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Grønbjerg i 100 år

Grønbjerg Kro opført i 1908

RUNE
STENEN

■

Redaktionen

Forsidebilledet er denne gang den
89 år gamle Grønbjerg Kro. Kroen
startede som pensionat i 1908 med
bevilling til detail- og brændevins
handel. Ved salg af hotellet i 1913
ophørte bevillingen og i de næste 5 5
år var hotellet afholdshotel. I den
pe1iode var der 6 ejere. Ejeren Al
fred Pedersen, der siden 1951 havde
drevet hotellet, søgte og fik i 1968
spiritusbevilling. I 1970 overtog
Alfred Pedersens datter Rie hotel
let. Hun drev det selv i starten og
forpagtede det senere ud for i 1984
at sælge det til Sonja Christensen.
Sonja Christensen ændrede navnet
fra Grønbjerg Hotel, til det vi i dag
kender nemlig Grønbjerg Kro. I dag
er det Ruth og Kesse Pedersen der
d1iver Grønbjerg Kro.
Grønbjerg Kro er blevet godt beva
ret igennem årene og fremstår i dag
som en af Grønbjergs smukke byg
mnger.
I Jubilæumsskriftet kan man læse
mere om Grønbjerg Kro. ■ -llllm

2

Vi er i Runestenens redaktion me
get kede af det. Der er desvæne
sket det uheldige, at vi har mistet en
film. Billederne på denne film var
taget til En Familie i Grønbjerg, Set.
Hans aftenen hvor Grønbjerg Vi
kingen blev overrakt til Thyra Lar
sen samt torsdag aften hvor Richard
Ragnvald underholdt.
Billedet til En Familie i Grønbjerg
vil vi tage om og b1inge i næste
nummer. ■
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Nyt fra Byrådet

Ved: Gudrun Nyborg

Indholdsfortegnelse.

Nyt fra hyrådet
Indeværende byrådsperiode nænner sig
sin afslutning. Om et halvt år træder
det nye byråd i funktion, men inden den
tid er der opgaver, der skal gøres fær
dige. Kommuneplanen er en af dem.
Kommuneplanen er en overordnet plan,
der fastsætter rammerne for den udvik
ling Videbæk Byråd ønsker og forven
ter i de næste 12 år, og som med sine
ideer til udvikling gerne skulle blive til
gavn og glæde for os borgere i kommu
nen.
Kommuneplanen består af en hoved
struktur og en rammede]_
Hovedstrukturen omhandler hvert om
råde i kommunen, f.eks. bystruktutur,
erhverv, børnepasning, ældreområdet
osv .. Hvert område begynder med en
status over. hvordan forholdene er nu.
Så kommer et afsnit om de ønsker og
mål Byrådet har sat sig, og til sidst
planer for, hvordan man når frem til
målene.
Rammedelen er det, vi i daglig tale
kalder lokalplanen. Heri beskrives reg
ler for, hvordan der må bygges og an
lægges.
Byrådet har gennem længere tid på
konferencer diskuteret kommuneplan
og er nu så vidt, at den kommer med på
mødet I august. Herefter skal den
fremlægges i 2 - 3 måneder, så den
endelige vedtagelse kan ske på byråds
mødet i november■
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Læge H. Thomsen
8 00 -9 00
Ttftid:
Konsultation:
efter aftale
Tlf:97 38 40 50
Grønbjerg
Folkebibliotek:
Mandag:15 °0 -17 °0
°0
Torsdag:18 °0 - 20
Tlf: 97 38 41 77
Gronbjerg - 2000
Servicebutik:
mandag, tirsdag &
onsdag 16 °0 -18 °0
torsdag 15 °0 - 18 °0
°0
°0
fredag 12 -15

Klip og Krøl:
Mandag: 9 00 -17 30
30
Tirsdag: 9 00 - 17
Onsdag:
Lukket
Torsdag: 900 - 1730
Fredag: 9 00 -1730
Lørdag:

Lukket

Tlf:97 38 42 85
Grønbjerg Kro:
Mandag:
Lukket
Tirsdag: 11 00 -23 00
Onsdag: 11 °0 -23 °0
°0
°0
Torsdag:11
-23
Fredag: 11 °0 - 02 °0
Lørdag: 11 ° 0 -02 °0
Søndag: 11 °0 -23 °0

Tlf: 97 38 44 50

Tlf/tax: 97 38 48 08
Postkasserne tommes:

Brugsen:
Mandag: 8 °0 - 17 30
Tirsdag: 8 °0 -17 30
30
Onsdag: 8 °0 -17
Torsdag: 8 °0 - 17 30
Fredag: 8 °0 -18 °0
Lørdag: 8 °0 - 12 °0
Søndag: 8 °0 - 12 °0
Brødudsalg & aviser

Landbobanken:
Mandag: 930 - 12 00
°0
30
Tirsdag: 9 -12
°0
30
Onsdag: 9 -12
30
Torsdag:13 30 - 17
Fredag: 13 30 . 16 30

Postekspeditionen:
Alle hverdage:
9 30 -12 °0
Posthuset er lukket
fra
12 °0 -13 30

Bentes Salon:
Mandag - Onsdag
°0
-12 °0
& Fredag:8
Lørdag efter aftale

Tlf: 97 38 40 49

Tlf:97 38 41 12

Post indleveret et30
bliver sendt
ter 13
ef-terfølgende hverdag.

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
°0
Lørdag10 °0 ·12

Tlf: 97 38 40 42
°0

Tlf: Videbæk
Ringkjøbing
Holstebro
Skjern

97 84 18 00

Søn-og helligdage kl. 17

97
97
97
97

Alarmcentralen:

Biblioteket:
T. Vestergård
97384177
Benny T. Lauridsen97384265
Billardklubben:
97384285
By- og Erhv.udv: John Asmussen
97384121
Byrådet:
Gudrun Nyborg
Børnehuset Best: Palle Eriksen
97384113
Lone R. Lauritsen 97384066
Børnehuset:
Dagplejerep.:
Marlene S. Høj
973811 57
Forsamlingshuset:
97384383
Grønbjerg-2000 : Mogens Ballegaard 97384332
Gymnastikforen.: Ole Østergaard
97384448
Havekredsen:
Ingrid Engestoft
9738401 O
Hjemmeplejen:
97172433
Familie & Samt: Annette Petersen 97384139
ldrætsforeningen:lnge Lund-Nielsen 97382162
Jagtforeningen: Kresten Agerlund 97384270
Kirkebetj/Graver: Inger L. Skytte
97384343
Kirkeligt Samt:
Villads Kyndesen 97384073
Klubhuset:
97384076
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Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 18
°0
Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 12

Rutebilernes informationscentral:
Mandag - fredag kl 8 °0 - 20 °0
Lørdag
kl 8 °0 - 1 5°0
°0
°0
kl 1 1 -22
Søndag
Vagtlægen:

