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Vi vil fra redaktionens side ønske alle
et Godt Nytår med Grønbjergs 100 -
års jubilæum.
Efter Finn Krog Jørgensens redaktio-
nelle fratræden er det mig en stor
glæde at kunne byde velkommen til
Inge Møller Madsen, der har tilbudt
sin assistance.
Som det blev bebudet i nr. 23 ville
lederen ophøre med at eksistere. Det
bliver også tilfældet, indtil vi fmder
på en løsning, idet vi mener at een
eller anden form for debat må være
sundt at holde kørende. Derfor ser vi
gerne spalten genopstå under een eller
anden form.

Denne side vil indtil videre indeholde
oplysninger af redaktionelt karakter
og evt. andre oplysninger.

Her i Jubilæumsåret vil forsiden være
forsynet med et billede fra Grønbjerg
fra de sidste 100 år.

Det første billede vi bringer, er na-
turligt nok et billede af den bygning
der var begyndelsen til Grønbjerg by,
som på det tidspunkt ikke hed Grøn-
bjerg.
Huset blev opført af Gutte Annebergs
morfar Bertel Christensen som det
står skrevet på stenen ved torvet. I
begyndelsen blev der drevet både
landbrug og købmandshandel fra ste-
det, men det udviklede sig til køb-
mandshandel med foderstoffer o.lign.

Møllen som man kan se i baggrunden
var stedets strømforsyning i en år-
række. Huset i forgrunden er det nu-
værende Algade 22, hvor Thorvald
og Edith Sørensen nu bor. Fra huset
blev der i en årrække drevet manufak-
turhandel.

Da det har været forbundet med visse
vanskeligheder at skaffe et godt bille-
de af Bertel Christensens købmands-
gård - efterlyser vi hermed billeder
fra købmandsgården både fra tidligere
og nyere tider, og også gerne fra
80'erne.

Redaktører:
Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
Tit: 97 38 43 32

Inge Møller Madsen (imm), Bymarken 6.
Tit: 97 38 42 21

Grønbjergs Homepage:
http://www.cybercity.dk.userslccc22306/gb2000.html

Tegner:
Jens Erik Bygvraa Geb), Frydendalsvej 1.
Tlf: 97 38 43 57

Skribenter:
En familie iGrønbjerg:
Hanne'Kjærgaard (hk), Kjærgårdsvej 10.
Tlf: 97 38 40 94

Personportrætter m.m.:
Ingrid Kirk (ik), Holmgårdsvej 2.
Tlf: 97 38 40 20

Runestenen postomdeles iNr. Omme Sogn (Videbæk
Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi respekterer Ikke
et nej tak!

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse



• Nyt fra Byrådet

Nyt fra byrådet

Så får Videbæk kommune også sit
egnsmuseum. Grundstenen blev lagt
ved en højtidelighed d. 18. december,
da Arthur og Signe Bang skænkede
bygningerne til deres gård på Konge-
vejen i Vorgod til Videbæk kommu-
ne, som derefter gav gaven videre til
Museumsforeningen.
Ægteparret Bang bliver boende i
stuehuset, mens stald og lade med
tiden skal blive til udstillingslokaler
for Marinus Sørensens samling, som
for en del år siden blev skænket til
kommunen.
I de forløbne år har denne samling
været anbragt dels i det gamle kartof-
felhus ved rådhuset og dels i forhallen
ved byrådssalen.
Nu venter der museumsforeningen et
stort, men sikkert også interessant
arbejde med katalogisering og udstil-
ling i de nyerhvervede lokaler.
Der vil gå mindst et par år, inden vi
som interesserede i egnens gamle
redskaber og arbejdsformer kan besø-
ge gården, men det er rart at vide, at
der nu endelig bliver taget hånd om
de værdier, som Marinus Sørensen

gennem sit lange liv samlede for at
bevare minderne om en tid, der var."
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Læge H. Thomsen
Tlftid: 800 - 900

Konsultation:
efter aftale

Grønbjerg
Folkebibliotek:
Mandag: 1500

- 11'"
Torsdag: 1800 - 2000

Grønbjerg - 2000
Servicebutik:
mandag, tirsdag &
onsdag 16'" - 1800

torsdag 1500 - 1800

fredag 1200 - 1500

Klip og Krøl:
Mandag: 900

- 11'"
Tirsdag: 900

- 11'"
Onsdag: Lukket
Torsdag: 900

- 11'"
Fredag: 900

- 11'"
Lørdag: Lukket

Grønbjerg Kro:
Mandag: Lukket
Tirsdag: 1100 _ 2300

Onsdag: 1100 _ 2300

Torsdag: 1100 - 2300

Fredag: 11°O-0~
Lørdag: 1100

- O~
Søndag: 1100 _ 2300

Landbobanken:
Mandag: 930

- 1~
Tirsdag: 930

- 1~
Onsdag: 930

- 1~
Torsdag: 1330 - 11'"
Fredag: 1330

- 1eJO

Brugsen:
Mandag: 800

- 11'"
Tirsdag: 800

- 11'"
Onsdag: 800

- 11'"
Torsdag: 800 - 1730

Fredag: 800 - 1800

Lørdag: 800
- 1~

Søndag: 800
- 1~

Brødudsalg & aviser

Bentes Salon:
Mandag - Onsdag
& Fredag: 800

- 1~
Lørdag efter aftale

Postekspeditionen:
Alle hverdage:

930 -1~
Posthuset er lukket
fra 1200 _ 1330

Post indleveret efter
1330 bliver sendt ef-
terfølgende hverdag.

Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1800

Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1~

Rutebilernes informationscentral:
Mandag - fredag kl 800 - 2000

Lørdag kl 800
- 16'"

Søndag kl 1100 - 2200

Tit: Videbæk
Ringkjøbing
Holstebro
Skjern

97173399
97323399
97421788
97350677

Biblioteket: T. Vestergård 97384177
Billardklubben: Benny T. Lauridsen 97384265
By- og Erhv.udv: John Asmussen 97384285
Byrådet: Gudrun Nyborg 97384121
Børnehuset Best: Palle Eriksen 97384113
Børnehuset: Lone R. Lauritsen 97384066
Dagplejerep. : Eva Sørensen 97384065
Forsamlingshuset: 97384383
Grønbjerg - 2000: Mogens Ballegaard 97384332
Gymnastikforen. : Ole østergaard 97384448
Havekredsen: Ingrid Engestoft 97384010
Hjemmeplejen: 97172433
Husholdningsfor: Karin Demant 97384187
Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen 97384120
Jagtforeningen: Kresten Agerlund 97384270
KirkebetjJGraver: Inger L. Skytte 97384343
Kirkeligt Samf: Villads Kyndesen 97384073
Klubhuset: 97384076
Landbetj: Karl Werge(Videb) 97171030
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N. Peder Svendsen 97384110
Henrik Thomsen 97384050

Lokalhistorisk:
Lægen:
Menighedsrådet:
Musikforeningen: Birgit T. Jensen
Nr. Omme Kirkekontor
Posthuset: Brugsen
Præsten: Ernst M. Ottosen
Røde Kors: Besøgstjeneste
Servicebutikken: Grønbjerg - 2000
Skolebestyrelse: Jørn Bak
Skolen: Henning B. Møller
Sogneforening: Tommy Kjeldgaard
Udlejn.jFlagalle Jørgen Demant
Ungdomsklubben:Karen Bak
Venstreforen: Jørgen Demant
vandværket} Leif Tange

Jørgen Kristensen

97384397
97384696
97384042
97384183
97173204
97384808
97384349
97384177
97384335
97384187
97384349
97384187
97384284
97384259



JANUAR side side
MA13 3 LØ 15

TI 14 Dagen tiltagel med O l 38m Sø 16 Kirke 14

ON 15 MA17 R
TO 16 TI 18 Kirkeligt Samfund 37

~
25,28FR 17 Fællesspisning 18 ON19 Fam & Sam, Generalfors So

LØ 18 T020

sø 19 Kirke 14 FR 21

MA 20 4 LØ 22 Haveforeningen 29
TI 21 SØ23 Kirke 14

ON 22 Kirkeligt Samfund 37 MA24 9
TO 23 TI 25

FR 24 ON26

LØ 25 Træningsstart GIF 21 T027

Sø 26 Kirke 14 FR 28 Runestenskonkurrence 8

MA27 ~ MARTS
TI 28 LØ 1 Deadline nr. 25

ON 29 sø 2 Kirke 10

TO 30 General. Jagtforeningen 23 MA 3 10
FR 31 Hjemstavnsaften 13 TI 4 Kirkeligt Samfund 37

FEBRUAR ON 5

LØ 1 TO 6

sø 2 Kirke 19 FR 7 Gymnastikopvisning 40
MA 3 h LØ 8 Karaoke Badminton 20,40

TI 4 Sø 9 Badmintontur, Kirke 14 40

ON 5 MA10 11
TO 6 Generalfors. GIF 24 TI 11

FR 7 ON12 I
LØ 8 TO 13

I

Sø 9 Fastelavn Sognf. Kirke 10 33 FR 14 , I

MA10 F'""tAI F'"m R. S"mf 7 25 LØ 15

TI 11 Sø 16 Kirke ingen

ON12 MA17 17
TO 13 TI 18 Dagen lill med 31 og 7m

FR 14 ON19 Fam & Samf 25



Efteråret og vinteren har stået i erin-
dringsbøgernes, rejsebeskrivelsernes
og levnedsbeskrivelsernes tegn. Dit
lokale bibliotek er også med på denne
vogn. Vi har indkøbt bl.a. indenfor
disse genre:
Lene Gammelgård: Everest - vejen til
toppen
Uffe Ellemann Jensen: Din egen dag
er for kort
Bettina Heltberg: Hvor der handles
(om Svend Auken og formandsskiftet
hos Socialdemokratiet)
Prins Henrik: Skæbne forpligter
Stegelmann, Jørgen: Ib Schønberg
Helle Virkner: Billeder fra mit liv

( en efterfølger til Hils fra mig og
kongen)
Wolden-Ræthinge (Ninka): En familie
og dens dronning ( om Margrethe 2.)
Borch, Carsten: Poul Richardt

Desuden er følgende 3 bøger i bestil-
ling til levering i j an ./feb. :
Troels Kløvedal: Afrodites smil
Rude Kristensen: Familie på farten
jorden rundt
Rubenstein, Mogens: Dronning Mar-
grethe 2. - 25 år som regent.

