaard Jepsen: Gudenåen.
Præsten i Øster Nykirke havde
allerede i 1600-tallet fastslået, hvor
Gudenåen havde sit udspring.
"Norden for Nykirke l igger den by
Tinnet, hvor tvende navnkundige
Strømme ippes, som kaldes Gudenaa
og Skjernaa. Gudenaa løber i øster,
saa længe hun falder ud under
Randers bro udi Østerhav." Det er
en spændende naturoplevelse at gå · 

på opdagelse efter Gudenåens kilder
i Tinnet krat i Give kommune.

Skov og naturstyrelsen: Guide til 
Danske Fortidsminder. Danmark er 
meget rig på fortidsminder, men de 
er ofte vanskelige at finde. Denne 
bog gør det, ved hjælp af kort og 
kørselsvejledninger, muligt for den 
interesserede at finde vej til selv de 
mest afsidesbeliggende dysser, jæt
testuer, gravhøje, ruiner m.m. I 
bogen gennemgås de forskellige slags 
fortidsminder, og der fortælles om 
den tid, hvor de blev skabt. 
God tur. • 

Brug biblioteket - vi har mange gode sider. 
Grønbjerg folkebibliotek 

Åbningstid: 
Mandage kl 15 -17 

T arsdage kl 18 - 20 

Telefon: 97 38 41 77 
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• Skolebestyrelsen

Ved: Fonnand Jørn Bak 

Hele skolen er igang igen, efter 
sommerferien, og det gælder også 
arbejdet i skolebestyrelsen. Vi har 
tænkt os at bruge en del tid, i det 
nye skoleår, på at diskutere, hvad vi 
vil  arbejde med i bestyrelsen. 
Prøve at finde svarene på "hvad en 
god skole er" og hvad "en god 
skolebestyrelse er". 
Jeg nævnte i sidste Runesten, hvilke 
lærere og forældre der er repræsen
terede i Skolebestyrelsen, i kom
mende skoleår. Jeg bør også nævne, 
at der er valgt 2 elever, nemlig 
Christina Andersen, 6. kl. og Inga 
Thomsen, 7. kl.. 

Vi er meget glade for vores l ille 
skole. og selvfølgelig er vi berørte, 
når de små skoler debatteres, som 
det har været tilfældet her den 
seneste måneds tid. 
Vi mener, at det må være foræl
dre og lærere ved den enkelte l ille 
skole. der først og fremmest skal 
reagere, hvis skolen er blevet for 
lille, og ikke længere lever op til 
kravene. 
Det har vi gjort Landsforeningen , 
Skole & Samfund og dennes for
mand. Birgitte Bjerregård, opmærk
som på, idet vi skriftligt har udtrykt 
vores mening, overfor hovedbe
styrelsen. 

Forældre kan til enhver tid be' om 
at få deres børn flyttet til en anden 
skole, hvis de ikke er tilfredse med 
deres egen skole. 

Med beklagelse, kunne vi her efter 
sommerferien konstatere, at der 
igen er lavet hærværk på skolen. Vi  
er  trætte af det ! og vi be'r børn og 
andre gode borgere i byen henvende 
sig til os, hvis I ser og hører noget 
mistænksomt på legepladserne. 

Den 4.-5. okt. er der åbent hus på 
skolen, og den 11. okt. afholdes 
"skolernes motionsløb". 
Den 5. november holder børnehuset 
og skolen det årlige stormøde - og 
denne gang har vi den store fornø
jelse at præsentere filosofen og 
livsstykket, John Engelbrecht. 
N ærme re herom senere. Reserver 
allerede nu den S. november. 

I den nye børnehaveklasse er der 
kun 6 elever (tilbage), nemlig Anne 
Sofie Anneberg, 
Mette Jensen, Jonas Nielsen, Jacob 
Sand, Ragnhild Thomsen og Maria 
Vennevold. 

Blandt elever og forældre har der 
været ønsker fremme om, at der 
etableres en eftermiddagsklub, på 
skolen, for 3 . - 6. kl.. Vi v i l  ta' fat på 
det, hvis nogle interesserede melder 

sig til at hjælpe hermed. • 
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Reception 
l anledning af 10 års jlbilæLm

tirsdag den 1. oktober 1996

vil det glæde os at se forretningsforbindelser, 
venner og bekendte til en uformel reception 

Fredag den n. oktober f/96 

mellem 14 °0 og 17°0 

på fabrikken i Grønbjerg 

t;ItfJ�II,JI�Itf; 

llfJIII�J .. I�I)IJS'I,Ill il/S 



11 Sundhed 

Ved: Læge lienrik Thomsen 

Tro, håb og viden. 

Der bliver brugt lige så mange penge 

på alternativ behandling og naturme

dicin som hele det danske sygehu

svæsen koster. 

Det er ikke nyt at bruge gode råd, 

når man er sådan stillet, at behovet 

herfor er stort, men gode råd er ofte 

dyrere end nødvendigt. 

Naturmedicin sælges gerne på en tro 

på, at den er bivirkningsfri. Det er 

den også - hvis den vel at mærke er 

helt virkningsløs! Ellers skal man 

regne med, at den lettere kan have 

bivirkninger, end traditionel medicin, 

fordi den er dårligere standardiseret. 

En del af den traditionelle medicin 

er udviklet af naturligt forekom

mende planter, f. eks. nogle af de 

stoffer, man bruger i kræftbehand

ling, som får alt håret til at falde af. 

Problemet med naturpræparater er, 

at man ikke har standardiserede 

varer som er gennemprøvede 

sammenligning med andre præ

parater eller - slet ingen behandling! 

For 100 år siden fandt man ud af, at

åreladning gjorde større skade end 

gavn og efterhånden holdt man op 

med at bruge det, selvom man ellers 

havde troet fuldt og fast på det i 

mange hundrede år. 

Det samme burde ske med de fleste 

naturpræparater, spørgsmålet er 

bare hvilke? Nogle er gode nok, f. 
eks. kamillethe og levertran. • 

LAVPRIS-TRÅDSILO 
Gplager selv kornet i en STAUNING trådsilo og hold 
omkostningerne nede. De soltde og 

_
let håndterlige 

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

med specialvævet 

lm luftgennemtrængeligt 
IR1 polypropylen, der er 

modstandsdygtig 
mod råd. 

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

Type Byg H 01am pr,s 
Lagersilo SL 150 1501dr 3m 3no k<. 2.220 
Lagersilo SL 200 200tdr 4m J m kr. 3.168 
Lagersrto SL 250 250tdr 3m 4m kr. 3.210 
Lagersilo SL 340 340tdr. 4m 4m kr. 3.626 
Lagersilo SL 41 O 410tdr. S m 4m kr. 4.424 
Lagersria SL 415 415tdr 3m S m kr. 4.195 
Lagersria SL 550 550tdr. 4m S m kr. 5.325 

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

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

Tlf. 97 38 44 60 også aften og weekends 
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111 Der var engang. 

Ved: Palle Eriksen. 

Grønbjergmanden 

Grønbjergmanden - eller Grøn
bjergkvinden - kunne forlængst 
have gjort Grønbjerg kendt over 
det ganske land. Han eller hun er 
bare aldrig blevet fundet! Graubal
lemanden, Tollundmanden, H uldre
mosekvinden var hans samtidige. 
De levede for et par årtusinde 
siden, i ældre jernalder, omkring 
Kristi fødsel. 
Dengang blev de s lået ihjel, halsen 
blev skåret eller de blev hængt, og 
lagt i en tørvegrav. Gruelige hand
linger, måske foretaget for at gøre 
guderne tilfredse. Et takoffer til 
mosens mystiske magter. 
Hele lig eller rester, et hoved eller 
en arm, af dette "mosefolk" er der 
fundet mange af ved tørvegravning 
i de sidste par hundrede år. Men 
kun få blev bevaret på museerne. 
Fra Vestjylland er der så godt som 
ingen. Det skyldes især bevarings
forholdene i moserne. Nogle mose
lig eller dele heraf har vi da. På 
Holstebro Museum er der et skelet 
uden hoved fra Gulfælgård ved 
Sahl. På Ringkjøbing Museum er 
der til gengæld kranier fra Tim og 
No, og en hårfletning fra Sædding. 
Vi har mange spor af jernalderens 
mennesker her ved Grønbjerg, 
Grøntoft-bopladsen og gravpladsen 
ved Højris for blot at nævne de 
mest kendte. I de mange fugtige 
strøg og lavninger i bl.a. Sønderkær 

� -, 1 o 

har de gravet tørv. så de kunne 
holde varmen om vinteren. Flere af 
deres tørvespader af træ er dukket 
op ved tørvegravning i vor tid. 
Også jernalderens folk her i Grøn
bjerg har bragt deres - i vores 
mening - uhyggelige menneskeofre 
til mosen. Men Grønbjergmanden 
eller Grønbjergkvinden er bare 
aldrig blevet fundet, og bliver det 
nok heller aldrig. 
På Silkeborg Museum er der indtil 1 .  
november en enestående udstilling 
"Ansigt til ansigt med din fortid" af 
knap 20 moselig fra det nordvestlige 
Europa. Det er en utrolig spænden
de og fascinerende udstilling. Der er 
åben hver dag 1 1- 17. Man kan også 
tage derover i bus med Ringkjøbing 
Museum (tlf. 97 32 1 6  15)  søndag d. 
22. september om eftermiddagen. • 

Grønbjerg 
Billardklub. 

Formand Benny T. Lauridsen 
97 38 45 87. 