Servicemeddelelser

17
32
42
35

33
33
17
06

45

99
99
88
77

112

Landbetj:
Karl Werge(Videb) 97171030
Lokalhistorisk:
N. Peder Svendsen97384110
Lægen:
Henrik Thomsen 97384050
Menighedsrådet: Hanne Kjærgaard 97384094
Musikforeningen: Birgit T. Jensen
97384397
Nr. Omme
97384696
Kirkekontor
Brugsen
97384042
Posthuset:
Præsten:
Ernst M. Ottosen 97384183
97173204
Røde Kors:
Besøgstjeneste
Servicebutikken: Grønbjerg -2000 97384808
Skolebestyrelse: Jørn Bak
97384349
Skolen:
Henning B. Møller 97384177
Sogneforening: Tommy Kjeldgaard 97384335
97384187
Udlejn./Flagalle Jørgen Demant
Ungdomsklubben:Karen Bak
97384349
Venstreforen:
Jørgen Demant
97384187
Vandværket I
Leif Tange
97384284
I
Jørgen Kristensen 97384259
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Dagen aftaget 5t 17m

s

■ GIF � nyt
Ved: Susanne Bagge

GADEFODBOLD I
GRØNBJERG.
Da Gronb_jerg IF for snart længe siden
blev bedt om at lave et arrangement
lordag den 28. juni om eftenniddagen,
blev vi enige om, at så skulle der være
gadefodbold Som sagt så gjort og så
gik vi i gang med at arrangere. Vi var
meget spændte på, hvor mange
hold/deltagere der ville mode op, da
mange i byen havde ytret. at de ikke
kunne komme. da børnene i børnehuset
skulle komme hjem fra koloni samme
dag. og sa ville de nok være trætte.
Men se vores overraskelse. da vi stod
med 12 hold tilmeldt (vi havde kun tur
de håbe pa 8 - IO tilmeldte hold). Der
var saledes 3 puljer med 4 hold i hver.
Mere end I 00 personer (spillere og til
skuere) modte op i flot vejr og med
stralende humor. Efter i alt 18 indle
dende kampe var de 3 puljevindere
fundet og sa skulle der spilles fina
lerunde alle mod alle før vinderen blev
fundet. Den flotte vinder blev Bymar
ken/Frydendalsvej (sc billeder side 25).
som salcdes kunne hjembringe gade
fodboldpokalen. T-shirts fra Gronbjerg
I Fog ol/sodavand fra Sogneforeningen.
Nr. 2 blev Spåbækvej/Holmgårds
vej/Ommegårdsvej og nr. 3 blev
Grønbjergvej. og til disse hold var
vært
for
Sogneforeningen
en
ol/sodavand. Bedste udklædte hold var
The Peanuts fra Ørnhøvej/Kastanie6

alle/Købmandsalle/Svinget Med Ge
org Anneberg i spidsen Fair Play blev
vundet af Sønderkjærsvej 2. som var
sa flinke at lade modstanderne score 23
gange mod sig. Til disse to hold var der
T-shirts fra Gronbjerg IF.

Hele arrangementet var færdig kl. ca.
16.30 og alle havde haft en god dag i
godt humor og god stemning.
Til slut vil vi takke alle som var med til
at gore det til en god dag og sa haber
vi. at vi alle ses igen til næste ar med
lige så flot ve_jr og - om muligt - endnu
flere spillere. ■

,;,,,.,.�u;·�,,

fianne (jambor(j
Rredgade 64 6900 Slcj�m 1 lf: 9 7 35 12 1 l
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Skolebestyrelsen

Ved: Fonnand Jørn Bak

Tak for jeres store indsats ved fiskeda
gen d. 23. juni. Uden jeres hjælp havde
det været umuligt at fa dagens program
afviklet på en forsvarlig måde. Dette er
ikke stedet til at efterrationalisere, så
derfor skal det blot siges endnu engang
tak til den herlige flok af hjælpsomme
Grønbjerg-boere. ■

Billeder fra Tour de Pedal:
Vinder af cyklen i dette års Tour de
Pedal blev Trine Mikkelsen, Skolevæn
get.

·· ··�
.. --...�.
':'�\�•

Den sidste aften gik cykelturen over Abildå Brunkulsleje hvor Gutte gav is.
1197 - GRINBJERG - 1997
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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 Grønbjerg Elværk at levere
strøm?
- Hvor var det sidste elværk i Grønbjerg før vi fik
vekselstrøm?
- De tre første gadelys blev tændt i Grønbjerg i 1917,
hvad bestod de af?
Der trækkes hver gang lod om en lille præmie blandt
de indkomne rigtige løsninger.
Hvis det kniber med hukommelsen, så kan man hente hjælp i Jubilæumsskriftet.
Alle rigtige besvarelser i årets løb går videre til slutrunden i december 1997, hvor
der trækkes lod om hovedprærnien: et 14" fjemsyn. Fjernsynet er delvist
sponsoreret af: JK Radio og TV v/Peer Vestergård, Spjald
(Opgaveredaktion og deres familier kan ikke deltage i konkunencen).

Besvarelsen skal være redaktionen i hænde senest mandag d. I. sept 1997.
Max. I svar pr. person pr. konkurrence.

Tak for mange besvarelser - vinder af sidste konkurrence blev:
Wilfred Pedersen, Skolevænget - TILLYKKE
Løsningen på de to spørgsmål:
1. Hvornår begyndte togene at køre Ringkøbing - Grønbjerg?
2. Hvornår begyndte togene at køre Grønbjerg - Holstebro?

8

1897 - GRØNBJERG - 1997

Svar: 1911
Svar: 1925

li Sundhed

nogle smii sunde, planlagte mellemmålti
der. nar man ikke at blive urimelig sulten.
Men nogle vil altid have sværere ved at
tabe sig. end andre Det er der ikke noget
al gorc ved. ■

Ved: Lxge Henrik Thomsen

Det "store" flertal.

I Danmark er overvægt nu sii almindeligt
at normalvægtigc er kommet i mindretal.
O,crvægt er an·clig: men det betyder
ikke. at man ikke kan gore noget ved det.
Vores gener har ikke ændret sig sil meget
de sidste 40 ar. at det skulle kunne for
klare. hrnrfor , ægten pludselig er blevet
et problem.
I :W'erne , ar der mangelsygdomme og
w1dcrcmæring og man anbefalede kraftig
kost. Efter krigen fik llerc og flere rad til
det. og nu er landbmget sri effektivt. at
alle kan spise sig mætte i "kraftig kost"
Den cd far man for meget fedt. Man har
gjort. som man plejer
Er gact fra den ene groft til den anden.
Bjarne Riis var kun en jævnt god cykel
"tler. indtil han kom under vejledning af
en italiensk idrætslæge. Ved et bedre
træningsprogram fik han styrket formen
og musklerne og ved en omlægning af
kosten tabte han samtidig (, kg. Det bety
der noget i cl lob pri over 200 km. al han
har det mindre at slæbe pat Og hvad
gjorde han· 1 Spiste mere kulh�dratt
Energien i kullwdratcr (brod. kartollcr.
gryn og pasta J mætter bedre end den
tils, arcndc mængde energi i fedt. Selv
sukker er bedre.
Grontsagcr og frugt saml kod fra t:icrkræ
og lisk kan man spise frit.
Hvis man springer cl mriltid over. bliver
man frygtelig sulten til det næste. og
ma,·cn tror maske. at der er ved al opsta
knaphed pa fode og kræ,cr derfor at blive
ekstra !'ddt Hvis man 1,ært1mod tager

11111

Årets Sølwiking 1997

Sogneforeningen valgte blandt de ind
komne forslag Th�1ra Larsen til arcts
Solvviking. Sogneforeningens formand
Tommy Kjeldgaard fremhævede i sin
bcgnmdclsc for valget Th�Ta Larsens
store indsats i de forskellige foreninger i
Gronbjerg
Thyra Larsen har I mange ar været i Gron
bjerg Husholdnings Forening og I Kirke
ligt Samfund. har været med til at gorc
Ældreklubben til et godt samlingspunkt
med masser ar aktiviteter for sognets
ældre beboere. altid ,illig til at lmc kaffe
til arrangementer pa skolen og hvis der
mangles hjælp til en eller anden indsam
ling kan man altid regne med Thyras
hjælp
Tommv Kjcldgaard sluttede med at frem
hæve at ••i 19% blev Tlwra Larsen valgt
til en Gjæv Vestjyde. sa derfor synes vi i
Sogneforeningen. at det er passende og
fuldt fortjent at du i rir modtager Arets
Solvviking--.
-1111111

■

Redaktionen ville og.s{1 her visc cl billcdc. 111t.:11 dct
er stadig den bortkomne lil111 dcr sp,,gcr
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111111 Der var engang.
Ved: Palle Eriksen.

