20. maj 1997

Nr. 26

Grønbjerg i 100 år

"STATIONEN" Skolevænget 6, en anden af de "Plesnerske" bygninger.

RUNE
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■

Redaktionen

Forsidebilledet er denne gang den
gamle stationsbygning eller måske
bedre kendt som posthuset. Huset ejes
af Ellen og Karl Freund Juelsgaard.
Banen blev etableret fra Ringkøbing
og til Ørnhøj i 1911 og i 1925 ført
videre til Holstebro. Banen fungerede
frem til 1961, hvorefter hele stræk
ningen blev nedlagt.
Den gamle banestrækning er bevaret
både før Grønbjerg og mod Ørnhøj.
Det er muligt at spadsere og cykle på
det meste af strækningen til Ørnhøj.
Den anden vej kan der næsten uden
forhindringer cykles og nogle steder
også køres i bil helt til Muldbjerg.
Bygningerne langs hele banen fra
Ringkøbing til Holstebro blev tegnet
af arkitekt Ulrik Plesner. De bestod
af en stationsbygning og et pakhus.
Begge bygninger er bevaret her i
Grønbjerg. Pakhuset er beliggende på
Rundingen 2 ved MK Stålindustri.
Billedet nederst på denne side er taget
kort tid efter 1960, og viser stationen
med pakhuset.
Man kan se at den oprindelige stil,
som stationerne var bygget i er beva
ret frem til i dag.
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Redaktører:

RUNESTENEN

Mogens Ballegaard (mb). Sønderkjærsvej 9.
Tlf: 97 38 43 32

Inge Møller Madsen (imm). Bymarken 6.
Tlf: 97 38 43 21
Grønbjergs Homepage: //home4.inel.tele.dk/gb-2000
e-mail adresse: gb-2000@post4.tele.dk

Tegner:

Jens Erik Bygvraa (jeb), Frydendalsvej 1.
Tlf: 97 38 43 57

Skribenter:
En familie i Grønbjerg:

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 i Nr. Omme Sogn (Videbæk
Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi respekterer ikke
et nej tak 1
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse

Dog er ventesalen ombygget til privat
bolig.

1897 - GRØNBJERG - 1997

■

Nyt fra Byrådet

Ved: Gudrun Nyborg

Nyt fra byrådet
Så blev det søndag igen. Jyllands
Posten og morgenkaffen er på bordet:
Den store kryds og tværs lokker, men
jeg skal samle tankerne om noget helt
andet - Runestenen.
I den forløbne uge har der i medierne
været talt og skrevet en del om kom
munernes kulturtilbud til borgerne,
og især om, hvor mange penge der
afsættes til formålet. Store forskelle
viser sig.
det er bladet "Danske kommuner",
der med tal fra 1997-budgetterne har
lavet udregningerne.
Albertslund ligger i toppen med 1194
kr. pr. indbygger, og Hasle på Born
holm har bundpladsen med 73 kr. pr.
indbygger. I Videbæk er kulturbud
gettet på 1.985 mio., og pr. borger
giver det 164 kr..
Der er altså stor forskel på, hvad der
foregår fra sted ti I sted. Der er store
forskelle mellem land og by og mel
lem store og små kommuner.
Diskussionen om kulturopgaver og
kulturpenge er opstået på grund af et
forslag fra tidligere kulturminister
Jytte Hilden om, at amterne skulle
mere med i samarbejdet om de regio
nale kulturtilbud.
Frem til år 2000 bliver der nu for
ekstra penge afprøvet 9 forskellige
modeller for samarbejde. Det kan
f.eks. være et helt amt, et antal kom
muner eller nogle, der forsøger at
samarbejde.

Ud fra de eksperimenter vil kultur
ministeriet vel så finde en egnet mo
del. At et samarbejde på en eller an
den facon er gavnlig, synes rigtig,
men lokale særpræg må ikke forsvin
de i den store sammenhæng.
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Læge H. Thomsen
Tlftid:
800 - 900
Konsultation:
efter aftale
Ttt: 97 38 40 50
Grønbjerg
Folkebibliotek:

Mandag: 15°0 - 17°0
Torsdag:18°0 - 20°0
Tlf:97 38 41 77
Grønbjerg - 2000
Servicebutik:

mandag, tirsdag &
onsdag 16°0 - 18°0
torsdag 1 5°0 - 18°0
fredag 1 2°0 - 15°0
Tlf/fax: 97 38 48 08
Postkasserne tømmes:

Servicemeddelelser

Klip og Krøl:

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:

Tlf:97 38 42 85
Grønbjerg Kro:

Mandag:
Lukket
Tirsdag: 11°0 - 23°0
Onsdag:11°0 - 23°0
°0
Torsdag:11°0 - 23
Fredag: 11°0 - 02°0
Lørdag: 11°0 - 02°0
Søndag: 11°0 - 23°0

Tlf:97 38 44 50

Rutebilernes informationscentral:

Landbobanken:

Mandag: 930
Tirsdag: 930
Onsdag: 930
Torsdag: 1330
Fredag: 1330

-

12°0
12°0
12°0
1730
1630

Tlf:97 38 40 49

Postekspeditionen:

Bentes Salon:

Alle hverdage:
930 - 12°0
Posthuset er lukket
fra
12°0 - 1330

Mandag - Onsdag
& Fredag: 8°0 - 12°0
Lørdag efter aftale
Tlf:97 38 41 12

Post indleveret efter 1330 bliver sendt
ef-terfølgende hverdag.

Genbrugspladsen:

Nylandsvej - åben
Lørdag 10°0 · 1 2°0

Tlf:97 38 40 42

Tlf:Videbæk
Ringkjøbing
Holstebro
Skjern

97 84 18 00

Søn-og helligdage kl. 1745

97
97
97
97

Alarmcentralen:

Biblioteket:
T. Vestergård
Billardklubben: Benny T. Lauridsen
By- og Erhv.udv: John Asmussen
Byrådet:
Gudrun Nyborg
Børnehuset Best: Palle Eriksen
Børnehuset:
Lone R. Lauritsen
Dagplejerep.:
Marlene S. Høj
Forsamlingshuset:
Grønbjerg-2000: Mogens Ballegaard
Gymnastikforen.: Ole Østergaard
Havekredsen:
Ingrid Engestoft
Hjemmeplejen:
Familie & Saml: Karin Demant
ldrætsforeningen:lnge Lund-Nielsen
Jagtforeningen:
Kresten Agerlund
Kirkebetj/Graver: Inger L. Skytte
Kirkeligt Saml:
Villads Kyndesen
Klubhuset:
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Brugsen:

Mandag: 8°0 - 1730
Tirsdag: 8°0 - 1730
Onsdag: 8°0 - 1730
Torsdag: 8°0 - 1730
Fredag: 8°0 - 18°0
Lørdag: 8°0 - 12°0
Søndag: 8°0 - 12°0
Brødudsalg & aviser

Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 18°0
°0
Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 12

Mandag - fredag kl 8°0 - 20°0
kl 8°0 - 16°0
Lørdag
Søndag
kl 11 °0 - 22°0
Vagtlægen:

900 - 1730
900 - 1730
Lukket
900 - 1730
900 - 1730
Lukket

·iilJ

97384177
97384265
97384285
97384121
97384113
97384066
97381157
97384383
97384332
97384448
97384010
97172433
97384187
97382162
97384270
97384343
97384073
97384076

17
32
42
35

33
33
17
06

99
99
88
77

112

Landbetj:
Karl Werge(Videb)
Lokalhistorisk: N. Peder Svendsen
-Henrik Thomsen
Lægen:
Menighedsrådet: Hanne Kjærgaard
Musikforeningen: Birgit T. Jensen
Kirkekontor
Nr. Omme
Posthuset:
Brugsen
Præsten:
Ernst M. Ottosen
Røde Kors:
Besøgstjeneste
Servicebutikken: Grønbjerg - 2000
Skolebestyrelse: Jørn Bak
Skolen:
Henning B. Møller
Sogneforening: Tommy Kjeldgaard
Udlejn./Flagalle Jørgen Demant
Ungdomsklubben:Karen Bak
Venstreforen:
Jørgen Demant
Vandværket !
Leif Tange
I
Jørgen Kristensen
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li Biblioteket
Ved: Torben Vestergård

I skolen får børnene ofte kun lige en
kort fortælling (en appetitvækker) om
forskellige orienteringsemner. Der er
ikke tid til en grundigere hehandling af
alt. her er biblioteket et godt supple
ment. Rigtig mange spændende emner
udgives efterhånden som FAGBØGER
FOR BØRN. emnerne er bearbejdede,
så teksterne er læsevenlige og forståelige
for børn; desuden er der flotte illustra
tioner. Af fagbøger for børn har vi bl.a.
i år købt:

,,.

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

)(

Williams: Fæstninger
Bender: Polernes dyreliv
Møllehaves børnebibel
Petersen: Kender du Grønland
Ryan: Berømte opdagelsesrejser
Høeg-Larsen: Lasse og Lærke laver
dansk mad
Jønsson: Tordenskjold
Jønsson: Niels Ebhesen
Flint: Rusland - Efter USSR
Rasmussen: Skibe på havets bund
Skriver: Tog (De små fagbøger)
Michaisen: Jernalder i Danmark og
- Og mange flere ! !
Gudme.
FAGBØGER FOR BØRN giver en god
indsigt i emnerne og en masse læsetræ
ning i tilgift. ■
BRUG BIBLIOTEKET

Kommunalvalg november
1997
Der er opstillingsmøde til
kommunalvalg:
mandag d. 2. juni 1997 kl. 1930
i Grønbjerg forsamlingshus.