1996 har været et godt og travlt år for
bib1ioteksfilia1en i Grønbjerg. Vi har
haft et udlån på ca. 5200 bøger. Det
er det samme som året før. Alle bib-
liotekets lånere ønskes et godt nyt-
år.-

Tåler din bank
en sammen-

li ning
med
os?Kom

ind i en
af vore
afdelinger og
hør nærmere!IIIjLandbobånken



• Skolebestyrelsen le
Ved: Pormand Jørn Bak

Jeg vil gerne ønske alle et rigtigt godt
nytår!
Jeg tror, vi på Grønbjerg Skole går et
spændende år i møde. Vi skal nemlig
for alvor diskutere, hvordan vi for-
bedrer kvaliteten på vores skole.
Jamen, har vi da ikke en god skole?
Jo, det synes vi selv vi har. Men alle
folkeskolerne, også Grønbjerg Skole,
kan blive bedre. Det vi skal diskutere
er så, på hvilke områder vi gerne vil
skabe forbedringer - det vil i vid ud-
strækning blive nødvendigt at priori-
tere.
Debatten falder fint i tråd med det ar-
bejde der på kommunalt og landsplan
gøres for at sætte fokus på at forbedre
kvaliteten i de danske folkeskoler. Vi
har i den forbindelse fået et meget
flot materiale, formidlet af Videbæk
Kommune. Men debatten bli'r jo først
rigtig vedkommende, når det er vores
egen skole, det gælder.
Vores eget arbejde er i gang, og fort-
sætter med en såkaldt "Pædagogisk
dag", på Laugesens Have, i februar
måned.
Der er indskrivning af de kommende
børnehaveklassebørn, den 13. januar,
hvor der også vil være repræsentanter
fra skolebestyrelsen til stede.
Vi kan med glæde konstatere, at der
til næste år kommer væsentlig flere
børn i skole - i år var der kun 6.
De udvendige forbedringer af skolens
bygninger er færdiggjort, med bl.a.
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de nye vinduer. Også indvendigt sker
der hele tiden forbedringer -vi. er
nødt til hele tiden at ha' en ridt lang-
sigtet plan herfor. Vi er snart færdige
med at indkøbe nye skolemøbler. Til
næste år, har alle elever, til og med
6. klasse, fået nye, gode møbler. Og
så er det vores gulvbelægning det
gælder - det er ikke noget nemt job at
rengøre og vedligeholde de slidte
gulve længere, så det skulle vi gerne
få penge til over nogle år.
I gymnastiksalen vil vi gerne, at de
der klæder om i det store omklæd-
ningsrum bruger "glasindgangen"
omme bagved, så vi undgår trafik ind
gennem salen, med fodtøj på. Vi vil
se på forholdene her, om vi evt. kan
forbedre dem, midlertidigt. Kontakt
gerne pedellen, skolelederen eller
skolebestyrelsen, hvis der er forhold
omkring udlån af skolen, der skal ta-
les igennem. Også hvis der sker be-
skadigelser, mens I benytter f.eks.
gymnastiksalen.•

t!f.97384112

~/milUJ:Jtu1{Jr

man - Onoda'} o'} J-røda'j
8.00 - 12.00

c1ørda'j kun øftør aftale



RUNESTENENS
100 ÅRS JUBILÆUMS

Konkurrence
GRØN BJERG
1897-1997

I anledning af at Grønbjerg by fylder 100 år, vil vi i Runestenen markere jubilæet med
en konkurrence der løber gennem hele 1997. Der bliver således i alt 6 runder.
Konkurrencen går ud på at gætte forskellige steder, hændelser m.v. med tilknytning
til Grønbjerg igennem de sidste 100 år.

Hoyedpræmien er et 14" GoldStar farvefiernsyn
Et fjernsyn til den miljøbevidste bruger, det perfekte mono-
TV nr. 2 til sommerhuset, børneværelset eller lign.
Fjernsynet har Hi-Fokus billedrør, automatisk kanalsøg-
ning, fjernbetjening, tekst-ty mm.
Fjernsynet er delvist sponsoreret af:
JK Radio og TV v/Peer Vestergård, Spjald.

Der trækkes hver gang lod om en lille præmie blandt de indkomne rigtige løsninger.
Løsningen og vinderen offentliggøres i næste Runesten. Alle rigtige besvarelser i
årets løb går videre til slutrunden i december 1997, hvor der trækkes lod om
hovedpræmien.
(Opgaveredaktion og deres familier kan ikke deltage i konkurrencen.)

- I hvilket årstal kom byen Grønbjerg til at hedde Grønbjerg?
- Hvad hed byen Grønbjerg før den kom til at hedde Grønbjerg?
- Hvorfra tror man bynavnet Grønbjerg stammer?

Besvarelsen skal være redaktionen i hænde senest lørdag d. 1. marts 1997.
Max. l svar pr. person pr. konkurrence.



• Sundhed •
En god søvn betyder meget for ens vel-
befindende dagen efter, men vores søvn
er meget forskellig. De fleste yngre
mennesker har brug for 7-8 timers søvn
i døgnet, men nogle har brug for mindre
- eller mere. Grundtvig kunne nøjes med
2-3 timer.
Når man sover bliver bevidsthedsniveau-
et som bekendt sænket, og imens sker
der en hel del i hjernen og de overordne-
de hormonproducerende kirtler. Krop-
pen har sin rytme, som lyset og naturen .
Det er betydningsfuldt for ens helbred
og trivsel. og betydningen stiger med
tiltagende alder.
En typisk ( gennemsnitlig) nattesøvn for
et yngre menneske består af l del dyb
søvn, l del drømmesøvn og 2 dele over-
fladisk søvn. Når man bliver ældre,
bliver søvnen mere overfladisk og varer
kortere. Der kommer efterhånden flere
(korte) perioder, hvor man vågner helt.

Hvis de kommer tit, og man ser på
klokken hver gang, kan man fejlagtigt
tro, at man "ikke har lukket et øje hele
natten", selvom man har fået den søvn,
man har brug for.
Af hensyn til kroppens døgnrytme, "det
indre ur" , er det godt at stå op ved sam-
me tid hver dag. Det er lige meget, om
det er kl.6 eller kl. 9, bare det er ens fra

dag til dag.
Men hvad så med at gå iseng? Ja, hvis
man har tænkt sig at stå op kl.9, og hvis
man har behov for 5 timers søvn, bør
man vente med at gå i seng til klA! Hvis
man har sovet 1 time foran fjernsynet,
venter man til kl.5! Man kan ikke sove
mere, end der er behov for, med mindre
man bliver bedøvet.
Hvordan ens søvnbehov er, kan man
finde ud af ved at føre "dagbog" (nat-
bog?) i en rolig uge. Hver morgen skri-
ves op, hvor meget man har sovet siden
sidst. Det gennemsnitlige antal timer vil
som regel passe med søvnbehovet. -

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



• Der var engang

Tegningen viser grundplanen af et af
de mange jernalderhuse på Grøntoft-
bopladsen. Selvom huset var i brug
for over 2000 år siden, kunne Natio-
nalmuseets arkæologer alligevel ved
udgravningen i begyndelsen af 1960-
erne finde ud af en del.
Det sky Ides at husets bærende dele -
dets skelet - bestod af træstolper , der
var gravet ned i jorden. Når huset
forfaldt eller blev revet ned, blev af-
trykket af det stående i jorden. I dag
er stolpehullerne stadig bevaret under
pløjelaget. Fjerner man pløjelaget,
som arkæologerne gjorde det, kan
man tydeligt se stolpehullerne som
20-30 cm store mørke pletter mod det
gule sand og grus.
I det indre af huset er der 8 par stol-
pehuller efter de stolper, som har bå-
ret taget. Husets vægge er vist med
en streg, der viser den væggrøft, som
blev fundet ved udgravningen. I
grøften har der sikkert med ganske
korte mellemrum stået pæle imellem
hvilke, der har været vidjeflet. Flet-
værket har været klasket til med ler
og komøg. I denne lerklinede væg,

har der to steder været en indgang. På
tegningen ses de tydeligt, en i hver
langside overfor hinanden.
Når man gik ind i huset, kunne man
enten gå videre ind i stalden, eller ind
i beboelsen. At der har været stald i
huset, fremgår af at sporene i jorden
af båseskillerummene ved hver lang-
side var bevaret. Ja, vi kan ligefrem
tælle antallet af kreaturer. Staldenden
var som regel i østenden, mens men-
neskene boede i vestenden. Her er der
ofte spor af bl.a. ildstedet, der har
været midt i rummet. Denne type hu-
se med stald i den ene ende og bebo-
else i den anden var i brug i lang tid,
helt ind i vor egen tid. Dog er stolper
og lerklining i mellemtiden blevet er-
stattet med grundmur.
Huset fra Grøntoft var et lille hus,
141h m langt og 51/2 m bredt. Hvor
nu Jørgen Bak har mark, lå det sam-
men med 12 andre huse i en lille
landsby, som vi kikker på næste
gang.-

~

~

nord.

\

GRØNBJERG EL
v/Wilfred Pedersen, Aut. EI-instalatør

Grønbjerg 6971 Spjalp
Tlf. 97 38 41 15 Biltlf. 30 97 81 15



• En gjæw vestjyde af Thyras aldrig svigtende hjælpsom-
hed. Flot lagde du for en halv snes år
siden fra land med en aktiv ældreklub,
som du med venlig og sikker hånd sta-
dig er den stabile skipper for.
Ved en festlig sammenkomst i Ring-
købing overrakte Landbobankens direk-
tør Bent Naur prisen, bestående af et
årskrus og en rejse, til en gjæw vestjyde
fra hver af de fem vestjyske kommuner,
Ringkøbing, Ulfborg-Vemb, Trehøje,
Holmsland og Videbæk..
Fornyelig overværede jeg, at Thyra
blev spurgt, om hun da ikke var stolt
over udnævnelsen. Thyra er jo beske-
den, og hun svarede: "Hvis man synes,
at jeg har fortjent den, så er jeg meget
glad."
Du er en gjæw vestjyde, Thyra!-
Fra Runestenen ønsker vi dig hjertelig
tillykke. • -ik

Thyra Larsen har i mange år udført et
stort arbejde i flere foreninger, blandt
andet Grønbjerg Husholdningsforening
og Kirkeligt Samfund, - ligesom hun er
hovedkraften i Ældreklubben, hvor
mange mødes til hyggelige stunder.
Ovenstående var ordene, hvormed man
fra Grønbjerg anbefalede Videbæk
Kommunes Folkeoplysningsudvalg at
indstille Thyra som modtager af prisen
En gjæw vestjyde i 1996.
I folkeoplysningsudvalget kunne man
også se, at ingen kunne være mere mo-
tiverede for at modtage denne påskøn-
nelse end Thyra.
Hvert efterår, - i år er det den niende,-
uddeler Ringkjøbing Landbobank den-
ne pris til en person i hver af de fem
kommuner, hvori banken har sit virke-
område. Til mennesker, som ved frivil-
ligt arbejde gør en ulønnet
indsats i deres lokale sam-
fund.
Og i 1996 blev det altså
Thyra, som helt fortjent
blev valgt til at repræsente-
re vores kommune.
Vi er mange i Grønbjerg,
som glæder os over dette
valg og som helhjertet un-
der dig denne påskønnelse,
Thyra! Tjenestevillig giver
du altid gerne en hånd med,
hvad enten det drejer sig
om kaffebrygning eller
husstandsindsamlinger,- ja,
mange steder nyder vi godt

1197 - QRINBJERQ - 1997



IVAN V MORTENSEN

Med venlig hilsen
Ivan Mortensen



Hjemstavnsaften GRØN BJERG
1897-1997

I Grønbjerg Forsamlingshus

Fredag d. 31. januar kl. l~o

Der vises lysbilleder på 2 lærreder, gamle og nye billeder fra
Grønbjerg By gennem de 100 år.