Flintøksen
Hvad blev flinlokseme brugt til i
slenalderen? Svaret er meget enkelt: til at
fælde lræer med. Store dele af landet var
dengang oyergroet med ursko\'. I dag er
moseegene vidnesbyrd om denne gamle
sko,. Slenalderbonderne gik løs pa
træerne med ild og okse for over 5000 år
siden. Skoven bleY åbnet for at skaffe
h·sninger Lil marker og græsgange for
hægcL Af træel blev der gjort tommer til
at b, ggc huse ar. Hertil bleY brugt for

.

. .· :�

.

--------�-I

.,

/

/'

skellige okser og mejsler. alle lavet af
flint.
At lave en sleben tlinloksc var dengang
nemt. idag er der kun fri som kan gorc
det. Tilhugning af en flintplanke Lil en
okse og den efterfolgendc slibning har
nok taget ca. 8 timer for en mellemstor
okse pii 20 cm. Så blev den sat i et
omhyggeligt tildannet træsk.af!. ligesom
pa tegningen Som okseskali var del seje
asketræ foretrukket. især den del af træet.
som var nederst pa træet lige ved roden.
Stenalderbøndernes øksehug er blevet set
mange gange. bl.a. er der fundet
træstubbc fra dengang. Økserne var
ganske cffcktive. Moderne forsøg med
flintokser viser. at cl 40 cm tvkt træ kan
fældes pa en times tid. Ind imellem var
del nødvendigt at slibe æggen op. Blev
øksen svunget forkert. eller uheldet var
ude. sa knækkede flintoksen En
stenalder-banden ma have lydt. Og en n�
okse blev sat I skaftet ■

GRØNBJERG EL

v/Wilfred Pedersen, Aut. EL-installatør
Grønbjerg. 6971 Spjald
Tlf. 97 38 41 15. Biltlf. 30 97 81 15
10
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li Brugsnyt

Vi.;J: Fonnand Henrik Thomsen

Som mange allerede ved, har Peder fået en
stilling som torvarcchcf i OSS i Holstebro
fra I . august. og derfor har han sagt op i
Gronbjcrg: men han bliver boende her med
familien.
Det betyder. at vi igen skal ud at finde en
uddeler.
Stillingen har været slået op i Uddelerbla
det. men der var kun ccn ansoger. og han
trak sig eller at have været til samtale med
bcst�Telscn. Vi prover nu med en annonce
Jobaviscn.
Det er ikke voldsomt attraktivt at være
uddeler i en lille brugs. for arbejdsugen er
temmelig lang i forhold til tonnen: men det
er et forholdsvis selvstændigt job, så mon
ikke det kan lykkes al finde en til det') Det
har del da kunnet indtil nu.
Nogle har forcslaet. at vi sælger eller

bortforpagter butikken til en købmand,
men det ville jo så være nødvendigt at vi
krævede økonomiske garantier for bygnin
ger og varelager.
Det er ikke noget bankerne er helt vilde
med, for de har jo set. at landsbybutikker
af og til lukker i disse tider. Men hvis
nogen kender een. som har en løs million i
baglommen at sætte i Grønbjerg Brugs. vil
vi gerne høre om det.
Foreløbig sætter vi lejligheden i stand her
i sommer, så den bedre kan lejes ud eller
eventuelt friste en til at blive uddeler her.
Vi har en omsætning og et kundegru11dlag.
som gør, at der er en rimelig basis for at
drive butikken.
Når en nv uddeler er ansat, er det bestyrel
sens holdning, at vi ret snart skal have sat
skik på selve butikken. Det har vi onsket i
et par ar nu. men det er hver gang blevet
udsat p.g.a. uddelerskille eller andre ting
Det er en spændende tid, vi lever i I ■

Tåler din bank
en sammen
li ning
med
Kom
os?
ind i en
af vore
afdelinger og
hør nærmere!

Landbobankeg
11æ1
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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
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Sogneforeningen

■ Børnehuset

V�c.l: Tommy Kjcldgaard

Ved: Lis

Grønbjergs 100 års jubilæumsfest

Nyt fra børnehuset:

Som nævnt i velkomsttalen lørdag d.
28. jw1i startede forberedelserne til
Jubilæet allerede for et par år siden.
Noget af det første som skulle klares
var musikken til torsdag og lørdag af
ten. Senere kom så leje af telt, menu,
planlægning, spiritusbevilling, brand111yndighedemes godkendelse og mange,
111ange andre ting.
Det hele faldt i hak og festlighederne
startede torsdag d. 26. juni kl. I 9°0 med
banko og derefter sang og underhold
ning ved Richard Ragnvald.
Fredag aften var der spiritusfri diskotek
for de helt unge
Lørdagen begyndte med gratis morgen
kaffe, rundstykker og gammel dansk.
Om eftermiddagen arrangerede ldræts
forenmgen gadefodbold. Det hele kul
minerede så lørdag aften med et brag af
en fest: vejret var fint, maden rent
"guf' for smagsløgene, musikken (de
Milles) var fremragende og fyrværke
riet meget, meget imponerende. Det er
nogle af de tilkendegivelser vi har fået
fra folk efter jubilæet.
Det var lidt hårdt ind imellem, men det
111este af tiden en stor fornøjelse at af
holde festdagene.
Så derfor en stor TAK til alle som bak
kede Sogneforeningens bestyrelse op og
var med til at gøre jubilæums festdage
ne til noget som sent vil blive glemt. ■

Her i maj måned har børnehuset og
skolen fået opstillet et skilt:
"Indkørsel i skolegården forbudt i tidsrummet 8 - 17"
Dette forbud respekterer bømehusets
forældre heldigVJs. men, men der er
stadigvæk andre brugere af skolen. som
ikke læser og tænker sig om til fare for
vore børn. Dem beder vi om at huske at
parkere bilen og gå det stykke vej til
skole/ bibliotek.
Apropos kørsel:

Skolen havde emneuge om gamJe dage,
og vi fulgte med i skolebørnenes be
gejstrede fortællinger om deres oplevel
ser. Således fik vi at høre. at de skulle
til Hjerl Hede. hvilket fik en bekymret
lillesøster til at udbryde: "Bare Maria
så ikke bliver køresur"! 1111 ■
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1 følge overenskomsten pålægger amtet alle prak
tiserende læger informationspligt overfor vore
patienter.
Vi har nogle brochurer liggende, som kun de
færreste ser. Jeg har derfor valgt at bringe en
meddelelse i Runestenen:
Henrik Thomsen
Algade 8
Tlf. 97384050 - Fax. 97384133

Speciallæge i almen medicin.
Diplomer i manuel terapi.

Telefontid mandag til fredag fra 8-9.
Medicinbestilling bedst inden 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
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En Grønbjergviking

Fortsat fra sidste nummer.....