97 38 42 85

Alle er velkomne.
Grønbjerg: Sogneforening:
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Skolebestyrelsen

Ved: Formand Jørn Bak

Vi går sommerferien i møde, og det ser
såvel hørn som voksne frem til.
Med udgangen af dette skoleår, skal vi
tage afsked med 2 gode vikarer, nemlig
Helle Kristensen og Margriet Christian
sen. Tak for indsatsen - I har klaret det
flot. Og samtidig glæder vi os til at
Grethe Lorentzen og Birgit Højris ven
der tilbage fra orlov.
Den første uge i sommerferien er vi
med i Sommerskolearrangementet, med
en fiskedag ved "Leo·s sø" om manda
gen. Vi benytter os, som tidligere, af
lokale frivillige kræfter til at hjælpe os
denne dag, og det er vi taknemmelige
for.
Det meste af vores mødeaktivitet hruges
på at udarhejde den såkaldte virksom
hedsplan for Grønbjerg Skole - lige nu
er vi ved ae heskrive detaljeret, hvordan
vores skole "ser ud''.
De ansatte på skolen har valgt nye re
præsemanter til hescyrelsen, og efter
somme1ierien vil Jena Bangsgaard og
Torhen Vestergård repræsentere lærer
ne.
Vi 5 forældrevalgte er valgt frem til
foråret 1998, hvor der igen er skolebe
styrelsesvalg. Allerede nu må I forældre
som har, eller ved indskrivningen i jan.
1998 får, hørn på skolen gerne begynde
at overveje, om I ku1me tænke jer ae
være med i dette spændende arbejde og på denne måde være med til at have
indflydelse på jeres hørns skolegang. Vi
vil allerede her i efteråret hegynde ae
.. varme op" til valget.

Her i foråret har alle eleverne været på
Iej11ure - nogle har været hjemme på
skolen, andre har været i hhv. Hvide
Sande og Hee, og det er min fornem
melse, at alle har haft nogle gode ople
velser.
En gruppe aktive lærere arbejder fortsat
med at styrke danskundervisningen på
vores skole. Noget af det nye de barsler
med er bl.a. en pjece til småbørnsfor
ældre, m.h.p. tidlig sprog- & læseud
vikling.
Der har været lidt debat frem og tilbage
om, hvordan vi midlertidigt løser Bør
nehuset's pladsproblemer, og hvorvidt
vi, som skole, kan være med til at af
hjælpe problemet. Der er imidlertid ik
ke afgjort noget endnu.
Med politikernes vælgermøder rundt i
kommunen, er der atter taget hul på de
batten om skolestrukturen og fremtiden
for små og store skoler. Vi følger
spændt slagets gang og vil deltage aktive
i debatten.
I uge 22 er der "emneuge" for hele
skolen, hvor et historisk emne er fælles
for alle eleverne.
Legepladsudvalget har fået ny formand
- nu er det Kaj Kragelund fra Børnehu
set I kan henvende jer til, hvis der er
noget I vil drøfte i denne forbindelse.
Fra 4.,5. og 6. klasse skal der lyde en
swr tak for hidrag og hjælpsomhed i
forhindelse med avisindsamlingen den
26. april. Overskuddet går til den store
lejrtur, sommeren 1998.
Jeg vil gerne ønske alle en dejlig som
mer - en sommer som kan bruges til at
tanke op med ny energi. ■
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RUNESTENENS

100 ÅRS JUBILÆUMS
Konkurrence

GRØN BJERG
1897 - 1997

Kend din by og vind et 14" fjernsyn!
Spørgsmålene denne gang:
- Hvornår begyndte togene at køre Ringkøbing Grønbjerg?
- Hvornår begyndte togene at køre Grønbjerg Holstebro?
Der trækkes hver gang lod om en lille præmie blandt
de indkomne rigtige løsninger.
Alle rigtige besvarelser i årets løb går videre til slutrunden i december 1997, hvor
der trækkes lod om hovedpræmien: et 14" fjernsyn. Fjerns ynet er delvist
sponsoreret af: JK Radio og TV v/Peer Vestergård, Spjald
(Opgaveredaktion og deres familier kan ikke deltage i konkWTencen).

Besvarelsen skal være redaktionen i hænde senest torsdag d. 1. juli 1997.
Max. 1 svar pr. person pr. konkurrence.
Spørgsmålene i sidste Runesten var vist lidt for svære. Ingen havde alle
spørgsmålene helt rigtige, men vi har alligevel blandt de indkomne besvarelser
trukket en vinder.
Vinder af sidste konkurrence:
Jens Peter Mikkelsen, Skolevænget - TILLYKKE
Løsningen på de tre spørgsmål:
I . Hvad var adressen til Grønbjergboerne i 1900?
2. Hvad var adressen til Grønbjergboerne i 1935?
3. Hvad var adressen til Grønbjergboerne i 1970?
8
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Svar: Nr. Omme pr. Tim.
Svar: Grønbjerg St.
Svar: 6972 Grønbjerg

III Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Sundhed.
Det ser ud til, at mange rygproblemer
begvnder allerede i puberteten. Derfor
er ��tte skolelæger nu i gang med at
undersøge 2000 danske børn i 8-9. klas
ser over hele landet. De undersøger
sammenhængen mellem ryglidelser og
det børn foretager sig i skolen og i friti
den, motion og erhvervsarbejde.
Ikke overraskende spiller arven en rolle;
men der er også en sammenhæng med
mange andre ting. Det er godt for ryg
gen, at dyrke motion som styrker musk
lerne, især de lange på ryg og mave,
arme og ben, og det er godt at træne
balancen, så man ikke så let kommer til
at "tage forken".

Elite-idræt tenderer til at overbelaste
bestemte muskelgrupper og er skadelig
i voksealderen.
Det er meget belastende for kroppen at
sidde i lang tid. Man kan få forskellige
smarte siddemøbler, men det vigtigste
ved en stol er at bruge den så lidt som
muligt. Når man bruger den, skal man
huske at bruge den aktive. d.v.s: man
må ikke sidde�<;tille eller i samme stilling
hele tiden. Mange voksne synes sikkert
at børn har et �aturcalent for at sidde
rigtiin!
I fi·ikvartererne skal børnene ud at lege.
Det har de altid skullet, så det er der
ikke noget nyt i. Det er godt at få rørt
kroppen i pauserne mellem de "stille" siddende aktiviteter.
Omkring 8 % børn i 13-14 års alderen
har prnhlerner med ryggen og 20 % af
alle voksne har kroniske eller tilbage
vendende rygsrnener. Mange af dem har
svært ved at klare deres arbejde, og
nogle må helt opgive det.■

Skt. Hans aften
Mandag d. 23. juni klokken 19 °0

Mød op på det grønne område ved stadion.

Der vil være:
Tips en 13'er på en gåtur
Overrækkelse af Grønbjergvikingen 1997
Snobrødsbagning, Salg af pølser, brød og drikkevarer
Båltale ved Ernst Mølgaard Ottosen
Bålet tændes ca. klokken 21 °0
Vel mødt
Grønbjerg Sogneforening
1897 - GRØNBJERG - 1997
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■ Der var engang
Ved: Palle Eriksen

Oldsager efterlyses

For et par ugers tid siden blev der
fundet en flintøkse på Gravers
Kjærgaards mark ved Kiddal. Det
var Gravers medhjælper, Henrik,
som var den heldige finder, af den
over 5. 000 år gamle økse.
Rundt om i vindueskarme og kom
modeskuffer ligger der sikkert flere
mere eller mindre hele flintøkser el
ler andre oldsager af flint og sten. I
haver og på gårdspladser ser man
ofte kværnsten fra jernalderen. Og
mange har nok nogle skår af øde
lagte lerkar.

10

Alle disse oldsager er spor efter
oldtidens mennesker og deres virke
her på egnen.
I år fylder Grønbjerg I 00 år, og i
den anledning er der en masse ar
rangementer. Et af dem er en ud
stilling om egnens oldtid. Den finder
sted på skolen i efterårsferien. Kom
med dine oldsager og lad dem ud
stille. Samtidigt får du at vide. hvor
gamle de er og hvad de har været
brugt til. Hvis nogle er snublet over
et guldhorn eller en RUNESTEN.
så har det da også interesse.
Lad os håbe på at rigtig mange
kommer med deres oldsager. Så kan
vi lave en flot og spændende udstil
ling, der viser at Grønbjerg har dybe
■
rødder langt tilbage i tiden.
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1111 Brugsnyt
Ved: Formand Henrik Thomsen

Desværre er der dårligt nyt denne gang.
Som nævnt på generalforsamlingen har
der været et vist svind, og for kort tid
siden tik Peter mistanke om, at noget af
svindet kunne henføres til een bestemt af
de ansatte. Han kontaktede vores interne
revision, og der kom en revisor ud i
butikken for at gennemgå alle bilag og
kassestrimler flere måneder tilbage.
Det viste sig desværre at Peters mistan
ke blev bekræftet. Han ringede herefter
til den ansattes fagforening, som sendte
en tillidsrepræsentant med det samme
for at sikre. at den ansatte fik en fair
behandling, og politiet sendte også en
betjent fra Ringkøbing.
Peter fyrede den ansatte på stedet og
underrettede herefter bestyrelsen.
Dermed har han fulgt den normale pro
cedw-e i den slags sager, som jo af og til
forekommer, og strengt taget er der ikke
mere at sige til det; men det er trist for
den, det går ud over, og det giver en
dårlig stemning i butikken og hele byen.
Det var imidlertid det eneste, han ku1me

gøre. Han har handlet helt korrekt.
For butikken får det den betydning, at
den fremover kører med en mand min
dre, da pengene ikke lige er til at ansæt
te en afløser. Bygningen har behov for
vedligeholdelse og butikslokalet skal
friskes op.
Derfor bliver de ansatte nu nødt til at
løbe hurtigere, men vi vil prøve at lette
deres arbejde ved at ændre butikkens
indretning, og vareturene bliver nu kørt
i mere faste rammer. Man kan ikke
længere regne med at få varerne bragt
ud lige den dag, man ringer og bestiller,
men der vil blive en ugentlig varetur.
Jeg håber, der vil være forståelse for
disse ændringer.■
Den 24. april blev der atholdt general
forsamling i Grønbjerg Ungdomsklub.
Nye i bestyrelsen blev:
Niels Jacobsen, A1me Marie Thorup og
Thorkild Hjort.
Den øvrige bestyrelse består af Jens
Peter Mikkelsen og Karen Bak.
Mere udførlig referat bliver bragt i
julinummeret.