Derefter "gammeldaws" kaffebord, og så er ordet frit.

( ~-==-r,,/ ~r-/



I 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 kl 12.
Telefonen tilkobles telefonsvarer k116.
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

Ginkgo biloba
Foran mig ligger en æske med et
billede af et grønt blad.
Følgende kan læses: Ginkgo-biloba -
Tempeltræ - Klarer tankerne ....
Forventet virkning 4-6 uger. (det
bliver spændende)
Ginkgo biloba er den eneste nuleven-
de art af ginkgo-familien.
Forstenede blade af nærbeslægtede
arter er bl.a. fundet på Bornholm og
Grønland.
I 1690 blev Ginkgo biloba fundet i
Japan - senere også i Kina og Korea -
ved buddhistiske templer. Gamle
træer i Østasien måler 30-40 m. i
højden og indtil 14 m. i brysthøjde
(stammeomfang).
Frugten hedder yinkuotsu på kinesisk.
Der er blevet oversat til dansk som
sølvblomme. Når munkene spiste de

modne frugter, bevirkede frugtens
indhold af nogle stoffer, at de ikke
behøvede at aflægge utidige besøg på
"naturens vegne" under de meget
lange tempelceremonier.
I Utrecht botaniske have står det før-
ste plantede tempeltræ i Europa. Det
er plantet i 1730 og stadig livskraftig
- ca. 20 m. højt og 2-3 m. i stamme-
omfang.
Træet fandt også vej til Danmark. -
Kender du din by?
Årets landsby i en grøn kommune har
måske en record her i det vestjydske.
Sidst i maj måned var det måske en
ide at henlægge motionsturen til
Teglværksvej med blikket rettet mod
vest.

På bagsiden af æsken står: standardi-
seret ekstrakt af tempeltræets blade.

P.S. Man skulle måske plante et tem-
peltræ .•

Har du problemer med at opbevare aviserne indtil indsamlingen i foråret
så kontakt 97 38 40 04 eller 97 38 43 49

eller aflever dem på Sønderkærsvej 12 eller Grønbjergvej 24.



pædagogmedhjælper i en fritidsklub.
Rikke er 19 år, hun er i Solstrålen i
Videbæk, som ung i arbejde. Fritiden
bruger Rikke på gymnastik i Holste-
bro og fodbold i Sørvad. Ditte er
familiens lillesøster på 16 år, Ditte
tager 10. klasse på Galtrup efterskole.
Kajs arbejde i Børnehuset førte fami-
lien til Grønbjerg. Åse ( tidligere le-
der i børnehuset) havde hørt at Kaj
kunne tænke sig at passe børn, og det
har han så gjort siden, til februar er
det 3 år siden, Kaj startede sin karrie-
re i Grønbjerg børnehus.

Kaj og Yrsa er
begge født og
opvokset i Sør-
vad, hvor de og-
så har boet,
indtil de for ca.
2 år siden flytte-
de sydpå til
Grønbjerg. Det
vil dog sige Kaj
har været væk
fra det vestjy-
ske, idet han har
arbejdet i Søn-
derjylland 2 år
af sine unge år.
Oprindelig er
Kaj uddannet

som vogn og beslagsmed. Denne ud-
dannelse gav anledning til job på
Domino møbler i Holstebro, hvor han
var leder af reperationsværkstedet i
17 år. Omstændigheder gjorde at han
blev fyret - grunden var nedskæringer
på fabrikken - efter en tid lukkede
virksomheden helt. Hvis Kaj har væ-

1897 - GRØNBJERG - 1997

• En familie i Grønbjerg

Hvor heldig har man lov at være, jeg
ringede til Yrsa og Kaj og sagde, at
jeg havde udset dem, som næste
"ofre", Yrsa' s kommentar var ganske
kort, vi vil gerne læse om de andre,
så svaret var uden tøven - ja - Det
blev til et hyggeligt besøg ganske kort
før jul. Lige hjemkommet fra badmin-
ton, var både Yrsa og Kaj varmet
godt op til snak, det blev derfor ikke
noget problem, at holde snakken i
gang, men det var lige ved at blive

problematisk at få afsluttet igen.
Hvem er så Yrsa og Kaj? Efternavnet
er Kragelund - og adressen er Grøn-
bjergvej 43. Efter alderen på deres
ældste datter at dømme, er parret i
den alder, I ved nok: "lige lidt før
sølvbryllupsalder" . Pernille på 22 år
er bosiddende i Århus, hvor hun er



ret arbejdsløs, ja så har han alligevel
ikke stået uden arbejde, så har han
blot henvendt sig hos Jyden i Bur,
hvor han har været flere gange. Kaj
har også været hos Dane Beef iHol-
stebro, det blev til et år - så lukkede
det. En årrække var han på gartneriet
Sofiendal i Nr.Felding. Her har Yrsa
også været ansat i en periode. På et
tidspunkt, havde parret en minkfarm i
Sørvad, men som det er almindelig
kendt, liar det ikke altid været lige let
at have mink, arbejdet er der nok af,
men penge gav det kun lidt af, så
ejendommen blev solgt, og. Yrsa og
Kaj flyttede til Grønbjerg.
yrsa er bankuddannet, og hun ud-
trykker sine følelser til arbejdet i
banken på følgende måde, : "jeg holdt
ud i 15 år!" Yrsa har en helt klar .
holdning til deres børns valg af ar-
bejdsområde, nemlig den, at de selv
må. bestemme, hvad det skal være.
Men meget tyder på at familien kan
det der med børn, fra 1. januar be-
gynder Yrsa, som dagplejemor for tre
børn. Ikke nok med det igennem flere
år har familien haft børn ifamilieple-
je, forstået på den måde at de i week-
ender har været aflastningsfamilie
for nogle børn. Yrsa og Kaj mener, at
deres vigtigste opgave overfor disse
børn er, at give dem nogle gode op-
levelser. Vi kan synes, at det er en
lille og ganske naturlig ting, at vi har
faste spisetider . For nogle børn er det
ikke naturligt, men det er noget bør-
nene sætter utrolig stor pris på. Det
er ikke væsentlig for plejebørnene, at
der arrangeres noget, "bare" det at

leve stille og roligt med familien, er "
for dem gode oplevelser. Jeg beun-
drer meget de familier, som har over-
skud til at "give noget afsigselvil til
børn som har en vanskelig hverdag.
På spørgsmålet om hvad fritiden går
med, så er svaret delvis givet, fami-
liepleje, ja familien betyder meg~t for
dem. De har altid taget del i pigernes
interesser, så det er blevet til mange
fodboldkampe og mange gymnasti~
kopvisninger . For tiden hor Rikke
hjemme, så det sker at bilen ikke står
i garagen selvom både Yrsaog Kaj er
hjemme, men den situation er der nok
mange forældre, der kan nikke gen~
kendende til! Badminton er· også en.
fælles interesse, men niveauet er .lidt
forskellig, Kaj er tvunget til at spille
med "de unge knægte" for at få den
rette modstand.!!
Sidste årvar Kaj fodboldtræner for de
små (jeg har ikke megen kendskab til
fodbold), så jeg ved ikke, hvad holdet .
hedder. Kaj nyder at sætte sig foran
fjernsynet, hvorimod Yrsa gerne vil
læse en god bog. Når man har læst en
bog, kan det være dejligt, at have no"
gen at dele oplevelsen med, ·derfor er
Yrsa med i "Læsekredsen ", som
Helle Engestoft og Else Pedersen tog
initiativet til at starte for nogle måne-
der siden. Indtrykket jeg får af Yrsa
og Kaj er, at hvor deer-. er det ikke
kedeligt at være;
de virker utrolig aktive og initiativri-
ge. Jeg siger hermed GODT NYTÅR
TIL ALLE, og TAK til Yrsa og Kaj,
fordi jeg måtte besøge jer.- -h.k.



• Grønbjerg på Internettet

Finn Krogh Jørgensen har fået en så-
kaldt hjemmeside (Engelsk: HomePa-
ge) på Internettet og har tilbudt
Grønbjerg-2000 plads til en side med
oplysninger om Grønbjerg og Grøn-
bjerg-2000.
For at komme i forbindelse med In-
ternettet og Grønbjergs side skal man
have en computer som er koblet til
telefon-nettet via et modem, og man
skal desuden have et brugernavn og
en adgangskode til Internettet.
Grønbjergs side, som også er vist på
den modstående side, har følgende
adresse:

Fællesspisning
i forsamlingshuset

http://www.cybercity.dk/users/ccc22
306/gb2000.html

Dette virker umiddelbart som en gang
vrøvl, og er også bare en slags adres-
se man skal kende for at kunne læse
Grønbjergs side.
Der findes dog også forskellige søge-
programmer på Internettet, hvor man
f.eks. ved at søge på navnet
'Grønbjerg' , vil få en liste over de si-
der der indeholder navnet Grønbjerg.
Da Internettet og Grønbjergs side kan
læses over hele verden findes siden
både i en dansk og en engelsk versi-
on .•

Grønbjerg
1897 - 1997

Fredag den 17. januar kl. 18.30
pris voksne 40 kr. - børn 20 kr.

sidste tilmelding tirsd. d. 14.1.97
N.B.: Der er puderum i kælderen

Arrangør: Kodalsvej og Grønbjergvej



Grønbjerger et landsogn beliggende
i Videbæk Kommune, Ringkjøbing
Amt. Sognet har 687 indbyggere
fordelt på ca. 280 husstande og
527 stemmeberettigede ved kom-
munalvalget i 1994. I Grønbjerg er
der 3 større virksomheder med ca.
100 ansatte. Derudover er der en
række mindre virksomheder foru-
den landbruget.