Ved kommunesammenlægningen, hvor
Grønbjerg blev en del af Videbæk
Kommune, blev Peder indvalgt i det
nye Videbæk Byråd med overvældende
n;ajoritet af grønbjergboerne. Og han
var "knuseheldig", siger han, fordi han
fik plads i udvalg, som havde med den
nye kommunes strukturopbygning at
gøre. Allerede i 1970 havde han så og
så den glæde, at se den nye skole stå
færdig. Sådan skulle det være. "Skolen
er nemlig selve livsnerven i et sogn",
sioer
Peder Svendsen Samme mand
0
blev et afholdt og respekteret medlem
af byrådet, men også et medlem, der
ikke var bange for at gå i brechen og
kæmpe for en sag, og dem har været
mange af i de l 6 år, Peder sad i byrå
det. Mange gange har han sejt og mål
bevidst stridt for en sag- og også nået
111ål, som vi har beundret ham for.
Gennem alle årene har han været en
mand, som borgerne havde I 00% tillid
til- og som også velvilligt stod til rå
dighed med hjælp og råd til de, som
følte sig klemt eller blot usikre i det
store offentlige maskineri. - Grønbjergs
udvikling- ve og vel har i hele Peders
grønbjergtid været hans hjertebarn. Og
skolen er JO nok det mest synlige resul
tat af hans ihærdige indsats Og hvad
der foregår her, omfattes stadig af Pe
der med største interesse Så er han til
oe110æld ooså en slags "skolens maskot". Alt hvad der foregår her, er han
111viteret med til- og konm1er da også
meget gerne.

:::,

b

.:::,
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Efter fire perioder i Videbæk Byråd
sagde Peder i 1986 stop for konmmnalt
arbejde- og fik dermed mere tid til sine
andre interesser. - " Noget af det, der
står mit hjerte nærmest", indrømmer
han, "er aktieplantagerne. Jamen, tænk
dig - for hundrede år siden var her jo
ingen træer,- som der står skrevet i en
gammel beretning ( Omb Sogn er en
udpræget Hedeegn - dog afbrudt af dy
be Dale med Vandløb - men kun lidt
Skov ), derfor måtte der hentes stran
dingstømmer ved Vesterhavet til byg
ning af en del af sognets gamle gårde".
Den mangel måtte afhjælpes, så i vinte
ren 1901-1902 gik nogle af sognets
bønder sammen om at få dannet et ak
tieselskab med det fom1ål at få tilplan
tet nogle arealer her i Nørre Omme
med skov Dette møde førte til starten
på Kiddal- Klink- Nørhede Plantager
I dag er Peder Svendsen et engageret
medlem af anpartselskabets direktion.
"Jo", siger han med varme i stemmen,
"her ligger nok min største interesse".
Fra et lille jubilæumsskrift, som Peder
skrev i anledning af plantagernes 90 år,
kan der vist godt blive plads her til de
sidste 4 linjer Alene udsigten herfra er
et besøg værd. På en tur rundt i det
bakkede landskab i Kiddal Plantage
kan man virkelig glæde sig over den
skønne natur,- og man må føle stor re
spekt for de vestjyske bønder, som på
tog sig at skabe hederne om til skov.
Hvordan og hvornår opstod din interes
se for lokalhistorie, Peder ?
"Interessen vågnede nok, da jeg havde
folkene fra Nationalmuseet gående lige
udenfor mit køkkenvindue. I tretten år
gravede de her Både Jernalder og Vi-
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han haft fornøjelsen af at være formand
for foreningen. Peder Svendsen har til
bragt mange timer på Landsarkivet i
Viborg for at studere gamle papirer,
der har relation til Nr. Omme sogn. Og
en helt enorm masse tid bruger han på
at arkivere derhjemme i kælderlejlighe
den.
Peder fortæller, at der af og til kommer
gæster fra andre egne på besøg i arki
vet, hvor han så holder lysbilledfore
drag om, hvordan et lokalarkiv funge
rer her. Og så bli ·r der spurgt og sva
ret!

kingetid kunne man finde levn fra her
på stedet, og da jeg er født nysgerrig,
så- ja, det var nok disse udgravninger,
der gav mig sporen til at tænke, hvad
med tiden mellem Vikingetid og nyere
tid? Den tid vidste vi jo forsvindende
lidt om i Nr. Omme.- Da var det, at jeg
gav mig i lag med at finde ud af, hvad
der var af skriftligt materiale og bille
der ude blandt folk".
Det blev til meget - greb om sig, og på
et tidspunkt blev så Grønbjerg lokalhi
storiske Arkiv stiftet - på Peders foran
ledning- og i samarbejde med Grøn
bjerg Sogneforening.- Og lige siden har
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Peder Svendsen er indehaver af et lidt specielt stykke papir, sandsynligvis er han alene
om noget sådant. En attest på, at han havde tilladelse til at "føre" hestekøretøj i tørvemo
sen. Under krigen måtte bondekarle sædvanligvis ikke arbejde i mosen, - de skulle blive
ved "deres læst" og se at få tilvejebragt nogle fødevarer. Deraf kom det!
16
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Men også sin egen familie "arbejder
han på" i Viborg, idet han egenhæn
digt har udarbejdet en slægtsbog på
sin fædrene side - en bog med over
1000 navne-, og er nu i gang med en
lignende bog om sin mors slægt. Også
slægtsstævner evner Peder at få kaldt
sammen til,- sidste gang kom der godt
nok kLm ca. 175 fra den talstærke
familie- Jo, det at finde ud af noget
om sig selv og sine, blev der også tid
til trods det. at han altid stået til tje
neste for almenvellet. Tid til at gå om
i Ældreklubben og hygge sig har han
da også undt sig selv de sidste par år.
Der er meget, jeg gerne skulle nå
endnu,- som venter på at komme fra
hånden i Lokalarkivet. men om jeg
kan lide eller ej, så kan jeg ligeså godt
erkende. at jeg er ved at være for
gammel sukker Peder. Vi andre tror
11

nu på, at ildsjælen her vil nå at få en
hel del timer endnu ved computeren.
Måske han går og pusler med ideen
til et nyt hjemstavnsspil. Peder har
gjort det før,- sammen med 111orkild
Mwlk. Det blev til stykket "En ny
tids bonde", som blev opført ved et
par lejligheder på lokale scener. En
autentisk historie, hvis handling ud
spiller sig på et par gårde her på eg
nen- for over 130 år siden.
Det var ikke noget helt dårligt valg,
grønbjergboerne i 1966 foretog ved at
vælge Niels Peder Svendsen ind i Nr.
Omme Sogneråd Og heller ikke, ved
i 1994 at gøre ham til Grønbjergs
første viking. Og at vikingen så bor
her på gården, som engang var en
"vikingeborg'', er da et sammenfald,
ik
der er til at få øje på

11 _
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Musikafslutning på Grønbjerg skole
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Grønbjerg - 2000

Ved: Formand Mogens Ballegaard

Penge til byggeri.
Som nævnt i sidste nummer blev dele
af Grønbjergs Helhedsplan udtaget som
Videbæk Kommune og Grønbjergs an
sogning til boligministeriet om at fa del
i de IO x 2 mill. kr. der er sat af til for
sog med byfornyelse i landdistrikterne.
··Der satset pa Aktivitetscenteret, for
skonnelse af Algade og ældreboliger.
Svaret fra Boligministeriet kommer
sikkert Gfter sommerferien og det ende
lige projekt skal væn; klar inden ud
gangen af I 997. ·,
Allerede d. 17. juni kom beskeden gen
nem en pressemeddelelse fra Boligmi-

nisteriet at 12 projekter rundt om i lan
det havde fået tildelt op mod 2 mill. kr.
til forsog med byfornyelse i landdistrik
terne.
Grønbjerg i Videbæk kommune var den
eneste landsby I Ringkjobing Amt der
fik tildelt midler af forsøgspuljen.
Hvor mange penge drejer det sig om
hvad skal pengene bruges til - hvornår
kommer vi sa igang med noget byggeri
- lyder de utallige sporgsmal.
Udgangspunktet var at ministeriet hav
de satset på IO projekter a· 2 mil!. kr.
pr. stk. Nu bliver der 12 projekter og
nogle af dem er pa under I mil I. kr. Der
er i ansogningen ikke sat penge pa
projektet fra Grønbjerg idet vi sagtens
kan bruge de 2 mill. kr. Og vi håber at
vi kan få det endelige projekt strikket
sadan sammen at vi får maksimalt tilfortsættes ...
skud fra Boligministeriet.