Sekretær Claus Vestergård 
97 32 38 53. 



m 90 års fødselsdag 

Niels Møller Vestergaard, bedre 
kendt som Niels Højris, fyldte 8. juli 
halvfems år. 
Niels Højris er født og opvokset på 
gården Højris i Grønbjerg. Og det 
blev også her, at han fik sin livsger
ning. Lige undtaget soldatertiden har 
Niels boet på Højris hele sit liv, hvor 
han har drevet et dygtigt landmands
skab. Her fra Højris har Niels haft 
udsyn, men også vidsyn har han haft, 
har vågent fulgt med i, hvad der 
rørte sig i sognet. Udadvendt som 
han er. har han da også nydt en del 
tillidshverv i lokalsamfundet. 
For et års tid siden tlyttede Niels fra 
Højris efter at have købt huset i 
Algade . Her er han glad for at bo, 
og glad er han også for at komme i 
Ældreklubben. "Ja, så længe jeg kan 
klare mig i bobspil. så vil jeg nok 
blive ved at komme der", siger Niels. 

Det var henad middagstid, da jeg 
sagde farvel til Niels Højris. Nu ville 
han i gang med at lave sin middags
mad.- Om han da selv laver sin 
mad?? "Ja da, ellers ville jeg da have 
haft alt for lidt ud af de madlav
ningskurser, jeg har været med til". 
slutter Niels, som ikke har haft lyst 
til at medvirke i et længere interwi
ew til Runestenen. Vi vil derfor 
"nøjes" med at ønske denne kvikke 
ældre grønbjergborger TILLYKKE 
med den runde fødselsdag og alt 
godt fremover. • -ik 

Areal til jagt 

og motionering af hund 

søges i nærheden af 

Grønbjerg.

Peter Pedersen 

Tlf. 97 38 40 42 
el. 97 38 49 49 

Grønbjerg Husholdningsforening. 
Tur til vævestuen i Møborg hvor vi skal se duge og brugskunst 

Onsdag d. 2 oktober kl. 1930 
Vi mødes på parkeringspladsen ved Brugsen kl. 19°0
kører i private biler eller bus alt efter hvor mange vi bliver. 

Alle er velkommen også ikke-medlemmer 

Tilmelding senest d. 30. september 
til Karin Demant tlf. 97 38 41 87 
el. Elna Nielsen tlf. 97 38 43 52 

1 1



IV AN V MORTENSEN 
Byg g e  & i n d r e t n in g s firma 

Ørnhøjvej 24, Grønbjerg 97 38 42 81 

Nøglefærdige parcelhuse 

Landbrugsbyggeri 

Om- og tilbygninger 

Havestuer udføres "i træ, plast og aluminium 

Vinduer udskiftes træ, plast og aluminium 

Jord- beton- og støbearbejde 

Tegningsarbejde udføres 

Vi står til rådighed med ydetigere oplysninger 

- •, 12 

Med venlig hilsen 
Ivan Mortensen 



HØSTFEST 

l GRØNBJERG FORSAMLINGSHUS

lørdag den 28. september 

Klokken 19°0 til c a. 1°0 

Tag naboer, venner m. fl. med til en af årets store fester 
i Grønbjerg forsamlingshus. 

Menuen består af: 

Chili con carte 
Skinke med bagt kartoffel, grønsager og bearnaisesauce 
Hjemmelavet is i nøddeskåle 

Entre: Kr. 150,-

Drikker medbringes, 
men der er også salg af øl, vin og vand . 

. dl'�' Efter spisning spiller Bo Pe op til dans. 

\ På festlig gensyn 
Grønbjerg sogneforening 

Tilmelding senest torsdag den 26. september til: 
Jørgen Demant tlf. 97384187 
Tommy Kjeldgaard 97384335 eller på opslag i brugsen. 

1 3  
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1 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 kl 16. 

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. 



• Blomstrende oplæg

Ved: Sigfred Nyborg. 

Blandt de utallige såkaldte bund
dækkeplanter kan man udvælge 
nogle, man ønsker at plante i par
ken, haven e ller altankassen. 
At ønske de forskellige planter er 
som oftest problemfrit. Derimod er 
valget af plantestedet afhængig af 
plantens naturlige krav ti l  vand lys, 
skygge, jordbundsforhold og lignende 
af stor betydning. 
Man kan f.eks. bevæge s ig ud i 
naturen og studere de mange betin
gelser på de ønskede planters natur
lige vokseplads og så ( så godt som 
muligt) efterligne forholdene for 
planten i ens egen have e ller altan
kasse. Det kan være en kostbar og 
besværlig opgave, idet man må 
besøge mange lande i flere verdens
dele. Mere overkommelig er det at 
kigge i havelitteraturen, gå på udkig 
i planteskoler, planteudstillinger, 
åbne haver, parker, kirkegårde e ller 

stikke hovedet over hækken til ens 

"plante-kyndige" nabo. 
Her har jeg udvalgt nogle efter min 
mening gode og robuste planter: 

Anemone :(skovbund) hvid, blå, gul 
Liljekonval: hvid rosa - god i halv
skygge. 
Juleroser: hvid, grøn, rød - halvskyg-
ge. 
Violer: blå, gul, hvid - fuld sol 
Primula: mange farver og sorter - sol 
og halvskygge - fugtig jord 

Vedbend: stedsegrøn - god i skygge. 
Vintergrøn: blå, rød, hvid - sol eller 
skygge i god havejord. 
Fredløs: gule blomster - sol eller 
halvskygge. 
Bregner: mange arter - skygge -
fugtig vokseplads. 

Skovjordbær: fuld sol - med "rigtig" 
jordbærsmag. 
Lyng: 
Hosta: en meget populær plante til 
sol eller halvskygge. 

Glem ikke alle de dejlige løgvækster! 
Det er ikke fantasien - men planter
ne, der sætter grænsen. • 

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

.,t 

97 38 42 85 
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11 En familie i Grønbjerg 

Det kan være svært at vælge, hvil
ken familie der skal stå for tur 
denne gang. Efter flere overvejelser 
er valget faldet på et ungt par i 
midten af trediverne, de havde en 
stor andel i dette års gadefodbold
sejr, sejren gik til Ommegårdvej -
TILLYKKE MED DET - på Omme
gårdvej nr. 14 bor familien Laurid
sen. For at begynde fra den lille 
ende, så hedder sønnen Andreas 
Nicholai, han er 5 mdr. ,  og han har 
valgt, at han vil deltage i snakken, 
i hvertfald har han ikke lyst til at 
sove. Camilla Catrine er storesøster 
i familien, hun er 2 år, til daglig har 
Camilla "fast arbejde" hos Erna. 
Margit I rene Jensen Lauridsen (står 
at læse i tlf.-bogen) - i daglig tale 
Margit Lauridse n. Manden i familien 
Jesper Lauridsen er "indfødt". Margit 
derimod er tilflytter, dog kun fra 
Spjald, her er Margit opvokset på 

• ' • 16 

landet. Familien er stor, Jesper har 
3 søskende, hvoraf Bent også er 
Grønbjergbo. Margit er yngst af 8 
(den er god nok - OTTE). Desuden 
er der 2 bedstemødre og l bedstefar. 
Mange vil vide at Jesper's mor 
hedder Helga, og at hun bor på 
Algade. Helga er søster til Asta 
Nielsen, som også bor på Algade, 
det vil dog føre for vidt, at komme 
nærmere ind på familieforholdene, 
men det kan blot oplyses, at mange 
i Grønbjerg er i familie med hinan
den, selv når man har boet her i 
næsten 20 år, kan man blive overra
sket over at finde ud af - at DEN er 
i familie med DEN. Det var et 
sidespring, tilbage til familien 
Lauridsen, der er ved at blive lagt 
sidste hånd på nybyggeriet, der er 
bygget et stykke til huset inde
holdende 2 værelser. Det er 12 år 
siden Margit og Jesper byggede 
huset, inden da boede de i lejlighe
den ovenpå BRUGSEN, men de 
blev sagt op, da Erna og Jens Peter 

kom til byen. Før 
igen havde Margit 
og Jesper 2 værel
ser hos Egon 
Sundgård, hvor de 
boede en kort tid, 
der var ikke så 
højt til loftet, 
havde de boet der 
for længe, kunne 
det have præget 
J esper's "holdning" 
i livet ( ikke til 
livet). Jesper kom 
i lære hos VOL-



VO i Holstebro i 1 978, og det må 
vel siges at være en god anbefaling 
for arbejdspladsen, for han er der 
endnu. VOLVO er i dag delt så der 
adskilt repareres lastbiler og person
biler, Jesper er på lageret i lastbilaf
delingen. Margit er ansat på MØBE
LINDUSTRIEN, men hun har 
barselorlov for tiden, som hun 
ønsker at forlænge med forældreor
lov i 3 mdr., hvorefter hun så regner 
med at arbejde videre hos John og 
Holger (møbelindustrien). Fritiden 
er for begges vedkommende meget 
gået med at spille fodbold, Margit 
har haft 20 gode år med damefod
boldholdet i Grønbjerg, i denne 
periode har holdet bl.a. spillet i 
"DEN BEDSTE RÆKKE". Lige nu 
er Margit ikke spilledygtig på Serie 3 
holdet, hun slog sit knæ i den første 
kamp. Førsteholdet må klare sig 
uden Margit, og det går faktisk godt 
for Grønbjergs Danmarksseriehold, 
de ligger på en anden plads. 
Jesper har siden 1 981  spillet fodbold 
i Spjald, det er gået tilbage for ham, 
nu er han mest med til kampene på 
Serie 6, træning bliver der ikke 
meget tid til. Nu er det børnene og 
familien der pnonteres højest, 
tidligere var det først kamp - så 
familiefest i bagefter, Margit og 
Jesper er meget ofte kommet til 
festen, når den var igang. 
Børnene har de fået i en "voksen" 
alder, men de er enige om, at de er 
glade for at de har plejet s ig selv og 
deres egne interesser, for nu at have 
tid til at nyde børnene. Vi kommer 
ind på at snakke byplan for Grøn-

bjerg, Margit og Jesper er glade for 
at bo "næsten på landet", tanken om 
at Ommegårdvej skal være gennem
gående, mener de ikke er særlig 
tiltalende, men som de siger: "Vi 
burde møde op når debatten er der", 
de mener det er så let at sidde 
derhjemme og skælde ud. Ligeledes 
kan Margit ikke forliges med tanken 
om en evt. flytning af STADION, 
hun har haft så mange gode oplevel
ser her, så hun synes, det skal blive 
ved på denne måde. Begge har 
været aktive i idrætforeningens 
bestyrelse. Jesper står fortsat for 
indkøb til klubhusets kantine. En 
herboende nybagt far kommer på 
besøg, for at låne (et eller andet) for 
at få babyen til at falde til ro. Jeg 
troede kun det var på landet, vi 
lånte af hinanden, men jeg kan 
forstå at der ikke er forskel på by og 
land på dette punkt. Mon ikke også 
det er sådan det er, der er ikke så 
stor forskel på vi mennesker ligegyl
dig, hvor vi kommer fra - om vi er 
tilflyttere eller "indfødte". • 