I foråret 1995 blev Den selvejende
institution Grønbjerg - 2000 stiftet.

Den selvejende institution Grøn-
bjerg - 2000 er organiseret i en
bestyrelse der er valgt blandt et
repræsentantskab der består af
medlemmer fra så godt som alle
sognets foreninger.

Den selvejende institution Grøn-
bjerg - 2000's overordnede formål
er i tæt samarbejde med forenin-
gerne i Grønbjerg samt byrådet og
forvaltningen i Videbæk Kommune
at bibeholde og styrke Grønbjergs
serviceniveau, ved bl.a. i samarbej-
de med sognets foreninger at sikre
grundlaget for en skole. Fremme
by- og erhvervsudviklingen, samt
sport, fritidsaktivitet og kulturliv
således at alle aldersgrupper har
mulighed for at trives i Grønbjerg.
Endvidere skal Grønbjerg profileres
som turistområde. Alle disse aktivi-
teter skal på sigt fastholde og øge
befolkningstallet i et mindre lands-
bysamfund idet aktiviteterne skal
medvirke til at gøre det attraktivt
at bosætte sig i Grønbjerg og andre
landdistrikter.

Algade23
Grønbjerg
OK6971 Spjald
Tlf/fax+ 45 97 38 48 08

Formand:MogensBallegaard
priv:Sønderkjærsvej9
Grønbjerg
OK6971 Spjald
Tit + 45 97 38 43 32



• Noget om at tæmme

Noget om at tæmme det stof drømme
er lavet af.

Jeg havde jo hørt, at Vestjyder er
handlingens folk og jeg skal love for
at der var kraft bag ordene. Omtrent
tre uger til at klare Grønbjergs frem-
tid. Det er for en arkitektstuderende
en udfordring, der er til at tage og
føle på. Den brede vifte af projektide-
er betød, at der til hvert "felt" i hel-
heden var 1,2 dag til at udvikle ide,
tilpasse til helhedsplanen og rentegne.
Ved en sådan opgave må man skyde
nogle klare og enkle bud på løsninger
af fra hoften, som ikke forplumres af
eftertankens og perfektionismens
gnidder; andre gange må man konsta-
tere en forbier ...

Prospektet indeholder flere kategorier
af projekter. Der er de store armbe-
vægelser som f.eks. udstykning af
nye erhvervsgrunde og udbygning af
det nye aktivitetscenter , der er også
de forslag, som er afhængig af andre
myndigheders accept af ide-
en/problemet som for eksempel tra-
fikrenoveringen af Algade, etablerin-
gen af nye byggegrunde og placerin-
gen af DGIs regionskontor . Endelig
er der en række initiativer, der, hvis
troen på ideen er der og den selv-
hjulpne nerve vil det, kan føres ud i
livet nu og her. Jeg tænker på etable-
ringen af forhaverne langs Algade,
renoveringen af Kirkestien og det re-
kreative område omkring dammen
vest for byen. Det er disse projekter,
der er mest interessante at bygge vi-
dere på her.

Karaokefest
Hvem synger bedst?

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til karaokefest i Grønbjerg forsam-
lingshus den 8. marts 1997

Mød op og bliv kåret til årets jubilæumssangstjerne
Nærmere opslag herom udsendes senere.
Grønbjerg Sogneforening



Modsat en allebeplantning langs ho-
vedgaden, vil en indsats omkring
etablering af forhaver kunne skabe et
varieret og levende indtryk på forbi-
passerende. Alletræer vil let tage pu-
sten fra de små byhuse og har også i
denne sammenhæng den uheldige
virkning, at blænde af for hvad der
foregår bag træerne. De vil, afhængig
af planteafstanden, kunne skabe en
mere e!ler mindre massiv mur med
deres træstammer i kigget ned af AI-
gade. Forhaverne vil stå frem som
synlige beviser for at beboerne er
interesseret i byen og drager omsorg
for den fremtoning. Indholdet af for-
haverne bør stilles relativt frit, mens
der bør udarbejdes en fælles bestem-
melse for hvilke materialer, der skal

Dame Senior starter træningen lørdag
25. januar.

Vi mødes i Klubhuset ca. kl. 13.00.
Herefter trænes en god times tid og
ca. kl. 15.00 er der suppe
og informationer om 1997-sæsonen
på Grønbjerg Kro.

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Træner Else Toft Sørensen, tlf. 97 13
3332.
Formand Inge Lund-Nielsen, tlf. 97 38
4120.
Opstart for bøme- og ungdomshold
annonceres senere.

brugs til afgrænsningen af haverne ud
mod Algade. På den måde vil haverne
blive bundet sammen som perler på
snor uanset indholdet. De eneste vej-
træer, der skal plantes inden for by-
portene er ved tilkørselsesvejene,
hvor der også foreslås overkørsler til
hastighedsdæmpning . Tilsammen vil
det forbedre markeringen af de eller
noget slørede stikveje.
Jeg forestiller mig, at man skulle bru-
ge kirkestien som en ceremonivej , når
var bryllup, fakkeltog til julegudstje-
nesten etc.. Samtidig vil det være et
fantastisk syn at bevæge sig igennem
den let buede streng af blomstrende
hvidtjørnen i forsommeren. Tiltaget
er enkelt: udbedre af grusvejen og
plante 100 hvidtjørn.

Grønbjerg
Kro

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

S0NDAGSMENU
KUN Kr. 65,-



Området omkring dammen vil kunne
blive et dejligt mål for en søndags-
slentretur . Med små lysninger ved
tungerne af dammen, dannes intime
rum, hvor der vil kunne dases, se på
fugle, insekter og padder, flettes fing-
re og hvad man ellers kan finde på.
Vandoverfladen vil samtidig kunne
opfattes som en glimtende flade fra
vejen af forbikørende og vil være en
del af byport konstellationen i denne
ende af byen.
Hvis jeg skulle nævne et forslag som
kunne kaldes en forbier, vil jeg tage
planen for ældreboligerne ved Kasta-
niealle og Købmandsalle Alle. Jeg har
udformet dem i forslaget nærmest
som miniparaceller altså en forlæn-
gelse af det der allerede er foregået
ved boligerne ud mod Algade. Jeg vil
ved nærmere betragtning hellere have
foreslået en mere fri bebyggelse, som

tilstræbte at tilpasse sig stedets be-
plantning - en slags skovhuse uden
den faste afgrænsning af grunden og
nyttearealer . Det kunne også give
anledning til større samvær mellem
beboerne og nærhed til byens andre
borgere i stedet for at blive en lille
lukket enklave.

Det er dejlig at møde mennesker med
en stærk tro på at det kan lade sig gø-
re at påvirke den såkaldte udvikling.
Folk, der tør give sig i kast med gribe
fat i det stof som drømme er lavet af
og med overbevisende behændighed
vil stå frem med bud på hvordan
fremtiden bedres, er ikke at finde
hvorsomhelst. Og dog - i Grønbjerg
flokkes de for tiden. Skulle der være
interesse for at få nogle af projekterne
belyst eller udbygget springer jeg
gerne tværs over Jylland igen! •



Grønbjerg Vandværk afholdt ordinær
generalforsamling onsdag den 27. no-
vember med følgende dagsorden:
Valg af dirigent.
Beretning om selskabets virksomhed.
Fremlæggelse af det reviderede regn-
skab.
Genfremsætteise af nye love.
Valg af bestyrelse og revisor.
Eventuelt.

Beretning om selskabets virksomhed
i året 1995/96.
Vandforsyningen er igen i år klaret
uden problemer. Der er udpumpet
78.000 m3 mod 92.000 og 110.000
m3 de to foregående år. Forbruget har
været på 7000 m3 i gennemsnit af
sommermånederne mod 6100 i gen-
nemsnit af de øvrige måneder.

Udgiften til vedligeholdelse har været
på et normalt niveau. Der er repareret
en pumpe, og der har været et led-
ningsbrud, som meget uheldigt lige

skulle finde sted omkring nytårsaften.
Her ud over er der udskiftet en hånd-
fuld målere, som blev frostsprængt i
vinterens løb. Dette er noget nyt, som
er kommet til, efter at vi har fået in-
stalleret målere hos alle forbrugerne.
Jeg vil gerne indskærpe, at det er for-
brugernes opgave at sørge for, at
målerne ikke frostsprænges eller lider
overlast på anden måde. Fremover vil
vandværket kun betale måleren, mens
det vil blive pålignet forbrugeren at
betale arbejdslønnen. Er måleren ud-
sat, så læg en isoleringsmåtte eller
noget andet over den.

Alle målerne blev læst af tæt op
imod 1. juli 1995 og via selvatlæs-
ning så tæt på den 31. december 1995
som muligt. Ud fra dette forbrug blev
a conto indbetalingerne i 1996 fastsat.
Sammen med a contoen i april blev
der foretaget endelig afregning af for-
bruget i 1995. Selvatlæsningen forløb
nogenlunde bortset fra, at der var
nogle, som skulle rykkes. Er det de
samme igen i år, må vi overveje at
indføre et rykkergebyr .

Grønbjerg Jagtforening
Afholder ordinær generalforsamling på Grønbjerg Kro,

torsdag den 30. januar 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen



Det sidste års nedbør, som lå på ca.
55 % af normalnedbøren, bevirkede,
at vi meget ambulant kom til at levere
vand til tre nye forbrugere, hvis
brønde løb tør. Vandstanden i vand-
værkets boring har glædeligt nok væ-
ret helt upåvirket af tørken.

I Amtets udpegning af Qmråder med
~ærlig grikkevandsinteresser, (OSD)
ligger vi lige på kanten af et stort om-
råde, der strækker sig op over Tihøje
og Trehøje. Her dannes store mæng-
der af godt grundvand, som presser
ud imod Vildbjerg, Aulum, Holste-
bro, Vind, 0rnhøj og Grønbjerg.
Jordbundforholdene i området giver
her mulighed for en stor nedtræng-
ning af vand til grundvandet, og
mængdemæssigt er området begunsti-

get af en meget stor nedbør på 1000 -
1200 mm om året. Kvaliteten af
grundvandet er desuden begunstiget
af, at der i dette området ikke findes
forurenende virksomheder.
Så med dette i baghovedet kan Grøn-
bjerg se fremtiden fortrøstningsfuldt i
møde, hvad angår godt drikkevand
både mængdemæssigt og kvalitets-
mæssigt. De almindelige kemiske og
bakteriologiske analyser har i alle de
år, hvor vandet er pumpet op fra den
nye boring, kun givet anledning til
betegnelsen: Godt drikkevand. Dette
udtryk kan vi fortsat anvende også
efter, at der er undersøgt for pestici-
der. Der blev ved undersøgelsen in-
gen fundet, end ikke spor af dem. Så
flot er vort drikkevand.