LOKALBRUGSEN
GRØNBJERG

Tlf. 97 38 40 42 . Fax 97 38 44 42
1
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Man - tor
8.00 - 17.30
8.00 - 18.00
Fredag
Lørdag
8.00 - 12.00
Søndag
8.00 - 12.00
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De emner som er skitseret i vores an
sogning til Boligministeriet er Aktivi
tetscenteret forskonnclse og fart
dæmpning af Algade. Og endelig Æl
dreboliger Ja. men sa er der nogen
der siger at det skal amtet og kom
munen betale alligevel - Ja - vist sa men det ligger salcdes at kommunen
ogsa skal yde en del af pengene til
projektet sa på den made far vi kom
munen. amtet og staten til i samar
bejde med lokalsamfundet (Gron
bjerg) at realisere et projekt som vi i
Gronbjerg har skitseret for knap et ar
siden i vor helhedsplan. De midler vi i
tidens lob har indsamlet og som fo,t
�at star pa murstenskontoen 111dgar
som lokalsamfundets bidrag til pro
_1ektet.
i august maned skal vi til mode med
kommunen og Boligministeriet for at
drofte detaljerne i projektet. I lobet af
dkraret skal planerne detailplanlæg
ges og slut pa aret skal alle planer
osv ligge klar til godkendelse af Bo
ligministeriet salcdes at byggeriet kan
pabeg:- ndes forst i det 11:- e ar. Men
spændende bliver det at fa tingene til
at ha.:nge sammen til en helhed og fa
sa meget ud at tilskuddet som over
hovedet muligt
1

FARTDÆMPNING I ALGADE

_-,,...{i\:v·,1-,
.
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Men der er allerede taget hul pa pro
jektet der hedder fartdæmpning af
Algade. Et projekt der er arbejdet
med i et stykke tid. da Sognefor
eningen. under Poul Erik Nielsens
formandsskab. allerede pa det tids
punkt sogte om at fa fartdæmpnmg af
Algade. Projektet har været til boring
i forsamlingshuset bade da Helheds
planen var til debat og ved Sogne
foreningens Generalforsamling i 1997
hvor der ikke var nogen kommentarer
til projektet.
Byplansgruppen har imidlertid af
holdt en del moder bade med amt
kommune og i egne rækker.
Planen gar ud pa at der etableres hæ
veflader ved Brugsen/Servicebutik
ken. ud for Frydendalsvej ud for
Grønnegade og endelig ud for Skole
vænget Hævdladerne der skal virke
fartdæmpende far en gulbrun grusbe
lægning (frilagt bakkegrus) fastgjort i
asfalt efter samme pnncip som vest
ud af Gronbjerg. Hævefladerne bliver
markeret af fire pullerter og der bliver
opsat bel:-rsning ved hævefladerrn.:
samtidig med at det eksisterende ga
debelysning i Algade fra Brugsen til
Skolcvænget skal udskiftes til nogle
mere tidssvarende standere. Tegnin
gerne af hæveflader og principperne
herfo, kan ses i Servicebutikken.
fortsa::ttcs..

HUSK HØSTFESTEN
.

SIET KRYDS I KALENDEREN
D•n 27. s•pt•mb•r 1997
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FOTOKONKURRENCE:
Gronbjerg - 2000 har ved hjælp af
sponsorater fra Ringkjøbing Landbo
bank og Lokalhistorisk arkiv i sam
arbejde med Fotoklubben Blænde 96
fra Holstebro udskrevet en fotokon
kurrence der hedder "'Livet i en
landsby"'
Deltagerne fra fotoklubben får hver
udleveret en film som skal "'skvdes"
af i Gronb_jerg i perioden 4. - 13. juli.
Efter fremkaldelsen gar et dommer
panel bestående af Søren Nilausen.
Anne Kirsten Gammelgaard, en per
son udefra og Mogens Ballegaard i
gang med at udvælge de bedste bille
der som så bliver forstorret og udstil
let I Ringkjobing Landbobank. Bille
derne ma siden anvendes i forbindelse
med at markedsfore Grønbjerg.
100 - ÅRS JUBILÆET
Hilsen fra Spjald:
Vi skal her videregive en hilsen fra
Sp_jald der kom ind pa vores e-mail i
forbindelse med I 00 års jubilæet:
Hjertelig til�vkke med 100-års jubi
læet i (,'ron�jerg. Igor det godt der
ovre med Cironhjerg - 2000.
Ma1:11us Pedersen
Spjald.

Der er afgaet returmail med tak for
hilsenen.

2000. Der var rigtig mange gode in
gredienser i festen. men specielt var
afslutningen på festaftenen med � r
værkeriet værd at bemærke.
1

TAK TIL GUDRUN NYBORG:
Da Gudmn Nyborg har valgt ikke at
genopstille til byradet og da der har
været afholdt opstillingsmode med
nye på listen skal der fra Grønbjerg 2000 lyde en tak til Gudrun for det
arbejde hun har udført i Byradet I
Grønbjerg - 2000 har vi haft den
tætte kontakt til byrådet gennem Gud
run og hun har været vores talerør i
de ar hvor Grønbjerg - 2000 har ek
sisteret bade som uformel gruppe
men også som Den selvejende institu
tion Gronbjerg - 2000. Ligesom Gud
run gennem medlemsskabet af besty
relsen for Gronbjerg - 2000 har faet
de impulser fra Grønbjerg som besty
relsen har været i besiddelse af ■
:
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HUSK ÅLEGILDE
Den 6. september kl. 18 30
Kom og spis de ål du kan.