Trehøje Museum 

Søndermarksvej 2, Ømhøj. 

Åben lørdag+søndag kl. 1 4-17 
eller efter aftale. 

-hk

Tlf: 97386014, 97386203, 97386026. 
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IIIl Teglværkerne 

Grethe og Anders' s vej til Grøn

bjerg. 

De fleste unge mennesker drømmer 
om på et tidspunkt at stifte hjem og 
få foden under eget bord. Anderle
des var det ikke for Anders Jensen 
fra Lemvig og hans Grethe. 
De to, som begge kom fra hjem med 
små kår, var blevet gift før i tyverne 
og derefter s log de sig ned i en l ille 
lejlighed i Lemvig. 
Anders blev født i 1893 i et arbej
derhjem med ni børn, så han lærte 
tidligt at tage fat. Kom ud at tjene 
ved landbruget som 10-årig, hvor 
hans første årsløn var 1 0  kroner og 
et par træsko. Som 19-årig arrivere-

de han til bykarl og kusk hos manu
fakturhandleren i Lemvig. Men der 
var ingen fremtid i at være bykarl, 
mente Anders,- nej, han ville til 
Argentina og tjene penge. Sku lle dog 
først aftjene sin værnepligt ved 
militæret, som var lang og drøj, da 
den blev afviklet under Den første 
Verdenskrig. 

Mens han ventede på at blive 
soldat, ville han lige udnytte venteti
den med at prøve, hvordan det var
at arbejde på Lemvig Teglværk. Her
sled han i det fra 6 morgen til 7 
aften for en dagløn på knap 4 kr., 
hvilket var en mægtig løn for en 
arbejdsmand. 
Trods sliddet kunne han lide tegl
værksarbejdet, endda så meget, at 
han fortsatte med det efter soldater
tiden, og det var nok her, at drøm-

Grethe og Anders Jenseri fotograferet i parken ved Niels Anesens besøg i 1953 . 
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men blev født om engang at få sit 
eget teglværk. Syv år arbejdede 
Anders her som ungkarl, før han 
blev gift med Grethe, den unge pige, 
som tjente inde på Lemvig Apotek. 
Efter giftermålet fortsatte de begge 
med at arbejde på teglværket. 
Anders var i mellemtiden steget i 
graderne,-var blevet formand, og 
Grethe, som også var vant til hænge 
i, sled i det med stenene. Ved fælles 
ihærdighed fik de med tiden så 
mange penge sparet sammen, at de 
kunne bygge en dejlig villa i udkan
ten af Lemvig. En tryg ramme om en 
lykkelig lille kærnefamilie. Der var 
nemlig også kommet tre børn til 
Ulrik, Ingrid og Ellen. 
Denne lykkelige lille familie levede 
her i Lidenlund indtil 1 933. 
Men drømmen, den drøm om at få 
sit eget teglværk, den var der jo 
stadig. Og nu øjnede parret Jensen 
muligheden for at få foden under 
eget bord , ikke blot i huset i Lem
vig. men på et helt teglværk,-ved 
teglværksarbejde, som de begge 
havde lyst til og slidt med de første 
år af deres ægteskab. 
Grethe og Anders-s drøm kunne gå 
i opfyldelse. fordi Grønbjerg Tegl
v<:crk var kørt så fuldstændig ned, at 
det måtte på tvangsauktion. 
De købte det og fik dermed hænder
ne fulde. 
Det unge par fik ved tlid og dygtig
hed vendt udviklingen i Grønbjerg til 
gavn for by og egn og de mennesker, 
der var blevet arbejdsløse ved den 
forrige ejers krak. Men det var 

stadig krisetid i landbruget, og 
dermed også for byggeriet. Kunder
ne var forsvundet. Solgte man sten, 
så kunne der gå lang tid, før betalin
gen kom.- "Vi var småt kørende", 
fortalte Anders Jensen i et interview 
i 1 953 med Niels Anesen,"men det 
gik da fremad år for år. Jeg var jo 
opdraget til ikke at give op, og 
vidste, at gjorde jeg det, så blev jeg 
aldrig til noget". 
Grønbjerg Teglværk blev genrejs t, og 
i 1 938, hvor familien forlængst var 
vokset med endnu en søn, Thorkild, 
rejste Anders Jensen til Tyskland for 
at købe det sidste nye indenfor 
teglværksmaskiner. 
Grethe og Anders var kommet fra 
start. Grønbjerg Teglværk blomstre
de op, og Grethe og Anders kom 
der til at stå stor respekt omkring i 
Grønbjerg og omegn. 

Stof til ovenstående har jeg delvist 
tilegnet mig ved at læse et interview, 
som forfatteren Niels Anesen i 1 953 
havde med Anders Jensen. • 

DK BENZIN 
J ørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
Tlf. 97 38 41 87 

-i k
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III Brugsnyt 
Ved: Formand Hen rik Thomsen 

Denne gang er der ikke sket ret 
meget nyt siden sidst. Det har som 
bekendt været sommer med ferie, og 
bestyrelsens arbejde har ligget stille. 
Men som omtalt i sidste nummer 
nåede vi inden ferien at blive enige 
om at udvide åbningstiden med 2 
timer søndag formiddag. Dette har 
foreløbig betydet en fordobling af 
omsætningen, selvom det har været 
ferietid, så der har været et behov, 
og behovet er nok større om vin
teren, men det vil selvfølgelig vise 
s tg. 
Der er noget, der tyder på, at der er 
forskel på behovet, når man lige er 
stået op og behovet senere på dagen. 
Nogle kommer f. eks. 2 gange i løbet 
af formiddagen, så jeg er fortsat i 
tvivl om, om åbningstiden er passen
de; men det må vi diskutere senere. 

Det store spørgsmål, der nu rumler 
i horisonten, er om alle medlemmer 
skal til at have 2% i dividende på 
næsten alle varer. Peter og underteg
nede er inviteret til et orienterings
møde herom i Holstebro den 12. 
september. Hvis planerne bliver til 
noget, skal de -medlemmer, der 
ønsker at få Samvirke tilsendt, betale 
for abonnementet. 
Hvordan man i øvrigt har tænkt sig 
at financiere dividenden bliver det 
springende punkt. Det menes, at det 
skulle kunne lade sig gøre ved at 
spare på omkostningerne (men 
hvorfor har man så ikke allerede 
gjort det?) og på markedsføringen, 
idet dividenden skulle have en stor 
PR-værdi i sig selv. 
Vi må se, hvilke muligheder og 
planer der er, og om der er noget, vi 
kan blive enige om. Det bliver nok 
ikke lettere for en lille butik at være 
med, og det bliver nok helt umuligt 
at være udenfor. • 

KAMPE l STÆVNER PÅ GRØNBJERG STADION

20 

Lørdag 21. september 
Lørdag 21. september 
Mandag 23. september 
Onsdag 25. september 
Lørdag 5. oktober 

kl. 14.00 
kl. 16.00 
kl. 18.00 
kl. 18 .00 
kl. 16.00 

BY-LAND KAMPEN 1 996 

S3 - Tulstrup-F. IK 
JS - Lemvig GF 
Lilleputter - Tarm IF 
Miniput hjemmestævne 
JS - Aalborg Freja 

Fredag 20. september kl. 18.30 på
· 
Grønbjerg Stadion.
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11 Et 1 O-års jubilæum