GRØNBJERG EL

v/Wilfred Pedersen, Aut. EL-installatør
Grønbjerg. 6971 Spjald
Tlf. 97 38 41 15. Biltlf. 30 97 81 15
1897 - GRØN BJERG - 1997
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IVAN V MORTENSEN
Bygge & indretningsfirma
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 ydeligere oplysninger
Med venlig hilsen
Ivan Mortensen
12

■

Sogneforeningen

Ved: Tommy Kjeldgård

Grønbjerg Viking 1997
Har du/I forslag til. hvem der i år
har fortjent at blive "Grønbjerg
Viking 1997", kan skriftligt be
grundede forslag afleveres senest
den 15. juni til en af bestyrelses
medlemmerne i Grønbjerg Sogne
forening.
Sølvvikingen bliver Set. Hans af
ten uddelt til en person, gruppe
eller forening i Grønbjerg Sogn,
som har gjort sig bemærket på en
positiv måde, enten i det store el
ler det små.
Sølvvikingen bliver hvert år skæn
ket af Helle Engestoft, og vi siger
endnu engang Helle tak.

Grønbjerg
Billardklub.

Jubilæumsbog
Grønbjerg Sogneforening udgiver i
forbindelse med Grønbjergs 100
års jubilæum en jubilæumsbog,
skrevet af borgere i Grønbjerg.
Bogen fortæller om Grønbjergs
historie igennem de sidste 100 år
og sælges ved dørslag eller i
Ringkjøbing Landbobank.
Mange har været flittige til afleve
re materiale til bogen og vi synes,
at resultatet er rigtig godt.
Der skal hermed igen lyde en stor
tak til skribenterne, Torben og In
ge-Lise Vestergård, Grete Tange
samt N. P. Svendsen.
Nu kan vi blot opfordre alle til
at købe bogen og læse resultatet.

Trehøje Museum

Søndennarksvej 2, Ømhøj
Åben lørdag+søndag kJ. 14-17
eller efter aftale.
Formand Benny T. Lauridsen
97 38 45 87.

tlf: 97386014. 97386203, 97386026
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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 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.
14

■ En Grønbjergviking
Ved Sankthans-festen her i Grønbjerg
i 1994 blev den af Sogneforeningen
nyindstiftede pris, Grønbjergvikin
gen, tildelt Niels Peder Svendsen,
Ommegård.
Grønbjergboerne ville dermed marke
re, at de satte pris på Peders store
indsats for at gøre Grønbjerg til et
godt sted at bo.- Grønbjergvikingens

·---==�=_.

synlige hevis er en lille sølvnål,
fremstillet af og foræret Sognefor
eningen af Helle Engestoft.
Har man sagt Niels Peder Svendsen,
ja så kommer os da også ord som
sogneråd, byråd, lokalhistorie og ak-

tieplantage i hu. Noget, som Peder
har brugt en væsentlig del af sin til
værelse på - ja ofret sig for, kan man
vel godt sige. Rige evner har han, og
har ikke været bleg for at bruge man
ge af dem på lokalsamfundets ve og
vel.
Jeg møder Peder i hans baggang- på
vej op ad trappen er han,- han har
været en tur i underste etage- vel nok
for lige at se, om alt står vel til i
Grønbjerg lokalhistoriske arkiv, som
jo har til huse her i Pe
ders kælderlejlighed.
Peder har mange gøre
mål og interesser, som
han stadig er fuldtidsbe
skæftiget med trods sine
76
år, og hen over spi
___,_��
sestuebordet får vi os
en god snak om nogle
af dem.Men lad os da starte
med begyndelsen. Peder
fortæller: "Den første
1920 fik
december
Margrethe
og
Jens
Christian Svendsen en
søn, der fem dage sene
re blev døbt Niels Pe
der Svendsen.- Familien
boede i Damgård i
Tvis, og Peder blev den
yngste af en børneflok
på 6, fire søstre og to
brødre".
Peder fortæller, at familien flere gan
ge fik ny adresse på Holstebroegnen,
indtil forældrene i 1937 køhte en
ejendom i Skråstrup i Ørnhøj. Her fik
Peder det meste af sin ungdomstid,
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idet han blev derhjemme og var karl
for sine forældre samtidig med, at
han gik ud på dagleje på flere gårde.
Foruden kørte han rundt med ejen
dommens tærskeværk og tærskede
korn for folk, som ikke selv havde en
sådan maskine. Både før og under
krigen gravede man tillige både tørv
og grus på ejendommen.
I 1947 overtog Peder ejendommen.
Uden de store omvæltninger i daglig
dagen, da forældrene blev boende hos
ham.- Peder fik installeret elektricitet
på sin ejendom og fik anskaffet sig
flere mekaniske hjælpemidler, f. eks.
en malkemaskine. Det betød en stor
lettelse, at være fri for at malke de 9
køer med håndkraft. I 1949 købte og
påbegyndte han opdyrkningen af ni
tønder land mose, men nåede dog kun
at høste korn på de tre. "For den
I .april 1955 overtog jeg "Ommegård"
ved Grønbjerg by, og et nyt kapitel af
mit liv begyndte", fortæller Peder
Svendsen.
Ommegård var delvis ude af drift,
men ved hårdt arbejde fik Peder den
bragt på fode igen. I 1966 satte han,
grundet en dårlig ryg, køerne ud, og
fik derved bedre tid til det, som nu
skulle komme til at optage en stor
plads i hans tilværelse.- I 1966 blev
Peder Svendsen af grønbjergboerne
indvalgt i Nørre Omme Sogneråd.
Man havde fundet ud af, at han havde
gode evner for mangt og meget, ikke
mindst ved at have hjulpet mange
bysbørn med udfyldelse af selvangi
velsen. Han havde et fint samarbejde
med daværende kæmner Emil Niel
sen, for hvem det var umuligt at
16

overkomme at hjælpe alle, der ønske
de det." Så man måtte tage til takke
med mig", siger Peder.
Som sognerådsmedlem kom Peder til
at spille en central rolle ved kommu
nesammenlægningen i 1970. Peder
fortæller, (og dette kommer til at fyl
de en del i beretningen om vores før
ste grønbjergviking, men skal med,
da det handler om noget meget afgø
rende for udviklingen i Grønbjerg,
ja, havde Peder Svendsen ikke været
så viljestærk dengang, så havde vi
sikkert ikke haft Grønbjerg skole i
dag) : "Der var to ting, der især præ
gede de fire år i Nr. Omme sogneråd.
Der var spørgsmålet om bygning af
en ny skole i Grønbjerg. I Ørnhøj
blev der bygget ny skole i 1962, og
det var meningen, at der skulle byg
ges en ny skole i Grønbjerg. Men i
Undervisningsministeriet havde man
vedtaget stop for bygning af nye ens
porede skoler. Det blev til mange
møder med de overordnede myndig
heder før byggeriet kom i gang. Uden
en stor hjælp fra Bonde Nielsen
(daværende førstelærer ved Nr.Omme
hovedskole (-red.)) og Børge Kamp,
tror jeg ikke, det var lykkedes.- Vi
tre gik altså vore egne veje- udenom
sogneråd og skolekommision.-At
byggeriet blev modarbejdet af nogle
med mindre fine metoder, blev en
ekstra spore for mig. I dag er jeg glad
for, at jeg ofrede megen tid og mange
--- For det an
kræfter på den sag.
det var det spørgsmålet om kommu
nens fremtidige tilhørsforhold, der
gav mange hårde forhandlinger. Det
sagen drejede sig om var, om vi
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skulle søge sammenlægning mod øst
(Vildbjerg) eller mod syd (Spjald
Videhæk).
Resultatet hlev Nr. Omme sogns de
ling. hvilket jeg beklager, men nu 27
år efter kan jeg ikke se, der forelå
andre muligheder. Det var modstan
den mod skolebyggeriet i Grønbjerg,
der hlev Jråhen, der fik bægeret til at
flyde over. Sognefællesskabsfølelsen
havde været på retur i mange år, og
nu følte grønbjergboerne, at de skulle
snydes. Derfor skrev over 90 % un
der på. at de ønskede at komme med i
Videbæk Kommune.-- og sådan blev
Jet.
Da jeg knm til at spille en central
mile i Nr. Omme sogns kommunale
deling.- sngnegrænserne har været
Jer i over 800 år. og de forbliver sik
kert uændrede i mange år endnu, for-

håbentlig lige så længe kirkerne står-,
håber jeg på et senere tidspunkt, at
jeg kan skrive om begivenhederne,
der endte med Nr. Omme Kommunes
deling."
Ved kommunesammenlægningen,
hvor Grønbjerg blev en del af Vide
bæk Kommune, blev Peder indvalgt i
det nye Videbæk Byråd med overvæl
dende majoritet af grønbjergboerne.
Og han var "knuseheldig", siger han,
fordi han fik plads i udvalg, som
havde med den nye kommunes struk
turopbygning at gøre. Allerede i 1970
havde han så også den glæde, at se
den nye skole stå færdig. Sådan
skulle det være. "Skolen er nemlig
selve livsnerven i et sogn", siger Pe
der Svendsen.
-ik
.....fortsættes i næste nr.
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GADEFODBOLDIGRØNBJERG
Så er der gadefodbold i Grønbjerg igen. Lørdag den 28. juni 1997 kJ. 13.00 går det
løs.
Et hold består af minimum 7 spillere, hvoraf der skal være mindst 3 børn på banen.
I må gerne stille med flere hold.
Kan I ikke samle nok deltagere til et hold så meld jer til alligevel, så laver vi et eller
flere "fælleshold".
Der vil være præmier til det bedst udklædte hold.
Seneste tilmelding til kontaktperson mandag den 9. Juni 1997.

REGLER FOR GADEFODBOLD:
*
*
*
*
*
*
*

Hvert hold har 7 spillere på banen ad gangen, heraf skal minimum 3
spillere være børn.
Der må ikke spilles med fodboldstøvler.
Hvert mål scoret af et barn tæller dobbelt.
Hårdt spil overfor et barn straffes med straffespark til modstanderne.
Voksne spiller enten med klap for det ene øje eller med "toiletmilebriller".
Der er præmie til: Det bedst udklædte hold, det vindende hold og fair play.
Spilletid: 1 x 12 minutter
-----

-�.....