Sidste år blev budgettet lagt, så de
faste udgifter skulle kunne dækkes af
de faste afgifter, og de variable udgif-
ter skulle kunne dækkes af m3

_

afgiften. Dette er kommet til at holde
stik, så vi, selvom der er sparet på
vandet, kan fortsætte med uændrede
takster og alligevel kan opbygge en
kapital igen i stedet for den, vi brugte
sidste år til opsætning af vandmålere.

Fremlæggelse af det reviderede
regnskab.
Det reviderede regnskab blev gen-
nemgået. Vandværkets likvide kapital
var ved året slutning på 154.000 kr.

Genfremsættelse af nye love.
Under punkt 4 på dagsordenen gen-
fremsattes de nye love i uændret form
til endelig godkendelse. Lovændrin-
gen er sket for at bringe lovene i
overensstemmelse med de nye forhold
med målere og i overensstemmelse
med det kommunale direktiv for
vandværker. Et eksemplar medsendes
opgørelsen i april måned.

Valg til bestyrelse og revisor.
På valg til bestyrelsen var Leif Tan-
ge. Til revisor var Svend Erik Lau-
ridsen på valg. Begge blev gen-
valgt.-

Familie & samfund

Fastelavnsfest på Grønbjerghjemmet
Mandag d.10. februear kl. 14.00

Matas i Holstebro
Onsdag d. 19. februar kJ. 19.00

Kursusafslutning i forsamlingshuset
Onsdag d. 19. marts kl. 19.00



1997 - året hvor
Grønbjerg

fylder 100 år.
GRØN BJERG
1897 - 1997

I forbindelse med jubilæet er Sogneforeningen i gang med forskellige tiltag for
at fejre de 100 år.

Sogneforeningen udgiver i løbet af foråret et jubilæumsskrift, forfattet af
borgere i Grønbjerg. Niels Peder Svendsen har været stor leverandør af
materiale til forfatterne. Skriftet bliver redigeret af Ingelise og Torben
Vestergård.

Sogneforeningen vil gerne allerede nu sige tak til de personer, som har lagt
deres arbejde i dette skrift.

Til sommer vil Sogneforeningen afholde tre festdage i telt på det grønne
område

Banko i teltet
Richard Ragnvald underholder i teltet

Fælles morgenkaffe i teltet
Fodboldeftermiddag
Spisning, revy og Milles spiller i teltet

Det er planlagt, at der på et andet tidspunkt i løbet af året bliver arrangeret
festligheder for børn.



• Vejviser - Grønbjerg

Som noget nyt har Runestenen ud-
sendt en vejviser for Grønbjerg og
den del af Nr. Omme sogn der hører
til Grønbjerg skoledistrikt.
Og som vi siger i fOfmdet er det ikke
fordi vi ikke har vejvisere nok, men
nyskabelsen ligger i at vi har taget
børnene med. Desuden har vi ment at
en indsnævring af området hvor man
skal lede efter et nummer eller adres-
se ville lette opgaven betydelig.

Vejviseren er forsynet med et afsnit
om Kommnal/Offentlig/Myndigheder
hvor man kan finde det vi mener na-
turligt hører under denne kategori. Vi
har også medtaget dyrlægerne i Ager-
feld og i Spjald under denne afdeling.
Umiddelbart efter kommer et afsnit
der omhandler foreninger og lignende
i Grønbjerg. Formanden- eller den
der repræsenterer foreningens navn,
adresse og telefon ur. er med.
Herefter kommer forretninger, virk-
somheder, håndværkere og service i
Grønbjerg. Nogen gange kan det se
ud som der er orden i tingene og
somme tider ikke, men vi har forsøgt
at ordne de forskellige navne, firmaer
osv. således at de let kan findes.
I vejviseren for de voksne i Grøn-
bjerg har vi valgt at dele de voksne
beboere op efter efternavn, dog såle-
des at fornavnet står forrest. Vi har
ikke medtaget stillingsbetegnelsen.
Men hvis det er et ønske vil vi over-
veje det til næste år.

Herefter kommer børnene i Grønbjerg
skoledistrikt i alfabetisk orden og
med fødselsåret angivet således at
man selv er i stand til at beregne sig
til de pågældendes alder. Børnene ta-
ges med til og med det 17. år hvoref-
ter de overgår til de voksnes rækker.
De unge der er på efterskole eller lig-
nende er stadig opført under foræl-
drenes adresse.
Sluttelig er alle beboere i Grønbjerg
opført under gadenavn.
Bagerst i vejviseren er der et skema-
tisk kort over Grønbjerg. Det har af
pladshensyn og for overskuelighedens
skyld ikke været muligt at få alle veje
i området med.
Vejviseren er sponsoreret af Anne-
berg Transport A/S, Grønbjerg
Brugs, Grønbjerg Møbelindustri og
Ringkjøbing Landbobank. Vi siger
naturligvis tak for støtten og vi håber
at vejviseren må blive flittigt benyttet.

Smider man en vejviser væk eller har
man ønske om flere kan de købes i
Servicebutikken formedels en tier.
Nu vil vi ikke hævde at vi er fejlfri
selvom vejviseren er læst igennem
flere gange og af flere personer. Men
skulle der være fej I i den beder vi om
at få henvendelser om fejlene. Vi er
vidende om at flere i byen har
"kaldenavne" vil man opføres under
et kaldenavn er dette også en mulig-
hed.
Herudover vil vi bede om hjælp til at
få vejviseren ajourført til næste år
således at vi altid vil have en aktuel
vejviser for Grønbjerg. • -mb



IITeglværkerne

Mere omkring Grønbjerg
teglværk.

Efter en tid som enkemand giftede An-
ders Jensen sig igen med Viola 0ster-
vemb. Hun blev, som også Grethe havde
været det,en afholdt husfrue i teglværks-
hjemmet, som medarbejderne satte stor
pris på. I 1963 fejrede Anders Jensen sin
70-års fødselsdag med en stor fest i
forsamlingshuset, hvor hele teglværk-
spersonalet var inviteret med. - "Gode og
trofaste arbejdere fortjener en god løn",
sagde Jensen i interviewet i 53,- og de

Trehøje Museum
Søndermarksvej 2, ørnhøj.

Åben lørdag + søndag kl. 14-17
eller efter aftale.

blev åbenbart heller ikke glemt, når der
skulle festes.
11965 døde Anders Jensen efter et virk-
somt liv, - efter 33 år som identisk med
Grønbjerg teglværk. Og blev begravet på
Nørre Omme Kirkegård ved siden af
Grethe og Ulrik.
Herefter blev teglværket drevet videre
med Thorkild som ejer, - med Ingrid
som ansvarlig for regnskab, køb og
salg,- og med Krejsten, som han bliver
kaldt, som daglig leder af produktionen.
Også tiden efter Anders Jensen blev en
god og produktiv periode for Grønbjerg
teglværk. Thorkild indførte et nyt og
mere moderne tørreri. I 1974 blev der
åbnet en ny lergrav på Kristian Kjærs
mark.

Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf. 97 38 41 87

Grønbjerg Sogneforening

onsdag den 19. februar 1997 kl. 19.30
i Grønbjerg forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Sogneforeningen er vært ved kaffen.



Men årene sidst i halvfjerdserne
blev generelt dårlige for danske
teglværker. Byggeriet var næsten
overalt gået i stå, grundet høje
renter, og at den voldsomme in-
flation, som man oplevede først i
dette årti, var gået i stå.- De små
teglværker måtte indse, at de ikke
kunne klare sig i konkurrencen
med de store og meget mekani-
serede murstensfabrikker . Så på
Grønbjerg , som på mange andre
mindre teglværker, besluttede
man sig til at dreje nøglen rundt.
l 1980 var det slut med tegl-
værksdrift i Grønbjerg.

Det er ikke et kig ind i Roms Katekomber, men ind i
Teglværksovnen. I dag er her halm og hø.

I samarbejde med Trehøje kommunes øvrige havekredse, borgerforeninger og Vildbjerg
Vandværk.

Baggrund for kurset er: Statens afgiftspolitik. De sidste års tørke. Vort hidtidige
plantevalg. Vandbesparende klimaforbedring. Jordbund og jordforbedring. Havens
planteetager. Vandmagasiner. Rodbegrænsning. Vandbesparende vanding. Plantes evne
til at fmde vand.
Deres evne til at spare på vandet. De mest tørketålende planter og deres brug i haven.
Kurset afholdes på:

Vildbjerg skole lørdag den 22. februar 1997
fra kl. 9.30 - 15.00

med Det jydske Haveselskabs konsulenter Aksel H. Sørensen og Poul Hagedom som
instruktører.

med venlig hilsen bestyrelserne

1897 - GRØNBJfRG - 1997



Før den tid var der vel 2-300 teglværker
i Danmark. I dag er dette tal reduceret
til en tiendedeL--
Hele herligheden blev nu afhændet, og i
nogle få år blev her drevet skrothandel.
I den forholdsvis korte tid forfaldt både
bygninger og park, så der var meget at
se til for Minna og Leo Kjeldgård, da de
august 1985 overtog matrikelnummeret.
Familien Kjeldgård har brugt megen
energi på at føre villaen og parken tiba

ge til sin fordums så pæne stand. Der er
også ryddet op i produktionsbygninger-
ne, som nu benyttes til noget helt andet
end det, de blev bygget til, nemlig hø,
halm og islandske heste. Og ikke at
forglemme de to grave, som nu fungerer
som Put and take søer til glæde for
lystfiskerne. Teglværksvej nummer 7 er
igen blevet en perle, som den var det i
teglværkets storhedstid. • -ik



• Grønbjerg - 2000

Endnu et travlt år er rundet ud. Og
1997 bliver efter al sandsynlighed ik-
ke mindre travl. Alene Grønbjergs
100 - års jubilæum vil kræve en del
opmærksom fra mange.
Grønbjerg - 2000 har taget hul på
festlighederne ved at bevilge blom-
ster, der er plantet
som
GR0NBJERG
100 ÅR, på grøf-
tekanten lige over
for Petrea Peder-
sen og på Grøn-
bjerg (Højris).
Tulipanerne som
til foråret skal ud-
skiftes med Tage-
tes, er blevet
plantet af Hans
(Brugs), Chr. Jensen og Esben Hede.
Endnu engang tak for hjælpen. Vi nå-
ede netop at få løgene i jorden inden
frosten satte ind.
Nytårs nat blev der opsat skilte ved
indkørslerne til Grønbjerg. Skiltene

der forkynder at der i 1997 er 100 års
jubilæum i Grønbjerg erstatter Årets
Landsbyskilte. Hver gang der er en
aktivitet i Grønbjerg her i Jubilæums-
året vendes skiltene og der meddeles
om aktivitet tid og sted.
Allerede den 5. januar er Grønbjerg -
2000 igen på banen. Midler som er
blevet bevilget til musikinstrumenter
for de mindste i Grønbjerg i Spjald-
Grønbjerg Musikforenings regi vil

blive overrakt ved en koncert på
Brejninggård efterskole. Derudover
kommer der initiativer fra flere sider,
og det hele kulminere ved Sognefor-
eningens festligheder til sommer. Et
spændende og festligt år venter.