Det er mandag eftermiddag på 
Grønbjerg Skole. Klokken er henad 
to, og børnene har forladt skolen for 
i dag. Men den får ikke lov at stå 
tom ret længe, for det er nemlig i 
dag, at Ældreklubben mødes på 
skolen. Der skal hygges, der skal 
snakkes, og der skal s lås et slag kort. 
Og for ca. femten af deltagernes 
vedkommende startes denne ugentli
ge eftermiddag i gymnastiksalen. 
Hele kroppen bliver grundigt gen 
nemarbejdet Det er Villads Kynde
sen, der er leder af gymnastikken og 
lige præcist ved, hvad der er brug 
for af øvelser til årgangene her. Han 
har erfaringen efter 50 år som 
delingsfører.- " Og I kan godt gøre 
det her hver aften inden sengetid", 
opfordrer Villads."Får i det gjort", 
spørger jeg ved kaffen. "Nej det er 
skjønnest, når man er tlere om det, 
så får man mest gjort ved det." Det 
er lige sætningen, der rammer i 
centrum af det der foregår her disse 
mandage fra 2 til 5,- i et mi.Jjø, hvor 
man stortrives i fællesskab. Efter 
gymnastikken gør det godt med en 
kop kaffe. Kaffen har Thyra brygget, 
men kop og kage er medbragt 
hjemmefra. Og her mødes man så 
med bob- og kortspillere og de, der 
laver håndarbejde til velgørenheds
formåL Nu er tlokken vokset til 40. 
Der bliver sunget fra højskolesang
bogen, og i dag er det "Jeg så ham 
som barn", der bliver foreslået, men 
kun den ene( den var også lang), for 
nu skal vi i gang med anden halvleg,-

bobspil- kortene og strikketøjet. Der 
bli 'r fortalt, at overskuddet ved 
kaffesalget kommer i puljen mærket 
"Julefrokost på Kroen", ja, og så 
ta , r vi da også med på menighedsrå
dets udflugt for pensionister. To, 
med forventning imødesete begiven
heder. 
Jo, vi er utrolig glade for Thyra, og 
de, der er går til gymnastik er også 
godt tilfreds med Villads. 
Men vi er jo nogen, der er stive i 
gymnastik, det eneste vi er stive i, 
blev der sagt her ved kaffebordet, og 
så forresten samtykket i, at det var 
en rigtig god ide, man fik dengang 
for ti år siden. Vi kan komme, når vi 
kan komme, og blive væk, når vi 
ikke kan komme, sådan er det- og vi 
er da forresten en 7-8 stykker, der 
har været med alle årene. 
Når man går herfra, må man konklu
dere: Hvor er det fint, at vi har dette 
samlingssted, som vores skole er,
hvor godt for et samfund, at også de 
ældre trives. Man tænker også på, at 
det må spare samfundet for en 
masse til behandling af dårligdomme 
og tilskud til piller, når mennesker 
trives uden, som her, hvor man hele 
ugen ser hen til den her eftermiddag 
og glemmer alle fortrædeligheder. 
Ti år har Ældreklubben fungeret her 
i september- startet af Grønbjerg 
Husholdningsforening og gennem 
alle årene ledet af Thyra Larsen. 
Runestenen ønsker god vind fremo
ver!--" For vi fortsætter",er alle enige 
om. • 

-ik 
(Se billederne på de næste sider).
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Poula ”Tage” Kristensen og Hans Langhoff 

Herover: 
Thyra Larsen, Villads 
Kyndesen, Stinne Han-
sen, Ingrid Sinkjær, Si-
ne Jensen og Anna 
Kyndesen 

Til venstre 
Villads Kyndesen, Ing-
rid Sinkjær, Stinne 
Hansen, Bitten From, 
Poula ”Tage” Kristen-
sen, Sine Jensen, Hans 
Langhoff 

Hurra for ”Ældreklubben” 
 

De to næste sider er ændret med hensyn til en mere nutidig (2020) måde at fremstille Runestenen på. 
Ny teknik og bedre kopieringsmuligheder har medvirket til denne ændring. Billederne er de samme, 
men der er tilføjet navne på nogle af de personer, som vi pr. nuværende mener at kan genkende.  
Alle billederne er taget af Mogens Ballegaard. 

Æ-Knæjtspil! 
Grethe Pøhl, Lis Aagaard Pedersen 
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Bitten From, Bjarne ”Bager”, Thyra Larsen, Niels ”Højris”, Arne Jensen, Aksel Pøhl, Anna Kyndesen, Stinne 
Hansen, Helga Halkjær, Poula ”Tage” Kristensen, Villads Kyndesen, Sine Jensen, Niels Højris, Jens Kors-
holm 

Herunder: 
Thyra Larsen, Poula (Tage) Kristen-
sen, Villads Kyndesen, Anna Kynde-
sen, Helga Halkjær 

Til venstre: 
Niels ”Højris” og Villads Kyndesen 



ANNEBEll G 
transport 

Sand & Grus Leveres

Gummiged Udlejes 

Anneberg Transport A/S 
l nternationale Transporter

Højrisvej 2 - Grønbjerg 
DK-6971 Spjald 
Telefon 97384444 
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li Vinterlukning 
Ved: Udstillerne. 

Billed- og Brugskunst er lukket for 
denne sommer. 
Vi takker ungdomsklubbens bestyrel
se for lån af lokaler, lige som vi siger 
tak for den store opbakning fra vore 
kunder. 
Vi vender tilbage i maj '97, hvis der 
er tilslutning nok fra udstillerne. 
Indti l da kan interesserede kontakte 
udstillerne privat. Eventuelle nye 
udstillere kan henvende sig til: 

Inger Skytte tlf. 97 38 43 43 

eller 

Inge Kjær t lf. 97 38 40 8 1 .  • 

• Grønbjerg GUF 
Ved: Fonnand Ole Østergaard . 

Vintersæsonen står for døren. Den 
l. oktober starter Gymnastik, vinter
badminton og svømning. l Runeste
nen er der en Aktivitetskalender,
hvor man kan se hvornår de forskel
lige ting starter. Vi håber mange vil
være aktive i den kommende sæson,
til glæde for sig selv og foreningen.
Bemærk at svømningen i år er fra
1 9°0 - 20°0, bussen kører fra Grøn
bjerg 1 840•
Grønbjerg GUF er repræsenteret på
Fritidsfestivalen i Videbæk Fritids
center Lørdag d. 1 4/9 - vi håber
mange vil komme forbi vores
stand. • 

JULEMARKED d. 30/11 
Tilmelding senest fredag den 1/11 1996. 

Gør det nu så er du sikker på plads. 
Pris 100,- kr. pr. stand. 
Tilmelding til: Karin eller Jørgen Dernan t 

Tlf: 97 38 41 87. 

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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11 Sommerfesten 1996 

Af: Inge Lund-Nielsen 

10/8inviteredeHusholdningsforenin
gen, Sogneforeningen, Grønbjerg -
2000 og Idrætsforeningen ti l  Som
merfesten. 
Dagen startede kl. 1 1 .00 med Som
merløb. På Stadion var 8 poster 
opstillet og de 8 gader skulle igen
nem alle poster før, vindergaden var 
fundet. 
Ved 2 af posterne skulle 2 gader 
konkurrere med hinanden, men 
ellers var det kun l gade ad gangen. 
Det så ud til, at alle morede sig 
omkring på posterne. 
Der skulle kåres en vinder og det 
blev GRØNBJERGVEJ. 
Præmien var t-shirts eller fryseta
sker, som Landbobanken venligst 
sponsorerede, og et gavekort til en 
øl eller sodavand. 
Kl. 13.00 startede gadefodbolden, 
hvor 1 1  gader var tilmeldt. 
21 kampe skulle spilles før de 2 
finalehold, Ommegårdsvej og Al
gade, var fundet. 
En spændende finale, i hvilken der, 
efter ordinær spilletid, ikke var 
scoret. 
I omkampen sørgede Ommegårdsvej 
for at score 2 mål og Algade fik ikke 
scoret, så dermed blev Ommegårds
vej dette års vinder af gadefodbol
den. 
Præmien til vinderholdet var t-shirts 
og frysetasker, igen sponsoreret af 
Landbobanken, og et gavekort til en 
øl e ller sodavand og selvfølgelig 
bliver Ommegårdsvej indgraveret 
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som vinder af Gadefodbold 1 996 i 
vandrepokalen. 
Præmien til nr. 2 var vin og chokola
de og et gavekort til en øl eller 
sodavand. 
Ørnhøjvej 2 blev kåret til Fair-Play 
holdet. 
Ørnhøjvej 2 leverede sjov fodbold og 
de voksne spillere sørgede for, at 
også de helt små spil lere fik lov at 
røre bolden. 
Præmien til Ørnhøjvej 2 var gave
kort til t-shirts, der kunne afhentes i 
Servicebutikken - disse t-shirts var 
venligst sponsoreret af Grønbjerg 
Møbelindustri. 

De arrangerende foreninger vil 
gerne takke alle, der deltog i Som
merfesten 1 9 96, såvel på dagen som 
om aftenen, hvor over 1 00 menne
sker deltog i Grillfesten. 
Thorkild Thomsen sponsorerede 
kinakål og blomkål til salaten til det 
medbragte kød. 

Sluttelig en stor tak til alle, der hjalp 
og støttede Sommerfesten. 
De arr. foreninger. • 

GRØNBJERG 
MASKINFORRETNING 

din lokale Maskinforretning 

97 38 40 35 



VINDERHOLDENE 

Ved sommerfesten var det Ommegårdsvej der vandt gadefodbold ... 

·og Grønbjergvej vandt det såkaldet by løb.
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IIIII Fra gammel tid

Af: Else Kjærgaard 

Artiklen stammer fra en aften på 
Grønbjerg skole hvor indskolingen, 
efter at have arbejdet med et emne der 
hed Gamle dage, havde inviteret 
forældre og bedsteforældre til at 
deltage. 