LAVPRIS-TRÅDSILO

Op/ager selv kornet i en ST AUNING trådsilo og hold
omkostningerne nede De solide og let håndterlige
siloer er fremstillet af 4 mm
punktsvejset, galvaniseret tråd,
der er så svær, at man kan klatre
i den. /ndvndig er de beklædt
med specialvævet
r--.,
luf1gennemtrængeligt
polypropylen, der er
modstandsdygtig
mod råd.

EE
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Priserne er ab Grøn
bjerg + moms. Beta
ling efterkrav. 8 da
ges returret.

Type

f3yg

Lagersilo SL t 50 1'.>0tclr
Laoersdo SL 200 200ld•
Lages,10 SL 250 250 IC•
Lagersilo �L 340 340 ldf
Lagers,10 SL 4 1 r 410!dr
L.1gcr;1l0 � L. -11 �� 41 � !�•
Lagers,lo SL 550 5:,0 tdr.

H

O··n,:

4m

J rr,

Jm

J rn

Jm

5 rr-

:1,n
4 n,

J. n·

.:.ry,

,: ,n

.im
'. rn
� rn

,,'' 3 168
,,''
"
,,kr. �, J2�\
r-.c:.

2 �'20
3 /10
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Tilbehør til Staun,ng S,loer· Mand�hul. snegleud
tag. belu!tningssæt, specialvæv til Dlanlorr,ng

STAUNING SILOFABRIK I/S

Sonderkjærvej 18, Grønbjerg. 6971 Spjald
Tlf. 97 38 44 60 også aften og weP.kends
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KONTAKTPERSONER TIL
GADEFODBOLD
Algade:
Leif Kjærgaard. Algade 40. 97 38 43 23
Hymarken, Frydendalsvej:
Arne Pedersen, Bymarken I0a, 97 38 42 24
Grønbjergvej:
Jytte Nilausen, Grønbjergvej 35, 97 38 43 78
Grønnegade, Vinkelvcj, Tcglværksvej,
'l'.jørnevcj:
Palle Eriksen. Vinkelvej 4, 9738 4313
Holmgårdsvej. Ommegårdsvej, Spåbækvcj:
Jan Dyrberg. Ommegårdsvej 3, 97 38 43 81
Holstcbrovcj:
Håkon Pøhl, Holstebrovej 22, 97 38 43 06
Kastaniealle, Købmandsalle, Ørhøjvcj,
Svinget:
Susanne Bagge, Ørnhøjvej 8, 97 38 44 14

Kjærgårdsvej:
Hanne Kjærgaard, Kjærgaardsvej 10,
97 38 40 94
Kodalsvej:
Mads Sinkjær, Kodalsvej 4, 97 38 40 11
Nylandsvcj:
Mads Sinkjær, Nylandsvej I, 97 38 43 28
Rundingen:
Susanne Andersen, Rundingen 14
97 38 43 62
Sandbækvej:
Lars Holm Hansen, Sandbækvej 26,
97 38 44 24
Skolcvænget:
Jens P. Mikkelsen, Skolevænget 3
97 38 42 08
Sønderkjærsvej:
Peder Justesen, Sønderkjærsvej 20
97 38 41 Ol

Udflugt til Mors
Tirsdag den 27. maj 1997 kl. 13.00
Den årlige udflugt er i år henlagt til den frodige og naturskønne Mors.
Programmet omfatter bl.a.
Besøg på Molermuseet - moler er dannet for mere end 55 mio. år siden og
findes kun på Fur og Mors. Museet viser alt omkring geologi samt plante- og
dyreliv i moleret.
Besøg på Skarregård - et levende landbrugsmuseum.
Her nyder vi også eftermiddagskaffen med hjemmebagt kringle.
Turen går herefter over Salgjerhøj - det højeste punkt på Mors - 89 m. o. h.
Hanklit - en 67 m. høj molerskrænt, der rejser sig lodret op ved stranden.
Højriis Slot - vi når ikke inden døre - men stedet er meget facinerende.
Legind Bjerge - gennem et 900 ha. fredet naturskønt område.
Middag på Pinenhus kl. 19.00 - restauranten med den facinerende udsigt
over Sallingsund - og den gode mad
Tilmelding foretages til Hanne Kjærgaard tlf. 97 38 40 94 senest 22. maj
Nr. Omme menighedsråd.
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III En familie i Grønbjerg

MED TIL GRØNBJERG?" De så på
stedet, og sådan blev det! Kim har
inviteret indenfor igen om 10 år, hvor
han mener der vil være sket en masse
forandringer. " Tak for invitationen. Jeg kommer gerne igen".
Kim er fynbo med stort "F", han kan
i hvert fald ikke lyve sig fra, hvor
han er født og opvokset, men det er
der bestemt heller ingen grund til.
Det med sproget her til lands. kan
såmænd tidlig nok blive udlignet, og
det er da charmerende, at vi fortsat
kan høre forskel på, hvor i landet vi
kommer fra. Selvom det er nogle år
siden Kim forlod Fyn, har han med
sine 29 år, alligevel levet det meste af
sit liv på Fyn, hvor også det meste af
hans familie bor. Familien som ud
over forældrene tæller 3 brødre og 2
søstre, som alle er ældre end Kim. Vi
kommer til at snakke om "BROEN"

5 døgn med den Trans Sibiriske Jern
bane, efterfulgt af 8 måneders Jord
omrejse, eller 20 måneders arbejde
ved landbruget på Færøerne. Dette
kunne udemærket være en rejsebe
skrivelse, men det er noget af det,
som går forud i Majbrit og Kims liv,
inden de havnede i Grønbjerg. Der er
meget at skrive om efter et besøg hos
Majbrit og Kim, som er de særligt
udvalgte for endnu en omgang : " EN
FAMILIE I GRØNBJERG". Det skal
siges, at jeg har fået opfordringer på
2 "emner" til netop denne rubrik,
men da jeg har ca. IO på min egen
liste, og da der er 2 mdr. mellem
hvert besøg, ja så er der stof til man
ge Runestene endnu.
Kjærgårdsvej 4
er Majbrit og
Kims
"arbejdsplads"
når de holder
fri, de har planer der rækker
mange år frem i
tiden, og på
måden de har
lagt ud, er der
givetvis meget
hold i planerne.
At det netop er
her de har valgt
at slå sig ned, er
ganske
tilfæl
ikke for at nævne ordet diskriminati
digt, Kim skiftede arbejde, og da der
on, men Kim udtrykker det som så :
fulgte bolig med hans daværende ar
Vi kan komme hurtigere til Køben
bejde, skulle han også skifte bolig.
havn - men hvad skal vi dog der,
Han havde set at ejendommen var til
hvad
værre er Københavnerne kan
salg, og spurgte Majbrit : " VIL DU
18 9 7 - G RØ N BJERG - 1 9 9 7
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komme hurtigere herover". Nu skal l
ikke "dømme" Kim på denne udtalel
se, han er absolut ikke uden lune!
Majbrit er født og opvokset i Finde
rup, så hun er bekendt med det vest
jyske. Hun har hoet et år i Holstebro,
og fire år i Lemvig, hvor hun har ta
get sin uddannelse som bager. Majbrit
arbejder stadig som bager, hun er lige
begyndt hos bageren i Lem, hvis ve
jen falder forbi - kan I se indenfor og
smage på herlighederne, de varme
hveder er i hvert fald gode ( skulle
jeg hilse ug sige) , ikke mere reklame
i denne omgang. Majbrit er - sammen
med sine 2 brødre - til motorcykel.
De har det ikke fra fremmede. deres
far havde ogs{1 motorcykelkørekort
engang, men da han fik familie,
mente han ikke der var grund til at
forny den - han kunne jo ikke vide at
hans tre lw1rn alle vilie køre motorcy
kel.'
Da snakken falder på foreningsaktivi
teter. havde Kim tænkt at lægge billet
ind på at blive hjælpetræner på et af
fodbnldholdene. men han fik det en
ren ikke gjort - eller fortrød . jeg ved
det ikke. Tidligere har han selv spillet
fodbold. men efter et slemt ornebid i
det ene lår, har det aktive spi I fået
ende. Så var der det med foreningsar
bejde, Kim var for en del år siden,
medlem af en bestyrelse for en cy
kelklub, men da det dengang var "yt"
at cykle. blev foreningen ophævet.
Det er noget andet i dag hvor Bjarne
Riis, Rolf Sørensen og de andre har
gjort deres til at det er "in" at cykle.
Om det er derfor Majbrit ofte tager
en tur på cyklen sammen med hunden
Basen. skal jeg lade være usagt, selv

siger hun, at hun træner til årets Tour
de Pedal.
Kim har haft forskellige job ved land
bruget, men efterhånden har interes
sen for entreprenørarbejdet gjort at
det er det han nu beskæftiger sig
med, nærmere betegnet hedder fir
maet, han arbejder for Tarco. I den
forbindelse har de fået professionel
assistance da de lavede en ny vej, det
har givet mulighed for at så et stykke
på 1800 n/· med græs. Så er vi tilba
ge til det med mulighederne, når man
bor på landet, hvor der er udenoms
plads, og hvor der er et hus med ud
videlsesmuligheder.
En overgang var Majbrit meget ner
vøs, det var når hun hmte Kim star
tede sin "nyanskaffelse" - "hvad blev
angrebet - hvor tog han fat", hvis I
har gættet på, at det drejer sig om en
motorsav - så har I gættet på det rig
tige, indtil videre ser det ganske for
nuftigt ud. nogle træer er blevet fæl
det, andre er bare blevet rettet til.
For at vende tilbage til det med at rej
se, Majbrit og Kim var på Færøerne
sidste sommer, ferie på Færøerne er
ensbetydende med skønne naturople
velser. Godt nok er Majbrit til motor
cykel, men hun er ikke til fly til Fær
øerne - landingshanen er så kort - så
det blev til en skøn sejltur.
Første gang og indtil videre eneste
gang Majbrit og Kim har været i for
samlingshuset, blev de "overfaldet
med spørgsmålet: " hvor mange børn
skal I så ha'"- i stedet for at svare
bød de på - og fik det gamle orgel
med hjem - de kan ikke sige, at de
kommer fra et hjem med klaver - men
-hk
det tangerer!! ■
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GRØNBJERG 1897-1997
Program for jubilæumsfest den 26., 27. og 28. juni 1997
på det grøtme område v/Grnnbjerg Stadion.
Arrangør: Grønbjerg Sogneforening

Torsdag den 26. juni
Kl. 18.00

Teltet åbner

Kl. 19.00

Banko i teltet Pris pr. plade kr. 10,00.