~DANA
VINDUER~

0rnhøjvej 18 Grønbjerg

6971 Spjald.



Hvad har 1996-årets anstrengelser så
vist - ja - vi er jo nok ikke nået (i
nogle retninger) så langt som vi hav-
de håbet. Vi må jo nok sande at "ting
tager tid" - og somme tider lang tid.
På andre områder har der så været en
mere positiv udvikling.
For at begynde ved det store anlægs-
arbejde som alle vist venter på bliver
sat i gang, aktivitetscenteret, kan jeg
oplyse, at der allerførst i det nye år
bliver holdt et møde mellem kommu-
nen og de implicerede parter i Grøn-
bjerg. Mødet skulle helst resultere i at
vi får den længe ventede byggetilla-
delse, og at vi herefter kan gå i gang
med at søge Bygge- og anlægsfonden
om midler. Og så forhåbentlig komme

i gang med byggeriet.
Et andet stort område er helhedspla-
nen for Grønbjerg. Vi venter spændt
på Boligministeriet udspil.
I 1997 har Ringkjøbing Amt afsat ca.
400.000,- til trafikregulerende foran-
staltninger i Grønbjerg. Amtet og
Byplansgruppen prioriterede en ord-
ning omkring Brugsen - Kroen - Ser-
vicebutikken og en ordning ved sko-
len. Herefter skulle der, alt efter hvor
langt pengene rakte, trafikdæmpes ud
for Frydendalsvej og Grønnegade.
Amtet vil begynde skitseringen og
planlægningen først i det nye år.
Vi har fået tilsagn om ældreboliger i
1997, og venter her på et udspil fra
Videbæk Kommune.

LOKAL8RUGSEN
GRØNBJER G

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

;,\;;;,...... 01\ GUG\I f:...REf\ t..\

q {" ./""". . t"' PEO\l\O,"

~:~~~'-";~Yp~~:~~~~~
-~~. ÅBNINGSTIDER: ONUNE l\P

Man-tor 8.00-17.30
Fredag 8.00 - 18.00
Lørdag 8.00 - 12.00
Søndag 8.00 - 12.00 Vi er til for dig!



Kroen har fået gang i overnatningen
ude i byen. Der har været mange
overnatninger i sommerens løb og det
er forhåbentlig begyndelsen til noget
vedvarende.
Derudover er Brugs- og billedkunst
kommet i gang i en kort sommerperi-
ode. Det kunne være interessant, om
der var mulighed for en mere perma-
nent forretning.
Igen i år har der været besøg af inte-
resserede, vi har haft besøg af "hele"
EV, 20 - 30 personer i forbindelse
med Landsbyuniversitetet. En delega-
tion landbrugselever fra Letland, samt
en indvandreklasse fra AVe i Århus.

.~

FastelavnsFest
iGrønbjerg

Forsamlingshus

Søndag den 9. Februar
kl. 14.00 - 16.00

Voksne kr. 25 inkl. kaffe
og fastelavnsbolle

Derudover har jeg været ude at holde
indlæg/foredrag om Grønbjerg i
Hammerum, Herning, DGI Himmer-
land, Tim, Århus, Hvilsom, Bjer-
ringbro og Fredericia .•

Mogens Ballegaard
Jan Dyrberg
John Asmussen
Henrik Thomsen
Gudrun Nyborg
Ole Berthelsen
Kristian Knudsen
Søren Nilausen
Klaus Tang

9738 43 32 Form.
9738 43 81 Næstform.
97 38 42 85 Kasserer
97 38 40 50 Sekretær
973841 21 Komm.valgt
9738 4179
9738 4103
9738 43 78
9738 4358

V æreise til leje

Et værelse på 0rnhøjvej 3 er
til leje omgående.

Fælles køkken og bad
husleje 1300,- pr. md.
lys og varme
a' conto 500,- pr. md.

Grønbjerg By- og Erhvervsud-
vikling ApS.
Henvendelse John Asmussen
tlf. 97 38 42 44

97 3842 85



til familiens store sorg døde under
fødselen.
Jens Christian Jensen var et udad-
vendt, stilfærdigt og venligt menne-
ske, der gerne ville føre en hyggelig
og god samtale med Grønbjergboere
eller andre, som han traf på. Fodbol-
den havde hans store interesse, og i
mange år har han været en trofast
tilskuer ved Grønbjerg Stadion, når
der var fodboldkamp der. Han funge-
rede i en række år som linievogter.
En anden af Jens Christian Jensens
fritidsinteresser var billardspil. Han
har været medlem af Grønbjerg Bil-
lardklub lige fra dens start. Jens
Christian Jensen var også et hjemmets
menneske, der satte stor pris på fami-
lielivet. Efterhånden som familien
voksede, og børnene stiftede hjem,
glædede han sig meget til deres be-
søg, og børnebørnene stod i særlig
grad hans hjerte nær. For ca. et år
siden begyndte sygdommen for alvor
at melde sig. Sommeren mærkede han
ikke meget til, da han i lange perioder
måtte opholde sig på sygehuset i
Holstebro. På et hospital bliver dage-
ne så ens for patienterne. Det var en
stor opmuntring for ham, at han så
trofast fik besøg af den nære familie.
Og de dage, han var hjemme som en
svag mand, handicappet af sygdom
fik han den allerbedste og kærligste
pleje, han kunne ønske sig. Det var
efter hans eget store ønske, at kunne
tilbringe så mange dage i hjemmet i
Grønbjerg, som det var muligt den
sidste tid, og det ønske fik han op-
fyldt.
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JENS CHRISTIAN JENSEN, By-
marken 11, Grønbjerg, døde den 30.
oktober 1996 på Centralsygehuset i
Holstebro. Jens Christian Jensen blev
født i Sædding sogn ved Skjern den
12. februar 1922 som søn af Mads
Peder Jensen og hustru Johanne Ma-
rie, født Madsen. Allerede som dreng
kom han ud at tjene hos bedstefade-
ren, der havde en gård i Sædding.
Der var fire børn i barndomshjem-
met, to drenge og to piger. En søster
døde i 1995. I sin ungdom tjente Jens
Christian Jensen som landbrugsrned-
hjælper på forskellige gårde. Her i
Nørre Omme sogn har han bl.a. tjent
hos Ole østergaard, Sarinus Tang,
hvor han var landbrugsmedhjælper i 5
år og hos Hans Henriksen, Bækgård.
Den 25. maj 1922 blev Jens Christi-
an Jensen i Hee kirke viet til Kristine
Marie, født Andersen fra Hee, og
parret bosatte sig i Grønbjerg. Jens
Christian Jensen blev ansat på Grøn-
bjerg Teglværk, der nød godt af hans
arbejdskraft godt 20 år. Jens Christi-
an Jensen arbejdede på Grønbjerg
teglværk, indtil det blev nedlagt.
Derefter tog han en del år forskelligt
forefaldende arbejde, indtil han lod
sig pensionere. Marie og Christian
Jensen fik fem børn, som de skabte et
godt og trygt hjem for. Familien øge-
des efterhånden med svigerbørn og 6
børnebørn, hvoraf den ene lille dreng



KRISTIAN LINDE FRYDENRIG
NIELSEN døde den 31. oktober 1996
på Ringkøbing sygehus. Han blev
født den 25. november 1915 i Klink,
Nørre Omme sogn, som søn af Niels
Dragsdal Nielsen og hustru Elise
Kristiane, født Jakobsen. Han var den
3. ud af en søskendeflok på 7. Mode-
ren, kaldet Lise Dragsdal, oplevede
det sjældne i en høj alder at blive
tipoldemor til adskillige børn. Linde
Nielsen kom ud at tjene allerede i 10
års alderen på en gård i Torsted, og
som ældre mindedes han, hvordan
han løb over mosen for at komme
hurtigt hjem til forældre og søskende,
når han endelig havde lidt fritid. I sin
ungdom tjente han som landbrugs-
medhjælper på forskellige gårde, bl.a.
hos Ole Kjærgaard, Sarinus Tang og
Erling Møller og på en gård i 0rnhøj.
l de fem svære krigsår var han be-
skæftiget med at køre brød ud til folk
med hestevogn fra Grønbjerg Bageri.
Senere arbejdede Kristian Linde Niel-
sen med brunkul og tørv. Den 7.
marts 1948 blev han i Nørre Omme
kirke viet til Anna Kristine Jensen,
der er født og opvokset i Sønder WICKI HAMMER 0STERGAARD
Lem. Parret købte og dreven gård på JOHANSEN døde den 2 november
Melheden. I 1955 solgte de gården og 1996 pludselig få dage før sin 19 års
overtog Kristian Linde Nielsens føde- fødselsdag. Wicki Johansen blev født
gård "Frydenrig" . Gården var et den 28. november 1978 i Vildbjerg,
mindre landbrug med et dusin køer, men tilbragte sine barndomsår på
som blev drevet med stor dygtighed Kodalsvej 6, Grønbjerg. Hun er dat-
og flid af ægteparret og senere også ter af Ken 0stergaard Johansen og
ved børnenes hjælp. Kristian Linde hustru Lene Hammer Johansen og den
Nielsens motto var, at man skal sørge næstældste af fire søskende. Sin sko-
for at få noget ud af det, man har, og leuddannelse fik Wicki Johansen i
det levede han fuldt ud op til. Det var Grønbjerg og Spjald, hvor hun slutte-
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hans opfattelse, at man får mest ar-
bejde udført ved at starte fra mor-
genstunden, men samtidig ville han
også af princip være færdig, når fyr-
aften meldte sig. Kristian Linde Niel-
sen var et ordensmenneske. Redska-
ber skulle efter brug rengøres og
smøres og i maskinhus og være parat,
så snart foråret meldte sit ko'mme.
Han var et hjemmets menneske, men
han fulgte også nøje med i landsbyli-
vet i Grønbjerg, ligesom han også
fulgte nøje med i arbejdet rundt om-
kring på markerne. Hvordan stod
avlen o.s.v. 3 børn er opvokset på
gården, som Anna og Kristian Linde
Nielsen fraflyttede i 1974. Kristian
Linde Nielsen ville gerne give børne-
ne det med på vejen fremover, at de
blev arbejdsomme og dygtige og pas-
sede det de skulle have med at gøre.
Familien voksede med svigerbørn,
otte børnebørn og 2 oldebørn. Kri-
stian Linde Nielsen har indtil for et
års tid siden haft et ualmindelig godt
helbred, men nu sagde hjertet stop,
og han sov stille ind, 81 år gammel.