Jeg skal så fortælle lidt om, hvad jeg 
kan huske fra min barndom. Jeg er 
født i 1911 på en ejendom, der ligger 
2% km vest fra Videbæk by, det er 
den første ejendom i Opsund, mine 
forældre købte den i 1 907, bygnin
gerne ligger nær ved skellet til 
Herborg Sogn. Jorden ligger på 
begge sider af hovedvejen, det var 
gamle huse, en kroghus ined bolig i 
den ene ende og stalden, men i 1912  
blev der bygget nyt stuehus, den 
samme ligger der endnu, senere blev 
der også bygget nye udhuse. Men 
dengang havde vi ikke elektrisk lys 
eller centralvarme, i stalden brugte vi 
en lygte. Derinde var der lamper, 
der var en stor hængelampe over 
spisebordet i stuen og køkkenet og 
mindre hængelamper på væggen i 
værelserne. Der var en stor stålampe 
i den pæne stue, e ller æ ,  østerstue,  
som vi kaldte den, og en lil le stålam
pe i soveværelset. Hver lørdag blev 
de pudset og fyldt op med petro
leum, da blev det daglig gaffeltøj 
også pudset, man havde i kke rustfri 
dengang. Vandet hentede vi ude ved 
en pumpe, i køkkenet stod der en 
vandspand ved siden af komfuret, 
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med en øse i, blev vi tørstig, kunne 
vi så drikke deraf. Vi fyrede med 
klyne (tørv red) i komfur og kakkel
ovn, dem fik vi fra Fjords mose, der 
ligger et stykke nord for Videbæk 
by. Vi kastede dem selv op og så 
skulle de jo senere vendes og sættes 
i råger. De var meget gode og vi 
havde altid nok af dem. Det var ikke 
alle, der havde lige godt brændsel, 
men der var jo nogen, som fyrede 
med træ og kvas. 
Vi bagte selv rugbrød i den store 
ovn, den blev ildet med kvas, bagef
ter rugbrød blev der bagt sigtebrød, 
hvedebrød og småkager. Der blev jo 
hjemmeslagtet gris og får, det var nu 
altid et lam, vi fik slagtet derhjemme 
om efteråret. Der var jo heller ikke 
frysere dengang, men vi havde en 
kælder med to saltkar, en til gris og 
en til lam. Der var også hylder i 
kælderen til saft og syltetøj. 
Der var en smal have foran stuehu
set med en lille hæk udenom og så 
vejgrøften. I dag ligger huset tæt ind 
til vejen, der efterhånden er udvidet, 
jeg kan huske vejen som en grusvej. 
Så blev den tromlet med skærver, 
stenene blev læsset af i dynger. Der 
var en mand som slog dem, han sad 
i læ af en skærm. Når han sad 
udenfor mit hjem, var han inde at få 
kaffe, han havde hvide sokker på og 
en stor tyk strikket trøje. Dengang 
vejen blev anlagt var min bedstefar, 
far's far, med til at lave broer der gik 
under vejen, han var tømrer og 
boede i Vestertredie i Lem Vester
sogn, hvor han havde et husmands
sted til et par køer. Senere blev 



vejen brolagt og senere igen asfal
teret. - Jeg husker flere ting fra 3 års 
alderen, min to år ældre bror og jeg 
var på epedemihus i Videbæk for 
skarlagensfeber. Der var en sygeple
jerske, som bestyrede det, Frk. 
Frandsen, hende var jeg så livsens 
bange for, men der var sådan en rar 
pige, der hed Maren, det var min 
redning, hus spiste ofte et par små 
spiseskefulde vælling for mig, så slap 
jeg for skænd, i dag er jeg bleven 
mere fortrolig med sygeplejersker. 
Derhjemme havde vi sådan en rar 
pige, der hed Dogmer, det var Egon 
Kristensen hans faster, når hun 
havde vasket sig og skulle klæde om 
fik jeg lov til at komme med ind på 
hendes værelse og rede hendes hår, 

hun havde en fin rød bluse med 
popstebånd på. - Der var engang 
min bror kørte med mig i en træk
vogn, det var ved siden af en grøft 
med lidt vand i, så væltede vognen 
derned, jeg brølede og løb hjem til 
min mor og fik tørt på, jeg kan også 
huske, min tre år yngre søster lå i 
"æ , bys", vuggen, den var af flettet 
ris, jeg redte den, men min mor har 
nok redt den bagefter. Vi havde en 
fjedervogn, når vi skulle køre i byen, 
den var jo med en agestol bagerst 
og et sæde foran til kusken og en 
mere, der var jo læder over, men om 
vinteren havde vi en lammeskinds
fodpose derunder i den bagerste 
agestol. Mor og far havde en stor 
kørekappe på, min søster sad på 

Rhododendron og andre surbundsplanter. 

Fællesmøde med 
Vinding-Vind/Vildbjerg! Aulum-Hadsager-Tvis. 

Torsdag d. 3. oktober kl. 1 930 i Sørvad fritidscenter 

Foredrag ved læge Svend Aage Askjær, der betegnes 
som 

"landets førende rhododdendronekspert". 

Generalforsamling 

Mandag d. 4. november kl. 1 930 på Grønbjerg Kro 

Efter generalforsamlingen vil Inger Skytte vise hvordan hun laver advent
skranse/dekorationer. 
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mors knæ indeni den og stak hoved
et ud, som en lille kylling. Engang 
vikørte hjem fra familiebesøg i Lem,  
det var aften, stjerneklar og måne
skin. Fuldmåne, det undrede mig, at 
den fulgte os hele vejen hjem, en 
anden gang vi kørte hjem fra Sand
bæk i Brejning var det bælgmørk, vi 
havde ingen lygter på, en mand 
fulgte med en lygte os hen til sogne
vejen og så kunne hestene ellers nok 
finde vejen hjem. Hestene var altid 
bieløse for at komme hjem. Vi gik i 
Opsund skole, en tokiasset med en 
vinterlærerinde, jeg var glad for at 
gå i skole. Jeg husker en vinterdag, 
hvor det var en himmelknag , da vi 
fik fri og kom ud, holdt far der med 
køretøj, en stiv vogn med skagler på, 

alle der skulle samme vej som os, 
kom så op at køre. - Vi legede med 
dukker dengang som nu og spillede 
bold på væggen og forskellig uden
dørs spil, vi havde også et spil krok, 
vi legede putte og finde, om vinteren 
spillede vi dam og ludo og forskelli
ge kortspil. 
Køerne havde navne, der var Skim
mel, Røn, Svat, Stjan, Silketop og 
Gulerop, Maren, Kirsten og Louise, 
de var nævnt op efter konen, der 
hvor far havde købt dem. Skimmel 
kunne ikke tåle at se rødt, så ville 
den stange, engang jeg havde et rødt 
hovedklæde på, løb den efter mig. 
Jeg var med min bror ude at flytte 
køerne, men min bror holdt den. Jeg 
kan huske den første rutebil der gik 

T åler d in  bank
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fra Ringkøbing til Herning, det var 
Boll der startede turen, det var 
nærmest en minibus, der var chauf
førens plads og så to lange sæder 
med plads til 6-7 personer i hver 
side. Noget jeg også husker fra min 
barndom var når mine bedstemødre 
var på ferie hos os om sommeren. 
Mine bedstefædre har jeg aldrig 
kendt. Bedstemor i Lem, min fars 
mor var hcrresskrædder, havde syet 
bukser og veste. hun syede bukser og 
bluser til mine brødre, hun fortalte 
molbohistorier og havde altid noget 
sjov at sige til os. og så havde hun 
en dåse med kandis i .  som vi fik en 
knald af engang imellem. Bedstemor 
i Omme, min mors fødehjem var der 
hvor Anders Højmose bor i dag, hun 
kartede uld og spandt garn og 
strikkede strømper til os. men hun 
var meget fåmælt. jeg husker ikke 
hun talte til os børn. - I tiden der er 
gået. er der sket stor forandring med 
tøj og påklædning, da jeg først i 
mine unge år begyndte at bruge 
overalls til markarbejde. var der en 
a.:ldrc kone i nærheden af mit hjem 
der sagde. at det så noget . "han n e" 
ud når Else t i l  Ebbes kom i sådanne 
bukser. jeg cyklede i dem ud til 
Fjords Mose at vende klyne. Engang 
på hjemvejen var jeg et ærinde inde 
i Brugsen i Videbæk, det var næsten 
lidt vovet. Engang var en nabopige 
og mig cyklende til Mors og Salling, 
hun havde et par shorts, hendes far 
vi lle ikke se hende i dem, men hun 
havde dem med i tasken. så da vi var 
kommet et stykke hjemmefra, skifte
de hun kjolen ud med en bluse og 

tog s ine shorts på. Nu har jeg så i 
dag fundet lidt frem af gamle klæder 
og ting, jeg har en indkøbstaske 
med, den er købt på Herning store 
marked omkring 191 0, hvor mine 
forældre var kørende op sammen 
med et par naboer. Der var de tre 
store markeder i Herning, Borris og 
U lfborg. 

· 

Der er jo historien om en dreng, der 
blev spurgt om, hvad de tre store 
højtider hed og så svarede han, Jul, 
Påske og Hjallerup Marked. -
Nederdelen jeg har på er fra min 
Mors Sølvbryllupskjole i 1 932, kra
ven har min mor broderet i hendes 
unge dage, den er nok omkring 1 00 
år og brochen mindst 90, den har 
jeg arvet efter en kusine der døde . 
da hun var 18  år. skjolden 74 år. 

Kirkel igt Samfund 
Mandag d .  21 .  oktober kl .  1 930• 

på Grønbjerg Skole. 

Freddy Boysen, Ikast 

Emne: 
Sølle Søren og Ann Waat. 

Alle er velkommen ! 

Husk brød og kop ! 
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Men nu må jeg vist hellere holde, så 
andre kan komme til orde. 