Kl. 21.00

Richardt Ragnvald underholder i teltet
Entre: Kr. 60,00. Kaffe og kage er inkluderet i p1isen.
Bi/letter købes i Ringkjøbing Landbobank.

Bankopræmier:
2 gavekort

a kr. 500,00 til Brugsen

2 gavekort

a kr. 250,00 til Grønbjerg Kro

4 præmier

a l /4 gris

2 gavekort

a kr. 200,00 til Grønbjerg klip og krøl

Gavekort til Ramsing

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS
22
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Fredag den 27. juni
Kl 20 - 24 00 Spiritusfri diskotek i teltet

Entre: Kr. 35,00

Der sælges slik, snacks og sodavand i teltet
Der arrangeres hjemtransport til Ømhøj, Spjald, Abildå og
Thorsted mod betaling af kr 20 pr. person.

Lørdag den 28. juni 1997
Kl. 09.30

Gratis morgenkaffe i teltet (Sponsoreret af
RingkJøbing Landbobank)

Kl. 13-17.00 Gadefodbold Arrangør: Grønbjerg Idrætsforening
Kl. 19 00

Jubilæumsfest med spisning, revy og dans
Menu Spare nbs 111/salatbord
Is
Musik De Milles
Entre Kr. 150,00
Fra og med den 23. jw1i kr. 175,00
Bi/letter købes i Ringkjøhing Landbohank

Kl. 01.30

Festfyrværkeri på det grønne område ved stadion

Der arrangeres hjemtransport til Ømhøj, Spjald, Abildå
og Thorsted mod betaling af kr. 20 pr. person
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS
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Anneberg Transport A/S
Højrisvej 2. Grønbjerg
DK-6971 Spjald
Tlf.+ 45 97 38 44 44
Telex 60 250 Anberg DK
Fax, +45 97 38 44 18

24

Anneberg Transpol Sp,zo.o.
UL Batorego 126A
65-735 Zielone Gora. Polen
Tel. + 48 68 265 595
Telex 043 3586 Anpol PL
Fax. +48 68 271 259

Anneberg Beltransport Ltd.
9, Aranskaja Street
BY-220033 Minsk
TeL +375 172 10 25 72
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Fax, +375 172 2150 20

■ GUF - nyt
Ved: Ole Østergaard

Referat fra Grønbjerg Gymnastik- og
Ungdomsforenings generalforsamling.
Foreningen har 425 aktivitetsmed
lemmer fordelt over 4 aktiviteter,
Tour de Ped�l, gymnastik, svømning
og badminton.
Gymnastikken er gået pl�nmæss1g.
Gymnastikudvalget har haft en kon
taktperson til alle holdene, det h�r
fungeret godt. Så ved lederne altid
hvem de skal henvende sig til, så evt.
problemer kan blive løst med_ det
samme. Det var en flot gymnastikop
visning med 5 hold. 2 af holdene var
til forårsopvisning i Ringkøbing,
nemlig begge springhold. For 2. år _i
træk blev lille springhold udtaget til
Gallaopvisning. Tillykke med det til
de 4 ledere: Lizzi, Ole, Stig og Anita.
Badminton går fortsat strygende. Der
er fortsat stor tilgang af børnespillere.
I den forl0bne sæson har Signe Bil
grav ydet en kæmpe indsats, her skal
lyde en stor Tak fra Gymnastikfor
eningen. Der har været spillere til

landelsmesterskab, amtsmesterskab og
Landbobank Cup i Spjald. Grøn
bjergmesterskabet gik over 4 dage
med i alt 80 kampe, bortset fra et en
kelt kedeligt uheld gik alt efter pla
nen.
Svømningen har i vinter haft en lille
tilbagegang især blandt de voksne.
En aften blev der arrangeret mærke
svømning, hvor mange deltog.
I efteråret var vi repræsenteret på fri
tiusfestivalen i Videbæk, det er svært
at måle noget resultat, men vi fik
snakket med mange mennesker.
med den store aktivitet, som der er i
gymnastikforeningen, er det vores
håb, at der bliver en afklaring med
hensyn til aktivitetscentret i 1997.
Tak til sponsorer og alle der har give
en hånd med i det forløbne år.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Jeanette
Kristensen, den øvrige bestyrelse:
Jens Peter Mikkelsen, Torben Søn
derby (genvalgt), Inger Kjeldgård,
Helle Jakobsen (genvalgt), Anne Kir
sten Gammelgård, Ole Østergaard. ■
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Grønbjerg - 2000

Ved: Formand Mogens Ballegaard

Mandag d. 17 marts blev der afl10ldt
ordinær repræsentantskabsmøde i Den
selvejende institution Grønbjerg
2000.
I 1996 er der blevet afholdt 13 besty
relsesmøder og et antal forretnings
udvalgsmøder.
Forretningsudvalget
bestod af Søren Nilausen, John As
mussen og Mogens Ballegaard. Der
udover er der blevet afholdt møder i
de forskellige udvalg der er nedsat.
Det er Ældreudvalget, Helhedsplans
udvalget og byggeudvalget.
I alt er 35 personer involveret i arbej
det med og om Den selvejende insti
tution Grønbjerg - 2000 det er ca. 7 %
af Grønbjergs befolkning der er aktiv
i arbejdet. Vi har ikke taget de for
skel I ige foreningers bestyrelser med.

Ser vi eksempelvis på Spjald betyder
det at der skal arbejde 125 personer
for udvikling i Spjald og i Videbæk
vil det være 210 personer.
Jonna arbejdede i Servicehutikken fra
januar til maj måned. Og et af de me
re synlige resultater af Jonnas arbejde
er vor opslagstavle i Servicebutikken
med udlejningslejligheder og salg af
huse. Der har været mange fore
spørgsler og vi har været involveret i
direkte salg. Mange kommer og ser
på opslagene.
I februar måned fik vi tildelt
200.000,- fra indenrigsministeriet. Så
var Servicebutikken sikret et år end
nu. Vi har søgt amtet om at få koor
dineret bustrafikken der går øst vest
med den der går nord syd. Vi har
sammen med Ørnlrnjs Fremme stillet i
forslag at oprette en hurtigrute mel
lem Skjern og Holstehro. Der var
amtet ikke forståelse for de lokale ..

Gymnastikopvisning - endnu engang under trange vilkår
28
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trafikproblemer.
Man skulle tro at det var en lille ting
at koordinere ruterne således at folk
fra landet også kan komme på arbejde
eller til undervisning i de større byer.
Man kan tage udmeldingen fra amtet
som et tegn på at man ikke er interes
seret i udvikling i landdistrikterne.
Hele 1996 har vi arbejdet ihærdigt
med og ventet meget på resultatet af
DG!, s beslutning om placering af de
res kommende kontor. I december
måned fik vi så beskeden om at valget
var faldet på Ulfborg.
Vi har inviteret 140 personer over 55
- 60 år til et møde om ældreboligsi
tuationen i Grønbjerg. Der kom ca.
35 hvoraf 16 var interesseret i enten
nu eller lidt senere at komme i be
tragtning ved en ældreegnet almen
nyttig bolig. Økonomiudvalget ser
positivt på opførelsen af 4 almennyt
tige ældreegnede boliger i 1997.
Sidst i marts 1996 søgte vi efter an
modning fra horgere på Ørnhøjvej om
at få dæmpet den tunge trafik på Ørn
højvej - fra Højrisvej og til Algade.
Ca. midt i fehruar 1997 fik vi svar.
Af de fra indenrigsministeriet bevil

�DANA
VINDUER�

gede midler blev der skænket 5000,
til den frivillige musik i Grønbjerg
Skole. Der er siden givet 6.500,- kr
som kom fra midler vi søgte i Land
legatet i 1995 og som kom til udbeta
ling i 1996.
Efter indkaldelse af en gruppe menne
sker her i Grønbjerg der er sni Ide på
fingrene kom Billed- og Brugskunst
Butikken op og stå pr. 1 . maj. Den
droslede ned igen til I. september
hvor ungdomsklubben igen skulle til
at begynde sæsonen. Man prøver igen
i år at få gang i butikken.
Ligeledes er kroen også begyndt at
leje værelser ud. Efter et møde i
Ungdomsklubben blev der en kontakt
mellem nogle udbydere af værelser og
Kroen. Der har været over 20 over
natninger på den konto.
Hele 1996 har også stået i Aktivitets
centerets tegn.
Der er blevet afholdt mange møder i
byggeudvalget både med arkitekt,
håndværkere og med os selv for at få
det bedste resultat ud af det. Det før
ste møde med udvalget for Børn Unge
og Kultur blev afholdt d. 22. marts
1996. I begyndelsen af september fik