klarede Wicki det ikke med livet i
behold. Wickis pludselig død kom
som et frygteligt chok for Karsten
Gorritzen, for Wickis forældre, sø-
skende og øvrige nære familie og
venner. Dødens afsked kan vanskeligt
være værre. Døden har her medført
den dybeste sorg og det smerteligste
savn. Wicki havde i sit korte liv sat
sig positive spor. Hun havde som den
kærlige og gode pige, hun var, hjertet
på rette sted, ville så gerne gøre an-
dre glade. Hun havde giversind og
valgte sine gaver til andre med omhu.
Hun glædede sig altid meget til fami-
liesammenkomster , fester, fødselsda-
ge og andre mærkedage. Det var no-
get hun så hen til og planlagde på
bedste måde. Wicki Johansen levede
et intenst og godt liv lige til sin alt
for tidlige død.

de med 10. klasse. Wicki var kendt
som en venlig, rar og livsglad pige.
Høflig og vellidt var hun, og hun bar
præg af at være opvokset i et godt og
trygt hjem, hvor der var indbyrdes
kærlighed og et godt sammenhold
mellem forældre og de tre søskende
og Wicki. For Michelle var hun også
den, der dannede et godt forbillede,
og hun var også for hende et stort og
varmt lys i tilværelsen. Wicki var en
sportspige, der blandt andet var inte-
resseret i fodbold ligesom storesøste-
ren. Men netop her viste sig de første
tydelige tegn under udøvelsen af
sporten, at hun måske ikke havde så
godt et helbred. Det var tungt for
hende at gå fra aktivt spiller til til-
skuepladsen på sidelinien. Senere
spillede hun badminton, og det kunne
helbredet klare. Sygdommen øvede
uden tvivl sin indflydelse på valget af
livsstilling. Hun startede f.eks. på ASTRID SKYTTE, Spjald Plejehjem
H.F. kursus, men følte at kræfterne døde den 11. december 1996, 91 år
ikke rigtigt slog til. Hun havde senere gammel. Astrid Skytte, født 0ster-
arbejde i Holstebro og Herning. No- gaard, blev født den 10. oktober 1905
get helt positivt afgørende for Wicki i Kjærgaard, Nørre Omme sogn som
Johansen for de sidste halvandet år datter af Gårdejer Ole 0stergaard og
var, at hun traf Karsten Gorritzen. hustru Mariane Larsen Kjærgaard.
Det blev til den store gensidige kær- Hun er vokset op på 0stergård sam-
lighed, og de fik mange gode oplevel- men med syv søskende. Som andre
ser sammen. Sammen havde de en steder på den tid kom børnene til at
kort periode ophold i Spanien. Wicki arbejde med det, som de var i stand
Johansen led af en meget sjælden og til at udrette ved landbruget. Før
ret ukendt hjertesygdom, og for et års landbrugets mekanisering var der
tid siden V<lf hun i en livstruende brug for mange rappe hænder, enten
krise med langvarig bevidstløshed, de var store eller små. Astrid Skytte
men hun overlevede og kom til kræf- havde et godt helbred, var udholden-
ter igen. Den 2. november gentog de og energisk, og det meget arbejde
sygdomskrisen sig, og denne gang kuede ikke hendes åndelige evner
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eller livsmod. I sine yngre år tjente
hun som ung pige i huset eller hus-
bestyrerinde forskellige steder, men
hun tog også ophold på Antvorskov
højskole, og det, der var mange høj-
skolers motto: "at det skulle være en
skole for livet" kom til at gælde for
Astrid Skytte. Den 12. juli 1930 blev
hun i Nørre Omme kirke viet til
Niels Jensen Skytte. Det unge par
købte et stykke jord udstykket fra
Astrids fødehjem, og der begyndte de
på næsten bar bund at skabe et hjem
sammen. Der skulle bygges, opdyrkes
jord, drænes, mergles og planeres.
Det var hårdt slid, og det blev ikke
nemmere af, at det var i 1930'ernes
landbrugskrise. Med flid og spar-
sommelighed fik de et dejligt hjem op
at stå. Og Astrid Skytte arbejdede
både i huset, på marken og i stalden.
Sammen fik de tre børn, to drenge og
en pige, og skabte for dem et godt og
trygt hjem. I de første mange år gav
dette sammen at opbygge en ny gård
meget arbejde og kun lidt udkomme.
Men arbejdet og fliden gav efterhån-
den sin løn. Især kvægavl havde
Astrid og Niels Skyttes store interes-
se. Det bør også nævnes, at til trods
for de mange daglige pligter tog
Astrid Skytte sig tid til og brugte
kræfter på at komme hjem og hjælpe
sin handicappede moder, der sad i
kørestol de sidste år, hun levede. Det
var en glæde for Niels og Astrid
Skytte, at de efter mange års trofast
og pligtfuldt arbejde på gården for 25
år siden kunne overdrage den til den
yngste søn Ejgil østergaard Skytte og
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svigerdatteren Birgit, født Kyndesen.
I Grønbjerg fik de også mange gode
år sammen, indtil Niels Skytte døde i
1988. De havde haft et langt og godt
ægteskab 58 år, da han pludselig sov
stille ind. Det var et hård slag for
Astrid Skytte, men alligevel formåede
hun at skabe sig en god tilværelse og
komme videre. Hun havde stadig stort
livsmod og levede især for familien,
der var vokset med svigerbørn, 7
børnebørn og 3 oldebørn.' Astrid
Skytte havde den lykke at bevare rige
åndsevner i en høj alder. Mere kom
det til at knibe med kroppen, så hun
tilbragte de sidste par år på Spjald
Plejehjem ,hvor hun også var glad for
at være. Men alderdommen har sin
pris og kræfterne svandt helt hen til
sidst, og hun sov stille ind .•

Onsdag d. 22. januar kl. 19.30
Pastor Ottosen

Tirsdag d. 18. februar kJ. 19.30
Hans Christensen, Spjald

fortæller om en rejse til Italien

Tirsdag d. 4. marts kJ. 19.30
Pastor Fibiger samt kordegn og organist

ved Nr. Felding og Tvis kirker.
Sangaften med højskolesangbogen

Alle møder er på Grønbjerg skole !
Alle er velkommen!
Husk brød og kop !
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Anneberg Transport AIS
Højrisvej 2. Grønbjerg
DK-6971 Spjald
Tlf.+45 97 38 4444
Telex 60 250 Anberg DK
Fax. +4597384418

Anneberg Tran.poI Sp.zo.o.
UI. Batorego 126A
65-735 Zielone Gora. Polen
Tel. +4868265595
Telex 043 3586 Anpol PL
Fax. + 48 68 271 259

Anneberg Beltran.port Ud.
9, Aranskaja Street
BY-220033 Minsk
Tel. +375 172 102572
Telex 0681 252484 ANBELBY
Fax. + 375 172 21 5020



Generalforsamling i Grønbjerg By- og
Erhvervsudvikling den 28.11.1996

Efter et "fabriksbesøg" hos Hanne og
Gravers Kjærgaard kl 1930 hvor vi fik
en grundig orientering om og rund-
visning i en moderne svineproduktion
fortsatte generalforsamlingen på
Grønbjerg Kro.
Foruden bestyrelsen var der ca. 15
deltager. Generalforsamlingen afhold-
tes i.h.t. vedtægterne. Formanden
bød velkommen hvorefter Poul Erik
Nielsen enstemmigt blev valgt som
dirigent. John Asmusssen fremlagde
formandens beretning. Der har været
tholdt 7 bestyrelsesmøder. Derudover
har GBE deltaget i en gruppe, som
arbejder på at få ældreboliger til
Grønbjerg, - i en gruppe der har ud-
arbejdet en lokalplan for Grønbjerg,-

i et projekt for at få D. G.I til Grøn-
bjerg.
Derudover har der været arbejdet på
at få 2 firmaer inden for træindustrien
til Grønbjerg. Desværre valgte de an-
dre lokaliteter.
Missionshuset blevet ombygget til 3
værelser. Disse har været fuldt udle-
jet siden færdiggørelsen.
GBE har derudover deltaget i et møde
med Videbæk Kommune vedr. byfor-
nyelser, og møder vedr. aktivitetscen-
tret.

GRØNBJERG
MASKINFORRETNING

97 38 40 35

o

LAVPRIS- TRADSILO
Oplager selv kornet i en STAUNING trådsilo og hold
omkostningerne nede. De solide og let Mndterlige

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

med specialvævet
luftgennemtrængeligt
polypropylen. der er
modstandsdygtig
mod råd.

Priserne er ab Grøn·
bjerg + moms. Bela-
Iing efterkrav. 8 da-
ges returret.

Type Byg H Diam P"s
LagersiloSL 150 150tdr 3m 3m kr. 2.220
Lagersilo SL 200 200 tdr. 4 m 3 m kr. 3.168
Lagersilo SL 250 250tdr 3 m 4 m kr. 3.210
Lagersilo SL 340 340 tdr. 4 m 4", kr. 3.626
Lagersilo SL 410 410 tdr. 5 m 4 m kr. 4.424
LagerslloSL415 415tdr. 3m 5m kr. 4.195
LagersiloSL550 550tdr. 4m 5m kr. 5.325

Tilbehør til Stauning Siloer: Mandehul. snegleud·
tag, beluftningssæt. specialvæv til plantørnng.