HUSK PLADSRESERVATION
En stor tak til Gronbjerg Sognefor
TLF: 97 38 44 50
ening for en god og vellykket jubilæ
umsfest skal lyde fra Gronbjerg 1897 - GIUINBJERG - 1997
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Billeder fra VM

Videbæk M esterskaberne i fodbold
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7. kl. kanotur

Ved: Inga og Marianne

Lordagen efter at vi havde faet som
merferie kørte 3 biler med 7 kl.. foræl
dre og ledere (Hanne og Mogens) som
indhold til Torring Derfra skulle vi
transporteres i kanoer til Ry". De tre
drenge fik en kano for sig selv og de fi
re toser blev fordelt i to kanoer. Hanne
og Mogens sejlede sanunen og <larmede
BAGTROP. Forste del af turen på 13
km var ret vad. Efter de første mange
km var aens brinker nærmest perforeret
af dn.:ngeholdet som hurtigt fik tilnav
net "brinksejlerne··.
Udtrykket ·"sur rov·· blev hurtigt lavet
0111 til ··vad rov'" og alle drømte om
mors torretumler derhjemme Det reg
nede nemlig ned i stænger Vi spiste
frokost i et koldt skur hvorefter vi. med
meget moje og besvær. padlede videre i
vore kanoer. Ca. tre kvarters sejlads
var vi pa Ale teltplads hvor vi skulle
so\·e om natten. Forst satte vi vores
telte op og derefter begyndte vi pa af
tensmaden.
Vi skrabede kartofler under en kold
vandhane med en grydesvamp. Efter
aftensmaden som bestod af millionbøf
og de for nævnte kartofler sogte vi I� i
teltpladsens grillbar pa I 0-12 kvadrat
meter. Næste morgen. efter morgenma
den. pakkede vi vore dryppende telte
sammen og drog videre pa vores togt.
Dagen begyndte med solskin. Alle sad i
shorts og var glade. men vi blev lang
somt klogere. Det begyndte at lyne.
tordne og regne. sa meget at vi blev helt
bange for. om det overhovedet ville
22

holde op. Vi sogte ly under nogle træer.
som rakte ud over åen. Regnen holdt op
og vi var næsten torre. Men sa begynd
te det at sta ned i stænger. Efter fem
minutter var vi endnu engang gennem
blodt til inderste trævl. Vi skulle igen
nem en sluse der var så lav at man
skulle styre med hænderne oppe i loftet.
Lidt efter kom vi til en kanooverbæ
ring. Godt nok skulle vi ikke bære ka
noerne men vi skulle kore dem pa en
vogn og det var noget af en udfordring
da Haime og Mogens sogte ly for vand
og hagl under nogle store træer sa vi
skulle gøre det hele.
Vi fandt hurtigt på at smide vores vade
overtoj da det ellers blev for koldt at
have på. Ca. tyve minutter for vi naede
til Fiskerbyens camping sejlede Kirsten

Grønbjerg
Billardklub.

Formand Benny T. Lauridsen
97 38 42 65.

1897 - GRØNBJERG - 1997

og Charlotte om kap med tre drenge
som ogsa skulk til Fiskerbyens cam
ping Væddemalet gik ud på at det hold
der tabte skulle sætte det andet holds
telt op og da toserne tabte matte de jo
bo_1e sig for overmagten.
Pa eampmgpladsen kunne vi komme i
BAD. Fire minutter pr. polet. Det skal
dertil siges at vandet var varmt ad
h. . til Til aftensmad fik vi forloren
skildpadde med sherry og det var der
delte menmger 0111. Til dessert fik vi 1s
af Hanne. Om aftenen gik vi tidli,gt i
seng fordi det atter stod ned i stænger.
Næste morgen brod vi op fra vores
, ar111e soveposer og en ikke-så-grim fyr
hentede vores bagage i en bla varevogn
Sa var vi pa 'en igen Ud med pagajerne
Pg fuld fart frem over feltet Så gik tu1 en mod Ry. med to kanooverbæringer.
Vi holdt pause ude midt pa en so for
R,. Der se.ilede v1 kanoerne sammen og
hm·de --tomatpause" Vi kastede med
tomater til hinanden. foran som bagi.
Vi fandt ogsa ud at at tomater faktisk
kan flyde. da enkelte ikke greb så godt
Vi naede R,. hvor bilerne stod. fik
pakket bilerne og kom af sted. lige in
den det endnu engang stod ned i stæn
ger Pa denne tur fik vi provet om vores
regnto.i var tæt. Vi vil ikke nævne nav
ne. men enkelte fik sig en dukkert. Men
alt i alt en god afslutning for 7 kl. pa
Gronb_1erg skole ■
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■ Opstillingsmøde
Der var stor interesse for opstillingen
til hyrådet på den lokale horgerliste
ved opstillingsmødet i forsamlingshu
set d. 2. juni 1997.
Der var mødt ca. 75 np for at opstille
en liste fra Gnmbjerg. Efter en meget
kort velkomst og en praktisk oplys
ning om at øl kostede IO kr. og vand
5 kr. og efter at Søren Nilausen var
hlevet valgt som ordstyrer. spurgte
Jørn Bak om der til opstillingsmøder
var penge fra kommunens side og om
de ikke skulle henyttes til arrange
mentet. Hertil fik Jørn Bak ikke noget
relevant svar fra sogneforeningens
kasserer. Ved hordet rundt om mig
var der en del murren og der var
enighed om at spørgsmålet var særde
les relevant. og at der hurde have Vct'
ret svaret ordentlig på sp0rsmåler.
Søren Nilausen fortsatte opstillings
proceduren og efter en forslagsrunde
med tilsvarende frasigen fra forskelli
ge sider, hlev listen sUret ned til 8
personer. Af de 8 hlev 5 opsti Ilet p{1
listen med følgende point efter
pointvalgsmetoden:
Gravers Kjærgaard
Søren Nilausen
Birthe Kristiansen
Jørn Bak
Poul Erik Nielsen

284
98
78

76
76

Valget finder sted d. 18 november.
Runestenen vil i næste nummer brin
ge et portræt ad Je km opstillede. ■
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TRANS

Anneberg Transport A/S

Anneberg Transpol Sp.zo.o.

Anneberg Beltransport Ltd.

Højrisvej 2. Grønbjerg
DK-6971 Spjald
Tlf.+45 97 38 44 44
Telex 60 250 Anberg DK
Fax. +45 97 38 44 18

Ul. Batorego 1 26A
65-735 Zielone Gora. Polen
Tel. +48 68 265 595
Telex 043 3586 Anpol PL
Fax. +48 68 271 259

9, Aranskaja Streer
BY-220033 Minsk
Tel. +375 172 10 25 72
Telex 0681 25 24 84 ANBEL BY
Fax. +375 172 21 50 20
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Jubilæumssang

Ved: Birte Jensen
Mel: Skærslipperens forårssang
el.: Jeg plukker fløjlsgræs
En dejlig sommer med lange dage
og lyse nætter så skøn en tid.
Mod Grønbjerg by små og store drager,
en hyldest alle vil byen gi'.
I hundred år har du nu bestået
og du skal fejres med pomp og pragt'
Så mange minder i tiden fået,
og mangt og meget er blevet sagt.
Som Årets Landsby er blevet kåret 1
Ja, Grønbjerg den er skam blevet kendt.
Et børnehus har vi også fået
ou ved kommw1en har rendt og rendt.
0
Og glemmer ikke foreningslivet
og der så mangen en tørn der tar .
Må sige udvalg, forening trives,
vi vist el halvt hw1dred stykker har.
Vor fodboldpiger har bold på hjernen,
men disse ord er nu venlib>t ment.
Gjo11 Grønbjerg kendt, de er byens stjerner
og mål det har de i deres ben.
For alle aldre her sker en masse
ja, her i Grønbjerg er godt at bo.
En lille landsby med arbejdspladser,
hvor sammenhold land og by er go·.
Tilbageblik for så vidt det vides
kommtmesamn lægnings parodi.
For Ømhøj. Grønbjerg de kwrne strides,
fra dem vi dengang da helt slap fri.
At vokse op her er nemlig dejlib>t,
en lille by - børn har overblik.
Et babyboom var nu nok belejli1,>t.
Hold liv i skolen er alles pli1,>t 1