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg
6971 Spjald.
Tlf. 97 38 .i.'i 00
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vi landzone tilladelse der så skulle til
høring i 4 uger. Herefter skulle der
en byggetilladelse til. Byggetilladelse
kunne vi ikke få fordi der var prote
steret mod, at der blev bygget så tæt
på skel. Herefter har vi ventet på at få
et møde med kommunen om proble
met. I mellemtiden er helhedsplanen
kommet på bordet og skal også drøf
tes. Endvidere har Grønbjerg Børne
hus søgt kommunen om køb af en
grund ved skolen til legeplads for
børnene nu, og som legeplads for et
kommende børnehus.
Der har i årets løb været små 600 be
søgende i servicebutikken. Og det er
min absolutte mening at Servicebutik
ken skal blive og vi skal kæmpe for at
få midler til køre den videre for. Med
600 besøg på årsbasis af vidt forskel
lig karakter. Som fra at stå i læ for
slud og sne fordi man venter på bus
sen og over kørekort/pas til medvir
ken af salg af huse, mener jeg at bu
tikken har sin berettigelse.
Jeg kan da føje til at Landbetjenten
var i Udsendelsen Blå blink i TV
midt vest hvor han var en tur i
Grønbjerg for at vise at han også sad
her.
Vi er naturligvis også glade for at
Grønbjerg Ungdomsklub kører videre
med stor succes. Ikke mindst fordi
Grønbjerg - 2000 benytter lokalerne
til bestyrelsesmøde, og til andre arrangementer.
Vi var i sommer med i planlægningen
og gennemførelsen af Sommerfesten
som GIF var initiativtager til.
Ved forespørgselsdebatten d. 29. feb.
1996 i folketinget blev det bestemt at
30

der skulle afsættes 200 milt. til by
fornyelse i landdistrikterne. Grøn
bjerg blev kort tid efter inviteret til at
deltage med vores projekt som var
blevet udarbejdet i løbet af 1995 med
henblik på at få ændret reglerne for
byfornyelsesmidler i landdistrikterne.
Det resulterede i at vi søgte kommu
nen og fik bevilget 10.000,- kr. til at
få udført et lidt mere professionelt
materiale. Der blev nedsat et hel
hedsplansudvalg og der kom kontakt
til Arkitektskolen i Aarhus. som ville
hjælpe med til opgaven.
Resultatet af planen var til offentlig
"høring" d. 20. august. Det videre
forløb er blevet at der er sat 20 mill.
kr. af til IO forsøgsprojekter på
landsplan. Der er opsat kriterier for
at få del i midlerne: Bl.a. kommunen

Grønbjerg
Kro

Ruth og Kesse

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

SØNDAGSMENU
KUN Kr . 6 5 ,
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skal stå for projekterne, der skal være
kommunal tilskud til projekterne. der
skal være lokal opbakning til projek
terne.
Et af projekterne i Helhedsplanen er
en trafikregulering/sanering af Alga
de. Der blev holdt møder med Amtet
i slutningen af 1996. Planen blev
forelagt på Sogneforeningens Gene
ralforsamling og Helhedsgruppen var
i uge 11 til møde med Amt og Kom
mune. Der blev aftalt hævetlade ved
Brugsen/Servicebutikken/Kroen hæ
vetlader ud for Frydendalsvej og
Grønnegade samt en fodgængerover
gang med hlink ved skolen. Belæg
ningen blev foreslået til fliser. og der
opstilles nye lysmaster i forbindelse
med hævetladerne. Derudover skal
der forskønnes med træer i forbindel
se med hævefladerne. Arbejdet bliver
projekteret og embedsmændene i
Amtet sender en formel ansøgning til
Trafik og Vej udvalget i Amtet. Ar
bejdet forventes at blive påbegyndt
før eller lige umiddelbart efter som
merferien.
I november måned kom Grønbjerg på
internettet med egen hjemmeside og
e- mail adresse.
1996 var også året hvor jeg fik Uni
banks initiativpokal for det arbejde
der er blevet gjort i Grønbjerg 2000.
I det forløbne år er det blevet til
nogle rapporter. I forbindelse med
forespørgselsdebatten i folketinget d.
29 februar 1996 blev vi bedt om at
udfærdige en midtvejsrapport. Vi har
udarbejdet en rapport til Indenrigs
ministeriets tværministerielle udvalg,
der skal se på de barrierer der er hin
drende for udvikling i landdistrikter-

ne, og endelig har vi udarbejdet den
rapport der er en betingelse for at vi
fik midler fra Indenrigsministeriet.
Igen i år har der været besøg af inte
resserede. vi har haft besøg af "hele"
EU, 20 - 30 personer i forbindelse
med Landsbyuniversitetet. Et projekt
der drejer sig om udvikling i landdi
strikterne i hele EU, men der var og
så deltagere fra østlandene og USA.
En delegation landbrugselever fra
Letland, samt en indvandreklasse fra
AUC i Århus. Derudover har jeg væ
ret ude at holde indlæg/foredrag om
Grnnbjerg i Hammerum. Herning.
DGI Himmerland. DGI Århus om
integration af bosniske flygtninge. i
Tim om hvordan man får vendt en
udvikling i et lille sogn, og endelig
Hvilsom som vi slog i Kampen om
Årets Landsby, i Bjerringbro og i
Fredericia om vores projekt. Ende I ig
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har jeg deltaget i Landdistriktskonfe
rencen på Sjælland og i de sammen
hænge hvor jeg kommer ud til møder
og konterencer i Landsforeningen Af
Landsbysamfund fortæller jeg vidt og
bredt om Grønbjerg.
Der er søgt midler fra landlegatet un
der temaet "....medvirke til at øge
trivselen på landet". Forventet svar
juni måned, der er søgt om i alt
113.000.Der blev igen sidste år søgt midler
ved Indenrigsministeriet. Vi har i år
ikke opnået tilskud.
Forleden kom jeg til, i hvert tilfælde i
een rerning, at se på den udvikling
der er sket medens vi har arbejdet på
Grønbjerg - 2000.
Svaret på den første ansøgning vi
sendte til Videbæk kommune om at
komme i dialog med dem var: øko
nomiudvalget så på det foreliggende
grundlag ikke nogen anledning til at
atholde et møde med GB - 2000.
Det var i 1994.
I 1997 kommer næsten hele kommu
nalbt>styrelsen og tre topcheter fra
administrationen. Det synes jeg er en
udvikling der er til at tage og føle på.
Nu mangler blot at Kommunalpoliti
kerne får formuleret en politik for
landdistrikterne i Videbæk Kommune

og ikke ensidig satser på byerne. Vi
har vist efterhånden bevist at der godt
kan ske en udvikling uden for byerne
i Videbæk Kommune og en satsning i
landsbysamfundene er mindst lige så
vigtig som en satsning i byerne ug en
udvikling og tilflytning af borgere i
landsbyerne og i landdistrikterne vir
ker lige så fremmende på indbygger
tallet og skattegrundlaget i Videbæk
Kommune som en tilflytning til en
by. Jeg vil give Berthel Jensen fra
Troldhede ret når han siger at
"kommunen skal tage positiv hensyn
til energien og arbejdskraften i de
projekter og de borgere der allerede
er i gang med realistiske projekter til
gavn for hele kommunen".
Vi har revideret vore oprindelige pla
ner i og med at vi har fået udfærdiget
en helhedsplan. Og det vil nok være
rimeligt at holde os til den når vi skal
se på en handlingsplan for det kom
mer.de år. Een af planerne i Hel
hedsplanen er dog allerede sat i søen i
og med at planerne om trfikregulerin
gen af Algade er meget stærkt frem
skredet.
Aktivitetscenteret med multisalen som
I. prioritet håber vi jo også at vi kan
få løst op for i løbet af året. Vi

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING
Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde.
· Totalentreprise o Modernisering o Gulvbelægning

Kristen Agerlund Jensen
97 38 42 70
Peter Ø. Christensen
97 38 42 78 - Biltlf: 30 95 47 78
INGEN OPGAVE ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE.
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mangler at få en byggetilladelse og
der håber vi på at Børnehusets an
søgning om at få grunden ved siden af
skolen til legeplads vil gå igennem
således at Kommunen køber grunden
og at vi så ad den vej kan komme i
gang med at bygge. Vi mangler sta
digvæk penge til projektet, men vi
håber at bygge- og anlægsfonden vil
spytte i kassen. Vi kan ikke søge før
vi får byggetilladelsen, så det står og
så lidt i stampe.
Servicebutikken fremtid skal til al
vorlig drøftelse i og med at vi nu ikke
har fået midler fra indenrigsministe
riet.
I 1997 forventer vi også at komme et
skridt videre med vores velkomst
mappe. Vi har sendt opfordringer ud
til foreningerne og andre om at være
med til at skrive i velkomstmappen.
Vi mangler en del tilbagemeldinger.
I Kulturgruppen er vi i øjeblikket ved
at producere kasketter, tørklæder og
slips i sommerens moderigtige farver
til børn, kvinder og mænd. De for
ventes at være færdige i maj, så man
kan nå at spare op til en nobel på
klædning inden jubilæumsfestlighe
derne i juni!
Lidt om fremtidens aktiviteter, som
ligger på planlægningsbordet.
I efterårsferien forsøges det at få en
særudstilling til Grønbjerg om vores
forhistorie - altså før I 897 ! Der er
mange arkæologiske udgravninger fra
Grønbjerg. Der befinder sig genstan
de på Nationalmuseet i København og
på Moesgård, samt på museet i Ring
købing. Disse kan vi forhåbentlig
præsentere senere på året.
Endvidere er det planen at atl10lde
forfatteraftener o. lign. kultur arran-

gementer med Menighedsrådet i efter
året.
Et musikarrangement med "En mand
med guitar" forventes også atholdt til
efteråret i forsamlingshuset.
Mogens Ballegaard genvælges som
formand.
John Asmussen genvælges. Leif Kri
stensen og Jørgen Demant nyvælges.
Torben Sønderby genvælges som
formand for repræsentantskabet.
Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000:

Mogens Ballegaard 97 38 43 32 Form.
97 38 41 79 Næstfom1.
Ole Berthelsen
97 38 42 85 Kasserer
John Asmussen
97 38 40 50 Sekretær
Henrik Thomsen
97 38 41 21 Komrn.valgt
Gudrun Nyborg
97 38 43 23
Leif Kristensen
Jørgen Demant
97 38 41 78
97 38 43 58
Søren Nilausen
Anne-Kirsten Gamrnelgaard 97 38 41 80

Grønbjerg
Lokalhistorisk arkiv
Generalforsamling med dagsor
den i henhold til vedtægterne
afholdes i arkivets lokaler
Ommegårdvej 9
Fredag d. 23. maj kl. 20

°0

Åben hus i arkivet fra kl. 1 9
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■ Jagtforeningen
Ved: Torbjørn Lund-Nielsen

Det sker en gang imellem, at de som
nyder at løbe, gå eller ride en tur i
skoven, støder på en jæger her om
sommeren. Man kan se at vedkom
mende nogle gange føler sig usikker
på hvad der foregår. For at sådanne
dumme situationer ikke skal opstå, vil
vi fra jagtforeningens side gerne in
formere de naturnydere der også
kommer i Kiddal Plantage om vore
aktiviteter i skoven.
Den 16. maj er en stor dag for mange
jægere. Det er dagen hvor sommer
jagten på råbukken går ind. Jagten er
i modsætning til efterårets sel
skabsjagter en-mands-jagt og kun med
riffel. Jagten drives som piirch- eller
anstandsjagt. Piirch er en gammel
tysk betegnelse for "stille jagt",
�listejagt" eller "snigjagten". Ved
anstandsjagten forstås, at jægeren
sætter sig et sted han forventer
(håber) at bukken vil komme, og ny
der naturen mens han venter.