Sønderkjærvej 18, Grønbjerg, 6971 Spjald
Tlf. 973844 60 også aften og weekends



Formandens beretning blev godkendt.
Niels Olesen gennemgik årets regn-
skab.
Regnskabet viste et underskud på ca.
90.000,- som dels skyldes en rekla-
meudgift på 50.000,- til aktivitetscen-
tret, dels forfalden skat fra 94/95.
Det blev besluttet at tage af behold-
ningen for at dække underskuddet.
Regnskabet blev godkendt.
John Asmussen og Jan Dyrberg var
på valg til bestyrelsen. Begge blev
genvalgt for en ny 2 årig periode.
Markus Gammelgaard og Kristian
Knudsen blev valgt som h.h.v første-
og anden suppleant.
Bestyrelsen fik bemyndigelse til at

FREDAG d. 7. 3. 1997 kl. 19.00
Efter opvisningen er der kaffebord

skifte revisor, hvis der kan indhentes
et bedre tilbud.
Under evt. ønskede Søren Nilausen
oplyst muligheden for udvidelsen med
nye anparter og hvad prisen skal være
for disse anparter.
Der var enighed om at en pris på
1100,- kr. er en rimelig pris.
Søren Nilausen ønskede endvidere
oplyst, om der indtræder suppleanter
i bestyrelsen, hvis en af medlemmer-
ne udtræder. Det fremgår ikke af
vedtægterne.
Det blev vedtaget at bestyrelsen laver
et oplæg til vedtægtsændring til næste
generalforsamling.
Herefter sluttede generalforsamli-
gen.-

LØRDAG og SØNDAG d. 8. og
9.marts 1997

Hvis der er for mange kampe til afvik-
ling iweekenden, vil nogle af børne-
kampene blive flyttet til en aften i den
følgende uge.
Der vil, så snart turneringsplanen er la-
vet, blive uddelt en plan til alle.

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

Totalentreprise o Modernisering o Gulvbelægning

Kristen Agerlund Jensen
Peter ø. Christensen

97384270
97 38 42 78 • Biltlf: 30 95 47 78
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Den verdensomspændende kamp om at blive verdens Landsby År 2000 er Grønbjerg gået på
lnternettet. Meddelelsen om den nye stærke udfordrer modtages her hos en af konkurrenterne.

"hah! nordlige tudsetJæs! - muddermikler! Med vor HT/A TM zapper vi deres P-RAM, så
de ender i platbaljen - SCUSSI l!!!! .

JULENS GLÆDE @
Synes du, at december var hård
ved pengepungen?
Hvis ja, så tilmeld dig Grønbjerg
IF's juleopsparing - Julens Glæde.
Man indbetaler et beløb hver
måned fra januar til november på
en konto i Ringkjøbing Landbo-
bank og ultimo november, udbeta-
les pengene ved en hyggelig
komsammen i Landbobanken,
Grønbjerg.
Renterne af det opsparede beløb
tilfalder Grønbjerg IF.

Grønbjerg Sand-
og grusgrav

vi Knud Pøl
Holstebrovej 28, 6971 Spjald

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

Vil du vide mere, så kontakt
Landbobanken eller Grønbjerg
IF's bestyrelse!

Jordarbejde udføres med:
• Gummiged
• Gravemaskine
• Rendegraver



VIKINGEN ER LØS

Fra særdeles pålidelig kilde fortælles at en landmand fra den vestlige del af sognet en
eftermiddag var på vej hjem fra badmintonundervisning. På skødet havde han sin lille
håbefulde søn der var i fuld gang med at øve sig i den svære kunst at styre bil (den er
jo lidt mindre en end en traktor. Skæbnen ville at i det samme kom en af politiets
patruljer forbi. Det lykkedes faderen at få sønnen skubbet ned i bunden af bilen - men
ak og ve -lovens lange arm har selvfølgelig et øje på hver finger og de så straks hele
situation (også at faderen ikke havde kørekort med og sikkerhedssele på). Hurtigt fik
de politibilen vendt og kørte med fuld fart mod vest. Den arme synder blev holdt an vest
for Holmgårdsvej. Kilden oplyser at da man var færdige med de "alvorlige" lovovertræ-
delser så fik sønnen demonstreret blåt blink, sirene m.m.

En bilist var på vej til Skive. Han kørte rask til uden smålig hensyn til det fedtede føre.
r et sving tog bilen magten fra ham og havnede midt inde i et hus, hvor Jens og Maren
sad og drak kaffe.
Da støvet havde lagt sig, rullede chufføren vinduet ned og spurgte i sin forfjamskelse,
om det var den rigtige vej til Skive. Jens svarede uden at fortrække en mine:
- Ja, do ska Iii sønden om æ drawkist, å så æ et Iii uud.

Der var vækkelsesmøde i missionshuset. Salen var fyldt, og taleren havde ordet i sin
magt. Han talte først om himmeriges salighed, lys og englesang, som var de omvendtes
lod efter døden. Derefter udmalede han lokaliteterne i helvede, og hvad der ventede de
vantro.

- Alle, der ikke omvender sig, skal kastes uden for i mørket, hvor der skal være gråd
og tænders gnidsel.
En dyster stemning havde bredt sig i den tavse forsamling. Så hørtes gamle Sines
pibende røst:

- Hwa så mæ vi gammel, som ingen tænd håe, hwa ska vi gnissel mej?



væsen, som gjorde hende godt. Hun lod ham
hjælpe sig op på vognen, han satte sig hos hende,
og nu slæbte køretøjet af igen.
manden var henimod de tresindstyve år, han var
rundrygget og bredskuldret, og hans ansigt var
ikke smukt, men dog tiltalende, fordi det var
præget af en mandig og trofast sjæl, og fordi de
kønne øjne lyste af forstand og godhed'. Han viste
del~gelse for pigen, men ingen påtrængende nys-
gemghed. Efter en times forløb kørte de ind i en
~nselig bondegård, hvor han overlod heste og vogn
ttl en karl og drog Marie med sig ind i stuen. Her
sagde han nogle ord til en aldrende kvinde, som
derpå satte mad og drikke frem, men manden holdt
øje med det hele, og i milde og deltagende ord
opfordrede han pigen til at vederkvæge sig. Deref-
ter sagde han: ,.Det lakker mod aften, og da du
agter dig så langvejs bort, må du helst blive her
natten over .• Hun takkede for tilbudet, da hun
tr.ængte til hvile. Da hun ved den gamle piges
hjælp var bragt til sengs, kom manden og satte sig
hos hende. ,.Hvis du synes om det, lille Marie, kan
du nu fortælle mig, hvad der er i vejen med dig.
Du skal ikke gøre det, hvis du nødig vil, men det
kan somme tider leUe hjertet at fortælle en anden
sin sorg, og du kan stole på, at hvis jeg ikke kan
gøre dig godt, vil jeg ikke gøre dig ondt..
Mandens venlighed og deltagelse havde vundet
hendes hjerte, hun følte fuldstændig tillid til ham,
og hun havde jo også foresat sig at følge sandheden
i fremtiden, enten det gik hende vel eller ilde. Hun
begyndte at gøre rede for sine sorger, og han hjalp
hende ved deltagende spørgsmål og fik alt at vide.
,.Ak ja,~ sukkede han. ,.Fædrene har spist sure
druer, deraf er børnenes tænder blevet ømme!
Hvad jeg ellers ville sige: har du aldrig hørt tale
om Søren Tiphede?~
.Jo.~ det havde hun da.
,.Det er mig,~ sagde han.
Hun for forfærdet op, thi hun vidste, at det var den
mand, hendes forældre så hårdt havde forurettet·
men han sagde: ,.B1iv ikke bange mit barn. De;
står skrevet, at herren hjemsøger fædrenes synd på
børnene, men det tør mennesker ikke gøre. Jeg har
kun godt i sinde med dig. Læg dig nu til at sove. I
morgen tales vi videre ved.~
,.Jeg ville gerne tidlig af sted,. sagde hun.
,.Det kan du også komme, og måske kan jeg køre
dig et stykke på vejen, hvis du endelig vil bort .•

Derpå gjorde han korsets tegn over hende, dækkede
hende til som et lille barn, så forlod han hende.
Samme aften sendte Søren TIphede ridende bud til
Holmgård, at de ikke skulle ængstes for Marie, da
hun var i gode hænder. For ængsteisens skyld
behøvede han nu vistnok ikke at have gjort sig
ulejlighed, men iøvrigt kom budskabet vel til pas, thi
Karens og hendes datters i så lange tider sammen-
kogte had mod deres unge slægtning havde nu fået
luft, og de viDe ikke slippe lejligheden til at afgøre
både gamle og ny regninger med hende. Den tidlige
morgenstund kom Karen selv og var ledsaget af
sognefogeden for Nørre-Omme. Hun forlangte Marie
udleveret øjeblikkelig.
"Å, lad hende få sig en morgensøvn,. sagde Søren.
,.Sid ned og lad os tale om det. Hun vil kanske helst
være fri for at vende tilbage til Holmgård .•
,.Det skal hun også nok blive. Hun har villet forgive
mig og min datter, og den spøg skal hun ikke have
fundet på for ingen ting. Jeg har taget sognefogeden
med, at han kan føre hende til øvrigheden. Du vil vel
ikke holde hende tilbage, når sognefogeden forlanger
hende afleveret?
,.Jo, hvorfor ikke? sognefogeden fra Nørre-omme har
intet at bestille i vort sogn på den måde. Ellers er
han meget velkommen, og det er du også, Karen!
Men hvorfor vil du nu være så hård mod et ungt
barn? Jeg forstod hende sådan, at det var til sig selv.
hun lavede giften.~
,.Ja, hun lyver!. udbrød Karen.
",Hvem har lært hende det? spurgte Søren.
Konen skiftede farve og sagde: ,.Lad hende så bevise
for reUen, at det var hende selv og ingen anden, hun
ville forgive.•
,.Det vil nok snarere blive dig, der skal bevise det
modsaue, og det vil du ikke have godt ved. da det
var hende, der slog skålen fra den anden.-
,.Det tykkes mig sært, at du vil tage hende i forsvar.~
,.Hvem skulle ellers gøre det?
,.Ih, hun har jo sin far, den gule. Ellers er det ve]
min far, der er hendeslovlig!;l formynder!-
,.Ved du hvad, Karen! Jeg tror snarere, det er mig.
der er det, hvis jeg vil gøre min ret gældende. Det
vil vi nu ikke strides om; men skal hun føres til
øvrigheden, så tager jeg med, for hun skal ikke være
uden forsvar. Dog, nu ser jeg, at bordet er dækket,
og I er vel noget nær fastende lige så vel som jeg.
Lad os nu få noget at leve af. Bag efter er det tids
nok at kalde på Marie .•



Der går mange
gode "ender" på

et godt stykke
LIMTRÆ
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