Så skøn med bakker og dal og enge
med skov og hede, vi alting har.
Men ak de landmænd til jord jo trænger
til deres gylle, slet ikke rar.
Der af butikker en del forsvinder,
den enes død er den andens brød.
Men nu en servicebutik vi finder,
der er vel ingen der lider nød.
Og mænd og koner tår kog i gryden
til fællesspisning for store, små.
Forsamlingshuset af stemning syder,
model til meget det hus må stå.
De brave kvinder og mænd ej glemmer
i tidens løb har for Grønbjerg slidt.
Ved jubilæwn en tanke sender,
for hele sognet værdier fik.
I Brugsen mødes - på gaden hører
det hus er solgt, men til hvem monstro?
Med kulingstyrke historien kører,
den når bestemt at bli' temlig go'.
Hver lille landsby man snakker, gætter,
hvert lille sogn nok sin sladder har.
Men temlig højt vi hinanden sætter
og del i sorger og glæder tar
Så klart her snakkes og diskuteres,
det har man gjort nu i lumdred år.
Konstant der noget skal finansieres,
men presseomtale vi da tår.
For nye tiltag er Grønbjerg åben,
en helhedsplan ligger også klar.
I Grønbjerg Bosnier igen fandt håbet.
En mening folk om det hele har.
Ja, i Europa man Grønbjerg kender,
vi kendte firmaer også har.
Men moct vor landsby nu blikket vender
og ønsket stor til vor jubilar:
For by ou0 land hele so6�1ets virke
•
•
vort håb, at Grønbjerg den ma besta.
Så smukt blandt skov, dal og bakker ligger.
Tillykke sto1t med de lumdred år'

Sangen er blevet til på Kulturgruppens foranledning, og den blev sunget til
Jubilæumsfesten lørdag aften.
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En familie i Grønjerg

Abilda er altsa stedet hvor Torrnm har
slact sin folder i sine "unge" dage. stedet hvor han har boet med sine forældre
og sine 2 soskendc.
Familien bor Sandbækvcj I X pa ..:n
nedlagt ejendom. hvor der er 4 tdr. land
jord til. Dyr er der ikke så mange af 3
kalve 4 katte 6 graænder I hund med 5
hvalpe, som er ved at have den alder.
hvor moderen er rigtig grundig træt af
dem. De er ikke til at sta for sådan
nogle 6 ugers gamle hvalpe. Hvis hvalpene ikke er solgt. har Jeg mdtryk af. at
jeg gerne ma gore lidt (meget) reklame11 Men maske kommer c/11 for sent.
maske er de allerede solgt. Der horer
ogsa bons til ejendommen. men de er
hos naboen. Der er nogle staldbvgn1nger. hvor der tidligere har været svin.
Staldene er ved at blive ryddet. men
Tommy har endnu ikke fundet ud af om
de igen skal indeholde fedekalve. hons.
slagtesvin eller maske kalkuner.
Tommy arbejder I Snejbjerg hos Birk
Stal, hvor de laver slagteriudstyr.
Tommy er specialarbejder. men efter X
ar er han tillært klejnsmed. Med sine 2.:'i
ar er han en ung mand med en masse
energi. han arbejder derfor som husbondafloser i ,,eekenden. med storst
interesse i at passe koer. Susanne har
arbejdet hos Dana-vinduer siden fcbruar. Tidligere har hun s�·et i Spjald hos
Pagh-Morup. Susanne kan godt lide at
arbejde 11de. men vil ellers helst være
!�/emme. hvor hendes storste fritidsintercssc er at være sammen med bornene.
fritidsinteressen derudover er at læse
netop Ude og Hjemme Tom1m·'s fritidsinteresse er ar ga pa pgt. 1 den forbindclse skal han skifte _1agtforcni11g.

"To be or not to be" , sagt for mange ar
siden af Shakespeare. "Man har et
standpunkt til man tar' et nyt". disse
kloge ord er sagt af tidligere statsminister J.0. Krag. Begge dele kunne samænd ligeså godt være sagt af ægteparret Susanne og Tommy Juelsgaard. At
være eller ikke at være Grønbjerg-boer.
Da parret for to år siden onskcde flytte
fra Barde. var det meget tilfældigt.
hvor flyttet skete hen. Hvad angar
"man har et standpunkt. ...... ", så var
deres overbevisning ikke, at de bevidst
onskede at bo i et lille samfund. hvor
der eksempelvis er en lille skole. De har
nemlig haft ideen at børnene skulle gå i
Spjald skole. så de undgik skoleskift
efter 7 kl. Det ser dog ud til at hornene
nu skal passes i Grønbjerg, indtil nu er
3 arige Camilla og I årige Mads blevet
passet i Barde, da der ikke tidligere har
været plads i Gronbjerg. Det har fået
Susanne og Tommy til at mene. at der
hvor bornenc bliver passet. skal de ogsa ga i skole. Vi har en god lille skole.
derfor er det så væsentlig. at de bom
som naturligt horer til skolen ogsa gar
der. sa vi også i fremtiden må have en
god skole.
Susanne har tidligere boet i Fjclstervang. men hun har gået i skole i Snc.1bjerg. Hun er yngst af en flok soskende
pa 5. På et tidspunkt flyttede hun sammen med sin far til Galten. Hun har en
soster. som dengang boede i Abildå.
her var Susanne ofte på besog. og her
gik Tommy omkring. og sa gik det sadan. at det blev Susanne og Tommy
1897 - GRØNBJERG - 1997
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jeg har ikke meget forstand pa jagt.
men jeg mener da. at der blandt mange
foreninger i Gronbjcrg ogsa er en Jagt
forening.
Snakken falder pa politik. der falder et
par kritiske bemærkninger 0111 kom111u11cns dagpkjcpolitik. nar kom111uncn lo
ver pasnmgsgaranti. bor "de" ogsa kve
op til det. Hvad angar det landspoliti
ske. er To1111rn ikke bkg for at ind
rommc_ at han bedst kan lide Uffo (ham
i ,cd nok) Ellemann- Jensen.
Hvis ikke samtalen havde ,aret sa læn
ge. var jeg helt sikkert kommet af sted
med den opfattelse. at naboskabet ikke
,ar ,·a:rd at berette 0111. det ha,de været
tra:ls at fa skre,-ct sadan. lnad kunne
det ikke fore ti I 11111 Sandheden er nem
lig den. at back Susanne og Tommy er
meget glade for deres naboer
Camilla og Mads er for længst kom111ct
1 seng. der er er par herlige livlige un
ger. so111 ikke sidder stille ret længe ad
gangen Efter sommerferien skal Ca111il
la begynde i Bornchuset. Mads skal fra
I. august "skift". som sa 111angc unge
mænd gor. han skal ha\'c "dagpk_1cplads" hos Yrsa.
For at vende tilbage til emnet naboer.
det er ikke det væsentlige. hvor man
bor. 111erc vigtig er det hvem 111an bor
,·cd siden af det kan være nodvcndigt
at finde sig i meget ved at bo i et lille
sogn. 111cn hvis forholdet til sine naboer
er darligt. ja sa var det 111askc rarere at
bo i en stor bY. hvor 111a11 alligevel ikke
-h k
ko111111er hinanden vcdll

■

l{c:d,1k1ionc:n hc:klagc:r igc:11 den hor1kon111c:
lil111 v, bringer Cl hilkdc: ar l;11ni11c:11 I n,L·sk
llllllllnC:1

■ GGUF nyt
Konstituering i GronbJerg GUF
For111and Ole Østergaard
Næstform Torben Sondcrb\'
Kasserer· Jens Peter Mikkelsen
Sekretær Helle Jacobsen
Anne Kirsten Gammelgaard
Inger Kjclclg;:iarcl
Jeanette Kristensen

l Jdvalg
(,\111n::st1k

Torben :-;,,11dc:rb, ri:,
Inger Kjc:ldgw1rd
I kik Jacobsen

llad111in1on: /\1111c: Kirskn ( :a111111c:lgaanl
.lc:anc:lk Krisknsc:n
()le< Js1crg,1.1rd
:-;n 1111ning