Grønbjerg
Maskinforretning
din lokale Maskinforretning

97 38 40 35
34

Jagten varer til 15. juni ved solned
gang.
Af Grønbjerg Jagtforenings ca. 55
medlemmer er de ca. 20 med i jagten
i Kiddal. Langt fra alle 20 dyrker rif
feljagt på bukke, men de har alligevel
tildelt dage de må gå på jagt i skoven.
Mange udnytter ikke de antal dage de
har tildelt, men kommer kun af sted
en enkelt gang i weekenden. På den
måde er der mange dage i jagtsæso
nen der ikke er jægere i skoven, men
på den anden side kan man ikke vide
om der sidder en jæger bag det næste
træ.
Vi i jagtforeningen hverken kan eller
vil forbyde andre adgang til skoven.
Det eneste vi gerne opfordre til er at
man holder sig på de større stier og
veje. Især i denne tid hvor råen har
lam skal hunde føres i snor.
Der er opsat skilte på alle indfaldsve
je. Men for en god ordens skyld: �
maj til og med 15. juni fra solopgang
til kl. 10.00 og fra 16.00 til solned
ung kan der være jægere i skoven.
Evt. spørgsmål kan rettes til en af
jagtforeningens
bestyrelsesmedlem
mer. ■

DK BENZIN
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97384187
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Grønbjerg - 2000

Ved: Formand Mogens Ballegaard

Byrødderne på besøg i
GRØNBJERG
D. 18. marts 1997 havde Grønbjerg 2000 inviteret hele byrådet og kom
munaldirektøren. skole- og kulturche
fen og udviklingschefen til Grønbjerg
til præsentation af Grønbjergs Hel
hedsplan. for at skabe en dialog mel
lem lokalsamfundet Grønbjerg og
kommunalbestyrelse samt for at ind
stille til byrådet om at være behjæl
pelig med at få udfærdiget en ansøg
ning til Boligministeriet om at få del i
de 20 mill. kr. der er sat af til forsøg
med byfornyelse i landdistrikterne.

Der kom 14 byrødder og 3 forvalt
ningschefer.
Byrådet havde i forvejen fået tilsendt
et eksemplar af Helhedsorienteret
Byplanlægning for Grønbjerg til ori
entering.
Helhedsplanen som byrådet havde gi
vet 10.000 kr. i tilskud til at få udar
bejdet, blev præsenteret og boligmi
nisteriets kriterier for at få del i for
søgsmidlerne blev gennemgået.
Derudover præsenterede Børnehuset
byrådet for de pladsproblemer der var
i Børnehuset både ude og inde og de
eventuelle indvirkninger det har på
Grønbjerg Skole.
Desuden blev Aktivitetscenteret rolle
i Helhedsplanen belyst. Der blev lige
ledes orienteret om trafikregulering
og forskønnelse af Algade. (fortsættes
næsLe side)

LOKALBRUGSEN
GRØNBJERG
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·-=---::-�.;:. Man -tor
Fredag
Lørdag
Søndag

ABNINGSTIDER:
8.00-17.30
8.00-18.00
8.00-12.00
8.00 - 12.00

Vi er til for dig!
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Ældreboligerne blev berørt og endelig
blev det drøftet hvordan vi kom vide
re i processen. Stemningen og snak
ken var positiv og resultatet af mødet
blev at:
• der skulle udarbejdes et forslag ti I
ansøgning til boligministeriet ud
fra Helhedsorienteret byplanlæg
ning for Grønbjerg
• at der skulle ses på Børnehusets
pladsproblemer ude såvel som inde
• der ses med velvilje på 4 ældreeg
nede almennyttige holiger
• der nedsættes et udvalg bestående

af tre fra byrådet og tre fra Grøn
hjerg.

Udvalget nedsat
Der er nu nedsat et udvalg hestående
af Torhen Nørregaard. Christa Werge
og Olav Vind Ehhesen fra hyrådet og
Gravers Kjærgaard. Poul Erik Niel
sen og Mogens Ballegaard fra Grøn
hjerg. Vi vemer nu på det første mø
de som indkaldes af de tre medlem
mer fra Byrådet.

Konfirmation i Grønbjerg 1997

På billedet ses Pastor Mølgaard Ouuscn med konfirman<.lerm:. Del er
slående fra venstre: Henrik Mortensen, Søren Bilgr.av, Rasmus Mikkelsen
siddende : Kirsten Engestofl. CharloLLe Jensen, Inga Thomsen og Marianne Engestufl.
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Fire Ældreboliger
Byrådet har bevilget 4 ældreegnede
almennyttige boliger til opførelse i
Grønbjerg i 1997.
Proceduren er at Kommunen beder
boligselskabet om at udarbejde en
plan indeholdende fire boliger. Deref
ter skal der afholdes licitation hvoref
ter byggeriet kan sættes i gang. Af de
tilkendegivelser vi har fået efter vort
møde med de ældre, er husene allere
de besat. De pågældende bliver lø
bende orienteret om udviklingen i sa
gen. Hvor boligerne skal ligge kan
der ikke siges noget om endnu.

Børnehuset
Børne- og kulturudvalget har til Øko
nomiudvalget indstillet at der bevilges
300.000 kr. til udenoms og inden
omsplads i Børnehuset. Fra Ringkjø
hing Amts Dagblad erfares at ansøg
ning om midler til køb af en byggele
geplads for børnehuset ved skolen
sendes videre til det nedsatte udvalg

ligesom de forbedrede plads og toilet
forhold skal drøftes samme sted.
Heraf kan sluttes at der allerede er
opgaver at tage fat på i det nye ud
valg.

Ansøgning til Boligministe
riet.
Dele af Grønbjergs Helhedsplan er
udtaget som Videbæk Kommune og
Grønbjergs ansøgning til boligmini
steriet om at få del i de 10 x 2 mill.
kr. der er sat af til forsøg med byfor
nyelse i landdistrikterne. Der satset
på Aktivitetscenteret, forskønnelse af
Algade og ældreboliger. Svaret fra
Boligministeriet kommer sikkert efter
sommerferien og det endelige projekt
skal være klar inden udgangen af
1997. ■
Mindeord over Kristian Nielsen.
Algade 4, bringes i næste nummer.
SØLV - JUBILÆUMSMØNT
kan købes omkring Set. Hans

Vi leder med lys og lygte

ti/ 9 7 38

41 I 2

_A/,,,,,:"-,<tJt.J,,r

rf/an - 011.,Ja <t Of! Jr,,Ji,fl
,
8.00 - 12.00

J,,rL,<t L,, ,.fi,,r ,/tal

MIK søges til at stå for flagalle samt
udlejning af Grønbjerg forsamlings
hus.
Interesserede kan henvende sig til:
Jørgen Demant, Ørnhøjvej 12,
tlf. 97384187.
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Grnnbjerg Sognefurening
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Hjemmekampe-/ stævner
Onsdagd. 21. maj kl. 18.15
Onsdagd. 21. majkl. 19.45
Torsdagd. 22. majkl. 18.00
Lørdagd. 24.maj kl.10.00
*Søndagd. 25.maj kl. 14.30
Onsdagd. 28.majkl. 19.00
Lørdagd. 31.maj kl. 16.00
Søndagd. I.juni kl. 13.00
Onsdagd. 4. juni kl. 18.00
Onsdagd. 4 juni kl. 19.15
Torsdagd. 5.juni kl. 14.20
Torsdagd. 5.juni kl. 16.00
Mandagd. 9.juni kl. 18.00
Onsdagd. 11.juni kl. 18.00
Onsdagd. 11. juni kl. 19.30
Lørdagd 14juni kl. 16.00
* Søndagd. IS.juni kl. 17.20
Mandagd. 16. juni kl. 18.00
Mandagd. 16.juni kl. 19.15

Piger (1I)
JS
Piger (7)
Micro 91
Dame Junior
S enior (7)
JS
DS
Piger (7)
Lillep ut
Piger (11)
DS
Micro 89
S enior
JS
DS
Dame Junior
Piger (7)
Lillep ut

Grønbjerg/ØAB - Ik astF S
GIF - VindingUF
Grønbjerg/ØAB - Kibæk CF
Hjemmestævn e
Grønbjerg/ØAB - Ringkøbing IF
GIF - Herning KFUM
GIF - Vojens BI
GIF - BK Stjern en
Grønbjerg/ØAB - T arm 1F
GCF - Spjald IF
Grønbjerg/ØAB - Videbæk CF
GIF - Fr ederiksh avn FI
Hjemmestævn e
GCF - Tann 1F
GIF - F aster B
GIF - Fortun a Hjørring
Grønbjerg/ØAB - Videbæk CF
Grønbjerg/ØAB - Sdr .F elding
GIF - Skjern GF

Kamp en e med*spilles på Ørnhøj Stadion!