Efterskrift: 
Mange minder dukker op når man 
tænker tilbage på den tid. Engang 
imellem kom der også sigøjnere 
kørende i deres beboelsesvogne, de 
kom ind og tiggede æg og flæsk, 
engang en mand tiggede æg, sagde 
mor nej, da han gik ud, lavede han 
et snit overlædderet på en af mine 
træsko, stod der en høstak ved 
vejen, snuppede de også lidt af den. 
vi børn var lidt bange, når de kom. -
Om vinteren havde vi halmvisker i 
træskoene, var der sne om vinteren 
og de blev våde blev de tørret ved 
komfuret. Om sommeren skete det, 
vi løb hen til en bæk i nærheden og 
badede. - Et andet sted var der en 
dam, hvor vi løb på isen, det kunne 
vi altid få lov til, far løb nemlig selv 
på skøjter, han tjente som ung i 

Stauning. havde Holmho skøjter 
(træskøjter red.) og løb på Ringkø
bing Fjord. mine brødre havde 
skøjter. min søster løb også på · 

skøjter, jeg duede ikke til det. det 
var kun træskoene. jeg gled på. - Nu 
mindes jeg også engang som mindre. 
jeg havde besøgt en nabo og lidt før 
mit hjem, satte mig på grøftekanten 
og ville nå vandet med mine træsko
næser. så faldt den ene i vandet, jeg 
humpede hjem. tilfældigvis var min 
faster og farbror kommet fra Lem. 
de lo ad mig og min storebror var 
henne at fiske træskoen op. Engang 
i julen var vi på besøg hos en nabo 
en eftermiddag, far var gået hjem at 
røgte, da vi andre gik hjem. var det 
stjerneklar og vi kunne se fyret 
blinke i Nr. Lyngvig. 
Mindet lader som ingenting er dog 
et lønligt kildespring. 
Bedstemor i Grønbjerg. 
Else Kjærgaard, Skolevænget • 

EfCERlysT)rT)q - SCOR€ SCET) 
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Store sten i størrelsen 1 -3 m er sjældne på disse kanter. 
Nogle er der dog. Der skal bruges et par stykker t i l  en TV
optagelse. Det er meni ngen at vise, hvordan stenalderens fol k  
kløvede og løftede d e  store sten, som d e  brugte når de 
byggede dysser og jættestuer i stenalderen . 
Vær i kke ked af at få d i n  sten kløvet, så får du jo bagefter to! 

Og endel i g  kan vi samle den i gen, så i ntet kan ses. 
Hvi s  du i kke selv har en sten, kender du så andre sten?? 

Henvendelse t i l  Pal l e  Eri ksen, V i nkelvej 4. Tl f. : 97 38 43 1 3
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11 Børnehuset 

Af: Inge Ibsen. 

Sommerfest i Grønbjerg Børne

hus den 30/8. 

Folk stimler sammen - spændte, 
fmventningsfulde og glade både børn 
og voksne, og den stemning kan ikke 
brydes af det truende regnvejr - for 
Cirkusnummeret er heldigvis inden
dørs. Det første der mødte os i 
Børnehusets have, var en fiskedam -
UDEN FISK ! ! !  Men da vi jo 
heldigvis har nogle fantasifulde 
børn, var der nogle der gav s ig 
til at soppe, og de voksne 
havde da også mange bud på 
hvad det kunne bruges til. 
I gymnastiksalen var der pyntet 
op med balloner, flag og guir
lander, så der var fest og far
ver - børnene var så småt 
begyndt at varme op på ma
drasserne foran. Lone bød os 
velkommen til festen, som 
startede med CIRKUS MA
MY, og orkestrene Wall 
Flowers og Blue Stones. 
Cirkusdirektør(ind)en Line 
præsenterede, i sit flotte kostu
me og med stor omhu, alle 
numrene et efter et. Det star
tede med hestedressur, hvor 
Mia styrede hestene rundt i 
manegen, hvor de til slut skulle 
hoppe over bom - det klarede 
de i fin stil. Der kom dog en 
enkelt kommentar fra et af 
børnene :  "Det er snyd !" - da 

hest og rytter i et enkelt tilfælde blev 
løftet over. Derefter kom artistnum
meret menneskepyramiden, hvilket 
de også klarede i fin stil. 
Så kom linedanserne i deres fine 
tyldskørter og paraplyer. Her blev en 
stjerne født; efter Line (uden støtte) 
havde gået linen ud, stod hun som i 
en anden verden og nød suset af 
publikums klappen - det var næsten 
synd, at der var andre bagefter! 
Nu kom domptøren Søren ind med 
sine farlige (men meget sødt ud
klædte) løver - han fik dem til at gå 

Line nyder suset fra publikum. 
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i ring, dreje rundt, stå på 
stole og springe gennem en 
stor ring. Nu var der akro
batnummer, hvor den ene 
skulle ligge ned og løfte den 
anden med benene - flot 
klaret! 
Nu kom verdens stærkeste 
mænd (og l pige) ind. Kim, 
som med de bare næver (og 
endda med flad hånd til 
sidst !)  kunne slå søm i en 
træstamme - vægtløfteren 
Søren, der løftede 50 kg - og 
til sidst Matilde, der var så 
stærk som P ippi - hun bøje
de en jernstang. Stærk kla
ret ! 
Bagefter kom Nete og Karen 
ind flot udklædte som trylle
kunstner. Med stor omhu og 
præciSIOn tryllede Nete 
bolde væk og frem igen -
svære knuder op m.m. 
Frem fra tæppet kom nu 2 
cykelartistnumre - først 5 
drenge på e en cykel ! ! 
Derefter gentog pigerne nummeret 
med succes og der blev nejet og 
bukket til bifaldet. 
Derefter kom den flyvende Maria, 
som blev · hjulpet på vej af en stand 
in i s idste øjeblik, da de 3 klovner 
uheldigvis måtte melde fra til premi
eren. 
Til slut kom der 4 stærke mænd, der 
lavede vægtløftning og bøjede jern
stænger - svingede med vand i 
spande, og til allersidst smed konfet
ti ud over publikum. 
U n der hele forestillingen stod de to 
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Fem små artister på eeu cykel. 

trofaste tæppepassere Kasper og 
Jonas, som så flot styrede ud- og 
indgangen af de optrædende. 
Desuden var orkestrets understøtten
de og underholdende musik med til 
at øge spændingen og stemningen. 
Alt i alt en SUPER god foresti lling. 
Gad vide hvad personalet har gjort 
ved ungerne siden i torsdags til 
generalprøven? For det var som 
Lone nævnte REN KAOS ! 
Nu var det tid til at suse rundt og 
prøve de forskellige boder i loppe
markedet guldgraver (hvor Søren 



var så heldig at finde RIGTIGE 
penge ! ), skildpaddeløb - og NU var 
der kommet fisk i fiskedammen - det 
kunne give en is, at fange en fisk, 
men "maddingen" var ikke så god -
det lykkedes dog til s idst. 
l gymnastiksalen var der nu uddeling
af præmier til den smukkeste kage:
MIA + KRISTINA, og til den kage
der smagte bedst: KAREN. Igen
bestyrelsens børn - foregår der mon

bestikkelse, korridorsnak, trusler 
eller andre mystiske ting i vores lille 
landsby? - Eller er det bare gået hen 
og blevet en tradition! Nu var der 
kage, kaffe, hyggesnak, børn der 
legede og dansede til musikken og 
voksne der prøvede at snakke sam
men under den lidt for høje musik. 
Alt i alt en superhyggelig og goo dag 
- så tak for det til alle de involverede
parter .  • 

.. Humor som med icin .. 
Humor som værktøj i medspil, modspil og samspil.  

- Hvordan kan humoren bruges i dagl igdagen til  højnelse af livskvaliteten til  at 
modvirke stress og skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø?

- Den ufjendtlige humor kan modvirke mobning på arbejdspladsen, øge de
ubrugte ressourcer og skabe mere sundhed og livsglæde.

- Humor er en alvorlig ting . 
- Humorens filosofi og mange hensigter.

HUMOR OG LIVSKVALITET. 
DET SUNDE, DET SANDE, DET SJOVE. 

HUMOR SOM MEDICIN. 

Foredrag med filosof og forfatter 
John Engelbrecht. 

Tirsdag den 5 november på Grønbjerg skole. 

Kom og få et positivt løft, et "oplevelsesmøde" med "åndeligt kløpulver", en 
broget blomsterbuket af farverige og festlige "tankelyn" med humor og seri
øsitet i dynamisk livtag med hinanden. Kom og hør en filisofisk humorist 
eller humoristisk filosof tale legende og lærerigt om dødsens alvorlige emner 
på en opløftende, fornøjelig og fremsynet måde. 

Foredraget er for alle interesserede. 

Arrangører er Grønbjerg børnehus og Grønbjerg skole. 
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IIII En ferieoplevelse

Af: Anna Pøhl. 

Ferie - ferie, ja hvad er det mange 
ser frem til med stor forventning 
med planlægning og forberedelse. 
Vel hjemme, var det nu godt eller 
dårligt - hvad var det dog der skete, 
tænkte man hvis det ikke var helt så 
vellykket. 

Jeg meldte mig til en ferie der var 
planlagt af andre, det var til Løguro
klosters Refugium. Opsamlingen 
startede i Vildbjerg, mon der nu var 
nogen jeg kendte i forvejen - nej 
hverken fra Grønbjerg eller Ørnhøj, 
så jeg så frem til en uge med 49 
fremmede ansigter. Det sidste 
opsamlingssted var Ikast, så var vi 
pludselig 4 der havde kendt hinan
den i vores grønne ungdom, det var 
meget hyggeligt. 
Tre dages arbejdsferie for ca. 1 0  år 
siden (Musik) gav m ig blod på tand, 
jeg oplevede et spændende sted, 
men ingen tid til at efterforske, så 
nu var muligheden der. Vi blev budt 
hjertelig velkommen med kaffe og 
hjemmebag og fik nøgle udleveret ti l 

et stort lyst værelse. 
Først klosterkirken - man træder ind 
i et mægtigt rum med buer og søjler 
det har taget l 00 år at bygge fra 
1225 til 1325; men man forstår når 
hver sten er støbt i netop den stør
relse og form den skulle have for at 
passe ind i bygningsværket. Der har 
været mange hænder i gang og rigt 
udsmykket som den er - kunstnerne 
har set både Gud og fanden og 
sandelig også jomfru Maria. Det var 
jo de katolske der var bygherrer, jeg 
forestiller mig hvor smukt munkenes 
messe har lydt under de høje hvæl
vinger - vi overværede De Fire 
Årstider af Vivaldi; det var en dejlig 
oplevelse. Men som gudstjeneste-hus 
er den måske ikke så vellykket, ordet 
er ikke så let at opfatte. Hvis man 
ikke sørger for den r igtige placering, 
så bliver ordet kun til mærkelige 
lyde under de høje hvælvinger. 
Kapitelsalen var et kapitel for sig, et 
stort bart stenrum hvor det eneste 
møbel var et klaver. Navnet har den 
fra munketiden · kl. 7 hver morgen 
skulle alle møde op. så blev der læst 
et kapitel fra bibelen. Vi går fra den 
lyse glasgang nogle trin ned, så enten 
til højre eller venstre eller lige ud -

GRØNBJERG TØM RERFORRETN I NG 
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to trin op så er der en stenhylde hele 
vejen rundt; men nu er der bløde 
skindhynder at sidde på - sådan var 
det ikke i munketiden. Jeg forestiller 
mig de mørke mænd befolke det 
mørke stenhus, mon de har hørt 
ordentligt efter, når de har siddet så 
dårligt. Nu er salen befolket af 
damer og mænd i glade lyse farver, 
der bliver sjunget morgensang og 
læst et stykke af Poul Hardings 
andagtsbog, så går vi ud til en ny dag 
med gode oplevelser. 
Lidt mere fra Kapitelsalen - da 
munkene blev smidt ud, blev hestene 
lukket ind. Der gik de så og vadede 
rundt i deres egen gødning mange år 
- da der endelig blev ryddet ud, kan
man i dag se hvor langt det nåede
op på søjlerne.
Lidt om Brødremenigheden i
Kristiansfeld - jeg havde kendskab til
dem fra deres årlige kalender, der
havde vi også mulighed for at se os
omkring. Det var en tlok velhavende
og dygtige håndværkere, der kom
sydfra. Jeg tror ligefrem der var
sendt bud efter dem, da egnen der
omkring var ved at gå i stå. Det var
ea. 200 år siden, så de satte gang i
byen, byggede to gader op af store
flotte huse. Nu må man nok sige, at
nogle af husene ser triste ud, men
med 200 år på bagen skal der for
skønnelse til engang imellem.
Kirken så ud som da den blev bygget
- der var ingen storhed, plads til 600-
700 mennesker på almindelige
træbænke, en prædikestol der kun
var hævet lidt sand på gulvet og
ingen altcrskranke. Når der var dåb,

holdt een fra menigheden dåbsfadet. 
Man kom til at tænke på den Jesus, 
der gik fattig omkring og sagde: "Jeg 
har ikke det, hvortil jeg kan hælde 
mit hoved". Så den rigdom vi havde 
set førhen blegnede næsten - vor 
Herre kan nok tjenes lige så godt 
her som der. 

Refugiet er startet af Arnfred og 
Bataldi - der var mange andre end 
os der boede der, udflugtsmål er der 
jo nok af. Jeg kan anbefale stedet på 
det varmeste - der er gode dagligstu
er, bibliotek og fjernsyn. 
Dette var så en lille del af en vellyk
ket ferie. Turledere var Elly og 
Harry Jørgensen fra Vildbjerg. • 

Grønbjerg Børnehus 
Afholder: 

Generalforsaml ing 
og 

Forældremøde 
Torsdag d. 1 0/1 0 

samt 

Lygtefest 
Fredag d. 1 /1 1 
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11 Grønbjerg - 2000

Ved: Formand Mogens BaHegaard 

D. 20 august var der, trods det fine
grill- og høstvejr, mødt ca. 50 grøn
bjergbeboere op for at høre om
Helhedsplanen for Grønbjerg. Der
blev først orienteret om projektet, og
hvordan det var kommet i stand.
Derefter var der mulighed for at se
på projektet, som til lej ligheden var
forstørret og hængt op langs væggene
i forsamlingshuset. Efterfølgende
underbyggede den lærer, · der har
bistået den arkitektstuderende med
projektet, nogle af de fremlagte
forslag. Der var yderst få kommen
tarer til projektet.
Grønbjerg- samt de øvrige projekter
er nu via landdistriktsgruppen og
Indenrigsministeriet gået til Boligmi
nisteriet, der vil se på projekterne.
Boligministeriet vil dog først i foråret
1 997 komme med et oplæg til lovæn
dring til loven om byfornyelsesmidler.
Så det ser ud til, at vi skal væbne os
med tålmodighed, og arbejde videre
med at få bygget udvidelsen af
gymnastiksalen ved skolen, og ellers
tage fat på de projekter der ikke
umiddelbart kræver de store inve
steringer. I den mellemliggende tid er

�DANA
VI N D U ER �

- '• 38 

der mulighed for at studere 
helhedsplanen på Biblioteket eller i 
de respektive foreninger i Grønbjerg, 
hvor stort set alle formænd via 
repræsentantskabsmedlemmerne i 
GB-2000, har fået et eksemplar. 
Derudover er der mulighed for at 
købe et eksemplar af helhedsplanen 
i Servicebutikken for 20,- kr. 
I forbindelse med udfærdigelse af 
helhedsplanen blev der taget nogle 
luftfoto af Grønbjerg. Disse billeder 
er udstillet i Servicebutikkens vindue, 
og kan også erhverves, men for 50,
pr. stk. 
Kom nu endelig med kommentarer 
og forslag og ændringer til planen 
således at det kan blive en plan som 
de tleste synes godt om. Det skulle 
helst blive en plan, der skulle være 
medvirkende til, at tlere vil bo i 
Grønbjerg og at vi på den måde 
holder liv i vor by. 
I Servicebutikken er der sket foran
dringer - i hvertfald med åbningsti
den. Jeg skal undervise på Handels
skolen i Skjern hver anden uge, og 
har derfor måtte ændre åbningstider
ne i Servicebutikken til udelukkende 
at gælde eftermiddage. Det er 
naturligvis for at åbningstiderne skal 
være faste, for jeg vil sandsynligvis 
være at finde i butikken det meste af 

Ørnhøjvej 1 8  Grønbjerg 

6971 Spjald. 
llf. 97 38 45 00 



dagen, i de uger hvor jeg ikke skal 
undervise. 
Åbningstiderne er herefter: 
mandag, tirsdag og onsdag 1 6°0 - 1 8°0 

torsdag 1 5°0 - 1 800

fredag 12°0 - 15°0

tirsdage endvidere ca. 14 - 1415

hvor politiet vil være til stede, idet 
jeg har fået en aftale med Anker 
Kyndesen om, at holde åbent når jeg 
ikke kan være i Servicebutikken. 

Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000: 

Mogens BaHegaard 
Jan Dyrherg 
John Asmussen 
Henrik Thomsen 
Gudrun Nyborg 
Lone Astrup 
Kristian Knudsen 
Søren Nilausen 
Klaus Tang 

97 38 43 32 Form. 
97 38 43 81 Næstform. 
97 38 42 85 Kasserer 
97 3R 40 50 Sekretær 
97 38 41 21 Komm.valgt 
97 38 40 04 
97 38 41 03 
97 38 43 78 
97 38 43 58 

11 Byggeudvalget 
Ved: Ole Østergaard. 

Byggeriet går i gang. Det er nu 
besluttet at få sat gang i byggeriet i 
1996. Der er ikke sat dato på, men 
en gang i oktober skulle vi gerne i 
gang. De sidste formaliteter er vecj at 
blive ordnet ved kommunen. 
I sidste uge havde vi så et møde med 
håndværkerne fra Grønbjerg. Selv om 
de alle har travlt i øjeblikket, var det 
byggeudvalgets opfattelse, at der var 
gode muligheder for at få de lokale 
håndværkere til at gøre arbejdet. De 
ville prøve at lave et fælles oplæg, og 
så vende tilbage med det. • 

L.OKAL.BRUGSEN 
GRØNBJERG 

Tlf.  97 38 40 42 . Fax 97 38 44 42 

, tl·\1;: . _.c--
t l . . ,_. .--- ·-., . . .·/-v.·:� .-

_ _ 1 1 ! -�-�'-' '· --"' :: ,. ·  

;Jl?J�� -���NGSTIDER: 
Man-tors 8.00-1 7.30 
Fredag 8.00- 1 8 .00 
Lø rdag 8.00-1 2 . 00 
Søndag 7.30- 9.30 Vi er til for dig! 
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III Grønbjergvinen 
Omkring marts m åned 1 996 kom 
brugsuddeler Peter Pedersen i 
Setvicebutikken "om ikke vi havde et 
motiv her fra Grønbjerg der kunne 
anvendes til at sætte på vinflasker, 
for så ville han godt forsøge at sælge 
4 paller vin med en  Grønbjerg 

etikette på". ( 4 paller er et minimum 
hvis man vil have egen etiket på) .  Vi 
fandt det billede som de fleste her i 
Grønbjerg har stiftet bekendtskab 
med uden på Grønbjergvinen. 
Billedet er for øvrigt taget af Finn 
Krog Jørgensen. Peter Pedersen var 
spændt på hvordan salget af en 
"lokalvin" her i Grønbjerg ville gå. 
Der gik ikke mere end godt en uges 
tid før der skulle en genbestilling til. 
Det har efterfølgende vist sig at man 

i Brugsen har solgt mere end l O 
paller. ( I  skal ikke sige det til nogen 
men en palle indeholder faktisk 160 
flasker) Man kunne godt fristes til at 
tro at Grønbjerg var blevet helt 
forsumpet, men faktum er jo nok at 
vinen er god til den rigtige pris og at 
man kan anvende den som en rigtig 
god hilsen fra Grønbjerg når man er 
på besøg både i og uden for Grøn
bjerg. • -mb 