Tour de Pedal
5. maj - 13.maj - 21. maj - 29. maj
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■

Kirkegården

Ved: Inger Skylle

Sortering af kirkegårdsaffald:

Ligesom i vore husholdninger skal vi
nu også til at sortere affaldet på kir
kegården.
Affaldet skal sorteres til kompost og i
det som ikke kan komposteres.
Der er på kirkegården opstillet skral
despande til småaffald og de er mær-

kede med "Kompost" og "Papir glas
plast".
Den store grønne container som står
ved redskabsrummet er til kranse og
gran. Den grønne plastcontainer er til
store "uforgængelige" ting f.eks. fla
mingo/papir/glas/plastaffald.
Ved anlæggelse af gravsteder -, kon
takt venligt graveren.
Graveren træffes hverdage på tlf. 97
38 46 96 mellem 8.00 - 8.15 undta
gen mandag. ■

Den 31. maj - 1. juni:
Regionsrejse til ··Ftower Show'·
Knuthenborg Park pa Lolland
Torsdag d. 5. juni: Udflugt!
Turen går til Hvidbjerg Planteskole i Salling. hvor vi skal besøge rhodeden
dronekspert Svend Aage Askjær.
Her skal vi se haven og nyde synet af de mange forskellige rhodedendron i et
væld af skønne farver Andre surbundsplanter og meget mere.
Aftenkaffen nydes på Kærgaardsholm Kro. Pris pr. person I 00 kr. (bus
entre-kaffe). Afgang fra P. pladserne:
Gronbjerg kl. I 830 og Ømhøj kl. 1840
Af hensyn til bussen er tilmelding nodvendig senest mandag d. 2. juni til
Ingrid Engestoft tlf. 97 38 40 IO - Else Iversen tlf. 97 38 63 48.
Tirsdag d. I. juli: Havevandring i Spjald.
KL. 1930 modes vi hos Lise og Egon Damgaard. Kærager 7
Derefter besøger vi Mie og Erling Højagcr. Bregningvej 32.
Aftenkaffen medbringes.
Deltagerpris: for medlemmer kr. 20 - ikke medlemmer kr. 30.
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■

Ørnhøjvej !

Ved: Mogens Ballegaard

Ørnhøjvejs "øverste" del
lukkes for lastbiltrafik!
På foranledning af borgere på Ørn
højvej søgte Grønbjerg - 2000 kom
munens afdeling for Teknik og Miljø
om en ordning, hvor den tunge trafik
blev ledt uden om det "øverste" styk
ke af Ørnhøjvej. Beboerne på Ørn
højvej har fået tre valgmuligheder, og
et flertal af beboerne på Ørnhøjvej,

40

har ønsket en ordning hvor der bliver
spærret for gennemkørsel med køre
tøjer over 3500 kg. Det gælder for
strækningen fra Højrisvej til Algade.
Det betyder således at personhilstra
fik på strækningen stadig er tilladt.
Ordningen bliver markeret med et
skilt ved Algade og ved Højrisvej der
fortæller at al indkørsel for køretøjer
over 3500 kg forbydes. Derudover
søges der om at få tlyttet skiltet der
viser til Ørnhøj, til standeren ved
Yandværksvej, således at man hjæl
per fremmede lastbilchauffører med
■
at finde ti I Ørnhøj.
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De nye renovations- og genbrugsordninger er nu ved
at være oppe på fulde omdrejninger i kommunen ...

Værelse til leje
Værelse på Ørnhøjvej 3
er til leje omgående.
Fælles køkken og bad
Husleje:1300,- pr. md.
Lys og varme:
a' conto 500,- pr. md.
indskud 3 mdrs. husleje.
Grønbjerg By- og Erhvervsud
vikling ApS.
Henvendelse John Asmussen
tlf.

97 38 42 44
97 38 42 85

Grønbjerg Sand
og grusgrav
v/ Knud Pøl

Holstebrovej 28, 6971 Spjald
Alt i:
• Stabil grus
• Støbe sand
e Fyld sand
Jordarbejde udføres med:
• Gummiged
• Gravemaskine
• Rendegraver

97 38 43 86-Biltlf.30978186
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VIKINGEN ER LØS
Der bliver mindre og mindre "bid" i "burn-out" festerne i Spjald - det eneste
der var bid i, Kr. Himmelfartsdag i Spjald, var, efter vedholdende rygter. de
røde pølser.
Sønderkjærsvej havde gadefest Kr. Himmelfartsdag - så der var lokalt "bid" i
den... men det var først dagen efter der var "burn out" på enkelte matrikel
nummre på Sønderkjærsvej.
Men til de fysikinteresserede ungersvende på Sønderkjærsvej:
Det var ved selvsamme gadefest undertegnede sad og legede med sugerør i
Jonas' "Slush ice" (tyk grødet blanding af is og saft). Jeg hævede sugerøret op
ned og sagde så til Jonas:
"Jeg tror ikke Arkimedes' lov gælder for "Slush ice"".
"Nå" - svarede ungersvenden.
Moderen spørger sin håbefulde unge søn:
"Ved du hvad Arkimedes, lov er?"
··Nej"!
"Hvorfor spørger du så ikke om det?"
"Jo, men hvor er han henne?"
Søndag d. 11. maj var verdenseliten på cykeltur på Kodalsvej. Vor udsendte
havde udstyret sig med sin gamle Hamlet herrecykel med et gear og stod klar
til at følge med Bjarne Riis for at få et par enkelte kommentarer til Runestenens
læsere. Men - ak (jeg var ellers klar og havde hjelm og vanddunk med) inden
jeg fik trådt pedalen i bund, var den selvsamme Bjarne næsten henne ved
Sandbækvej. Så læserne må nøjes med de lidt større mediers dækning af
begivenhederne ved Kodalsvej i Grønbjerg.
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Gule Fanden.
Noget nær Lil samme Lid holdtes der et anderle
des stort og prægtigt bryllup i Holmgård. thi
Karen fik atter opspurgt en brudgom Lil sin
datter. og de1me gang ville hun ikke vide af
udsættelse, men fik sagen i orden. inden
Johanne kunne få lejlighed til at vise den
udkårne sine mindre elskværdige egenskaber.
Gule Fanden prøvede på at gøre sig kendt med
Knud, men da han kun mødte tilbagevisende
kulde. trak han følehornene ind. Han holdt sig
mere og mere borte fra egnen, hvor det jo nu
var bekendt, al han var en gentagne gange
straffet tyv. Så nægtede han del heller ikke.
Men han påstod, at han altid var kommen galt
fra sine tyverier og havde aldrig kunnet stjæle
uden at blive eflersal og straffet. -Sådanne
sm(Iting som urhanen. han stjal af den fattige
kones kurv i Ravnsborg Kro. har han da
sagtens ikke regnet med. - Som følge af denne
sørgelige skæbne havde han erkendt, at tyveri
var en meget dårlig næringsvej, som det ikke
betalte sig at drive. hvorimod del lønnede sig
langt hedre al være omvandrende læge og
apoteker. hvilket efter hans sigende var endog
fordelagtigere end at være smugler, ligesom
del også krævede en mindre driftskapital, thi
tørvemosevand var del ikke dyrt at forsyne sig
med.
Og dog må vel også den sidst omtalte nærings
vej have svigtet ham. thi han blev sine grund
sætninger ulni og stjal på ny. Han havde aller
uheld med sig og blev eflersal som gernings
mand. llg da sagen var af den beskaffenhed, al
han ikke kunne vente nogen sinde al komme på
fri fod. så Lyede han til sine apotekersager.
ikke dem han havde hentet i tørvegraven, men
den slags. hvoraf han i sin Lid havde givet sin
datter til al tæmme den ustyrlige slud. Med en
slurk af disse dråber læmmede han nu sig selv
og endte således el liv. der var misbrugt til
alskens skændsel og slethed. Hans forfølgere
fandt ham kun for al se ham dø med den tømte
giflllaske ved siden.
Marie græd over. al han fik en sådan udgang
af verden. men iøvrigl følte hun sil sind lellel
ved. al han var borte. Det blev da også indgan-

gen for hende til ny vilkår. thi kort efter kom
Søren Tiphede og tilbød hende et hjem hos sig.
»Dit hjem vil jo også blive din mands, « sagde
han, »og det kan tillige være din bedstefaders.
for I to vil vel nødig skilles, og Karen går nok
ind på at yde en lempelig godtgørelse for at
blive fri for de tvungne ydelser. Du er ilde set
her. og hvis jeg ikke tager fejl, vil der snart
komme en tid - nå, bliv nu ikke rød' del er jo
en ærlig sag - en tid, da du kan trænge Lil
godhed og omhu. - Nu, du svarer ikke'1 «
»Jeg undres, « sagde hun. »Jeg undres over, at
netop I gør mig el sådant tilbud. «
»Det har sine gode grunde, « svarede han. »Din
stakkels mor var mig så kær som ingen an-den.
og jeg handlede dog meget urigtigt imod
hende. Det har jeg altid følt trang Lil at bøde
lidt på, hvis jeg kunne. Jeg kunne krævet
ægteskabet ophævet, men gjorde det ikke. for
at jeg kunne have ret til at hjælpe hende. hvis
hun en gang blev trængende og hjemløs.
Hende har vorherre forsørget, men du var
tilbage. Jeg gad ikke se dig. men spurgte dog
jævnlig ud om dig og havde den glæde, at du
blev bevaret ren og god. hvor meget der end
var an.ledning til. at du skulle blive anderledes.
- Ti kun stille' Jeg ved nok, at du har noget at
anklage dig selv for. men jeg er ikke din
dummer, og vi er alle skyldige over for vor
herre. Den gang jeg fandt dig oppe mellem
bakkerne. og du næsten var uden vid og sans,
fi.k jeg jo al din lejlighed at vide, og da luvede
jeg mig selv. at du skulle være min datter.
Siden betænkte jeg mig. Det var mig så meget
imod, at du stod i forhold Lil den gule. Jeg
1111Jjedes da atter med at holde øje med dig i
frastand og være din bedstefar og altså også
dig til nytte. Jeg ville ikke komme til dit
bryllup, skønt Knud bad mig derom, for den
gule kunne kanske korrunt: og ville se din
brudefærd. ug del kunne jeg ikke tåle. Nu er
han borte. Jeg er gammel ug har ingen nære
slægtninge. og nu vil jeg gerne efterlade dig og
din mand min smule ejendom. om denned
noget af min synd mod din mur kan være
afsonet. «
»Far' Må jeg kalde jer far'' « sagde hun.
»Ja. gør det. mil barn.«
....... fonsæucs
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Der går mange
gode "ender" på
et godt stykke
LIMTRÆ

f,llfJNll,IEll f,
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Højrisvej 1 · Grønbjc.19 ·. 6971 Spjald
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