Ruth og Kesse 

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

SØNDAGSMENU 

KUN Kr . 6 5 , -

HELHEDSPLANEN FOR GRØNBJERG 
Kopi af helhedsplanen for Grønbjerg 

kan købes i Setvicebutikken formedelst kr. 20,-

• ', 40 
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III Fra egne rækker 
mrnn fRIRtrU 1 a 1 wr 

Dette er en slags jubilæum! 
Jeg har besøgt 10 familier i Grøn
bjerg, -
T AK TIL JER HVER ISÆR. 
Hvis der er nogen, som har ideer til 
andre måder "at gribe en familie i 
Grønbjerg an på", så vil jeg gerne 
høre fra jer. Nogen har måske lyst til 
at fortælle om sig selv, uden at have 
besøg, andre har måske ligefrem lyst 
til besøg! I er altid velkommen til at 
ringe til: 

Hanne Kjærgaard tlf. 97 38 40 94. • 
-hk

ti/ �7 38 4 l l 2 

_A/ming:Jtde,. 
rf!an - On:JJag og J,.eJag 

f!JO _ f 7JO 

ofø,.dag hun efie,. aftale 

Grønbjerg Sand
og grusgrav 

v/ Knud Pøl 
Holstebrovej 28, 6971 Spjald 

Alt i :  
e Stabi l  grus 
e Støbe sand 
e Fyld sand 
Jordarbejde udføres med :  
e Gummiged 
e Gravemaskine 
e Rendegraver 

97 38 43 86 - Biltlf. 30 9781 86

� Husk HØSTFESTEN den 28. september. � 
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VIKINGEN ER LØS 

Kend din by ! 
Gæt hvor billedet til højre er 
taget i Grønbjerg. 
Indlever dit svar til en fra 
redaktionen eller i service
b u t i k k e n  s e n est d .  2 .  
november, og du deltager i 
lodtrækningen om en l i l le 
præmie. 

Max. 1 svar pr. deltager. 

Vinderen af konkurrencen i 
nummer 21 blev: Niels Kristian Jensen. 
Jeg tror at b illedet er spidsen af min nykalkede gavl. 

Vinderen af konkurrencen i nummer 20 var ikke Helle men Mette 
Andersen, som har fået sin præmie overrakt. 

De spejdede forgæves efter Grønbjerg-sejr 

Stod der at læse i avisen forleden. De tre, Thorvald Kjeld og Frode, var 
til fodbold, hvis nok fordi konerne var til kortspil .  Efterfølgende vankede 
der k�ffe hjemme hos een af de herre, og der skulle da noget i kaffen.  
De tre fik s ig en lang rød næse, da der fra flasken kom den fineste røde 
ribssaft istedet for rød Ålborg. - Men rødt var det da! ! ! !  

Annonym kilde 

SPJALD IGEN IGEN ! 

Det forlyder at S PJALD kun er et dæknavn 



Gule Fanden. 

Der boede i hendes sjæl et uhyggeligt barndoms

minde, mindet om den selvrådige stud, der sank 

døende om for hendes fødder ved hendes ikke 

fuldtud frivillige brøde. Den skæbnesvangre flaske 

havde hun endnu, og hvor tit hun end havde villet 

foresnakke sig selv, at den kun indeholdt mose

vand, og at studens død skyldtes andre årsager, 

havde den modsatte tanke dog oftere overhånd, og 

hun havde aldrig uden rædsel kunnet se den lille 

flaske, der skjulte en så frygtelig magt. Hun havde 

derfor ligesom gemt den for sig selv, i årevis 

aldrig tænkt på den, men hun vidste dog, hvor den 

var. Hvorfor hun ikke tilintetgjorde en så farlig 

genstand, det vidste hun næppe selv, men kun det 

var vist, at hun siden hin første gang aldrig havde 

haft vilje til at bruge den. Nu kom hun den atter i 

hu, og det faldt hende ind, at der var et middel til 

at sl ippe ud af al jordens jammer, og det var jo så 

tit sagt hende, at hun ingen ret havde til livet. Nu 

tog hun flasken frem, og hendes kinder og læber 

var så hvide. som om giften allerede havde øvet 

sin virkning på hende. Hun rystede flasken mod 

lyset. Den tynde smudsiggule væske så dog så 

uskyldig ud, og spørgsmålet: Vand eller gift? 

stil lede sig på ny frem for hende. Men nu skulle 

prøven ske og spørgsmålet besvares. Hun fuld

bragte den gerning, der var hende pålagt, og 

bragte alt dertil hørende i orden, så knælede hun 

ned på kampestensgulvet og bad Gud om nåde og 

forladelse for det skridt, hun nu agtede at gøre, og 

som syntes hende det eneste, der kunne føre hende 

ud af ulykken. Og dog hængte hendes hjerte endnu 

ved livet, der havde bragt hende så få glæder. 

Spørgsmålet: Vand eller gift var endnu til i hendes 

sjæl, og hun sukkede: Barmhjertige Gud! Lad mig 

dø. hvis der ikke for mig er noget godt at vente på 

jorden; men skulle der være endnu nogen lykke at 

opnå, så ville jeg så gerne leve. - derefter tømte 

hun flaskens indhold i en skål kærnemælk, som 

hun satte på køkkenbordet, og så gik hun hen til 

skurstenen og sønderslog flasken og blandede dens 

skår i asken. Hun vendte nu tilbage til bordet, men 

inden hun nåede dette. fløj døren op, og Karen og 

hendes datter - den sidstnævnte forrest-kom ind. 

Johanne råbte: Å. jeg er så tørstig, så tørstig!«

derpå fløj hun hen til bordet, hvor skålen stod, og 

sagde: Er det kærnemælk?« Marie var bleven 

stående som forstenet. En djævelsk tanke skød op 

i hende, da hendes fjende udrakte hånden efter den 

farlige drik. men kun et øjeblik gav hun tanken 

rum, og lige idet plejesøsteren førte skålen til 

munden, for Marie til og slog hende den ud af 

hånden, så skårene klirrede på gulvet. Er du da 

rent gal og bandsat,« råbte Karen, »at du med vilje 

slår den gode, ny lerskål i stykker! - For du gjorde 

det med vilje! - Du kan ikke sige, du ikke gjorde 

det med vilje! - Vil du ikke svare?« 

Men nu stemte hendes datter op; »Se, mor! Uhu

hu, se!«. Den lille rødbrogede hund, der havde 

været i marken med kvinderne og var fulgt med 

dem ind, havde straks givet sig til at opslikke den 

spildte mælk, og nu lå den hylende mellem ler� 

skårene og vred sig i krampetrækninger. Kvinder

ne stod tavse og så på det døende dyr, indtil en 

forståelse a f  sagen glimtede frem for dem, og 

datteren udbrød: »Det var m ig tiltænkt!« 

»Eller mig,c sagde moren. »Eller os begge! Det må 

ikke sådan gå hen. Johanne! Hent Knud her ind, så 

skal jeg imidlertid passe på, at hun ikke undløber. c 

Karlen kom ind. Han var tilbøjelig til at tvivle, 

men hunden, som allerede var død, var et forfær

deligt vidne, og så fremførte de tungerappe og 

forbitrede kvinder deres beviser for Maries græn

seløse slethed. Det vægtigste bevis var rigtignok, 

at hun var Gule Fandens datter. og frugten må jo 

ligne træet. Efter hvad der nu var sket, kunne de 

ikke være sikre på deres liv, så længe hun var på 

fri fod, hvorfor hun snarest muligt måtte bringes 

bort og sluttes i bolt og jern. Marie stod bleg og 

stum, støttet op mod muren og hørte på den grueli

ge anklage, hørte sin fortid og sin herkomst på den 

mest hensynsløse måde blive afsløret for ham, som 

hun elskede, og som hun havde givet en usand 

forklaring, så det ikke var underligt, at der stod 

foragt og vrede at læse i det blik, han tilkastede 

hende. En fremmed, der tilfældigvis kom til, måtte 

også have hele historien og forbavsedes over at 

høre, at hun var Gule Fandens datter, ikke at tale 

om hans forfærdelse og afsky, da giftblanderiet 

omtaltes. Hyrdedrengen kom hjem af marken, og 

han skulle sendes hen at hente sognefogeden og 

måtte da sættes i stand til at fortælle det hele for 

at manden kunne vide, hvor vigtig og fry;telig 

sagen var. Kvinderne havde i de mange år holdt 

tæt for deres egen skyld, angående Maries forhold 

til den befrygtede kæltring oppe i Omme Bjerge. 

Nu var der løst for hemmeligheden, og de lod den 

strømme så fyldigt og frit som muligt. Men 

under al den travle snakken var opmærksomheden 

bleven bortvendt fra Marie i et øjeblik, som hun 

havde benyttet til lydløst at glide ud ad en sidedør 

i køkkenet .  Da man så efter hende, var hun borte. 

. . . . . . .  fortsættes 
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Der går mange 
gode " ender " på 

et godt stykke 
LIMTRÆ 
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Asmussen & SØrensen 
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