Inger Kjc:ldg::;1rd
k11s I '.:kr Mi kkc:bcn

Tour de: I 'c:d,rl:

Inger I< 1cldga.rrd
kanc:IIL' Kris1c:11sc:11

Hjemmekampe - Grønbjerg IF
Landspokal I urneringen:
august:
1
søndag d. 3. kl. ·13 " DS (I .div.)
lørdag d. 1
· 6. kl. 16"" DS søndag d. 17. kl. 14'H'JS lørdag d. 30. kl. 16'''' JS søndag d. 31. kl. ·13'"'DS -

Vejgaard Bk
EsbIerg lf 92
hb/Fc Horsens
B52

september:
lørdag d. 13. kl. 16'"' JS
°0
søndag d. 14. kl. ·13 Ds
lørdag d. 27. kl. 16"'' JS
1
søndag d. 28. kl. I 3' uDS

Herning lk
Thisted fe
Vejle B
Stensballe lk

-

Viborg Ff

oktober:
sondag d. 12. kl. 14''"JS - Kolding il
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■ Fodbold tilbageblik
Ved: Birgil Skylle og Else Pedersen

Damefodbold i Crønbjerg - 25 år.
I 1972 skete der næm1est en revolution
indenfor sportens verden. Damefodbol
den blev organiseret. Håndbolden i
Gronbjerg var langsomt gaet i sta. sa
der matte jo ske noget andet. det blev
altsa fodbold Der var ganske vist en
del skepsis i begyndelsen - piger og
fodbold - det var nærmest en vits Men
\'i ville vise. at ideen ikke var sa tosset.
og spillere var der nok af.
Jeg tror nok. det var Hugo. som forst
var med pa idecn. men det var undcr
1mins myndige ledelse. der rigtig kom
gang i udviklingen. selvom forholdene
unægtelig var noget anderledes. end de
er nu.
Vores træningsbane var den gamle
handboldbane (nu det grønne omrade).
og alle. som har spillet der. ved godt.
den ikke var af de allerbedste. For det

forsk: var den ikkc i plan og for dct an
det var den. i tilfælde af regnvejr. en
stor smadderbane. men vi havde det
SJOvt. spillede sa godt vi kunnc og .ar
altid mange til trænmg.
Kampenc spillede vi dog pa vores flotte
stadion og lige en ting: Hvis nogen
skulle finde pa at stadion skal nedlæg
ges og flyttes om til skolen. svnes _1eg.
de skal tænke sig om en ckstra gang.
Gronbjerg Stadion har en utrolig flot
beliggenhed. er meget velholdt. og har
en vis atmosfære. Bevar den !
Sa var der klubhuset. Det var godt nok
meget spartansk indrettet. Det var 2
omklædningsrum mcd 2 bænkc og I
bruscr i hver. Der var kun koldt vand i
bruseren. sa der var ikke ret mange
som vaskede sig der. men senerc kom
der en gasvandvarmer. Den fungerede
nu ikke altid efter hensigten. sa dct var
egcntlig ligc meget.
Jeg kan godt forsta. holdcne fra de sco
re byer lurede nogct. nar dc sa vore
faciliteter. De var vant til flotte om
klædningsrum. men vi havde jo ikke

FoJholJsnak i Kluhhusd mcllc:m Jc frcmnh,dk gæster
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andet. sa vi tænkte ikke sa meget over
det. De materielle ting bru!:,'1:e vi ikke sa
megen tid pa. vi ville bare gerne spille
fodbold
Sponsorer var der ikke mange af Vi fik
trn1er fra banken. men resten sorgede vi
sd\' for Det var sommetider en broget
forsamling. alle brugte ikke engang
rigtige fodboldstovlcr. Nogle spillede i
en slags gummisko med --dupper"_ det
kunne jo ikke betale sig at investere i

dyre støvler. hvis nu det her fodbold
kun var en forbigaende dille.
De bolde. vi spillede med. tror jeg ikke.
man fik spillere i dag til at benytte.
Bjarne havde meget orden i boldrummet. Til træning benyttedes de gamle
brune læderbolde. og enhver kan nok
regne ud. hvordan de var. hvis det regnede. tunge som sten. Men vi kloecle
pa. det var jo ens for alle. sa der var
forisa:ltes..
mgen p1ven.

I kt d,mske og svenske 1111gJomslandsholJ spilktk kamp 1 ( irunh_icrg 1 ,111kd11111g ar i11hrl a:el
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Dette var et lille tilbageblik om nogle af
forholdene fra starten af damefodbol
den. Der kunne nærmest skrives en lille
bog om hele forløbet og alle oplevel
serne. bade op- og nedture.
Jeg har haft rigtig mange gode timer
med fodbolden og kammeraterne gen
nem de 12 - 13 år. jeg spillede.
Gronbjerg GIF: Held og lykke.

BS

Pigefodbold - 25 års jubilæum.
Jeg var med fra starten og gik den gang
i 7 kl En kommentar som gik igen den
gang var. "pigefodbold.
nåh skal det nu
.
ogsa være moderne , - ja. det skulle det
og som vi kan se i Grønbjerg, har det
holdt ved.
At jeg kom med. tror jeg. skyldtes at de
3 Østergardpiger skulle være med. El
se. Hedvig og Ellen Birgitte. sa skulle
jeg selvfolgelig ogsa. som Ellen Birgit
tes bedste veninde.
Jeg spillede med i knapt 4 sæsoner og
sluttede. da jeg rejste til London. det
var lidt for langt hjenu11efra til at kom
me hjem og følge kampene og holdet.
men jeg savnede det.
Det kan være svært at huske enkelthe
der fra disse 4 sæsoner. men i min erin
dring star træneren lrwin som den. der
var primusmotor. tæt fulgt af Bjarne

Bager. som allestedsnærværende stotte
og altmuligmand.
lrwin var den som inspin.:rede og op
muntrede. altid med godt humor. gejst
og gapamod. Vi var fodboldholdet. som
havde trænerens udelte opmærksom
hed. han troede på os og vore evner.
Men han var også manden. der organi
serede en meget professionel og hard
træning 2 gange om ugen.
Jeg talte med Ellen Birgitte i telefonen
her den anden dag. og vi var enige om.
at fysisk har vi aldng været i bedre
fon11 end i disse ar.
Denne seriose indsats gav resultat. og
en jævn strom af s�jre og opryknmger
fulgte hinanden i disse forste ar. jeg hu
sker busturene til og fra kampe. som
timer med sjov. fest. sange og ballade.
og meget tit rigtig hoj stemning over
endnu en s�jr.
Der var indslag i lokalradioen og avi
ser. og samtidig blev der hele tiden
gjort noget for at bevare et godt sam
menhold og st�-rke fællesskabet Jeg
husker kun et minus - skaderne. især
knæskaderne. dem er vi stadig nogle
der har.
Jeg har fulgt ··damerne·· pa mere og
mindre tæt hold siden. og det er aben
bart. de samme værdier som er frem
herskende nu som dengang. det s, nes
EP
_1cg er flot ■

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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■ Jubilæumsskriftet
Ved: Elisa Bagger

Rw1estensredaktionen takker Elisa
Bagger for, at hun vil anmelde jubilæ
umsskriftet:

Grønbjerg 1897 - 1997
Det handler om mennesker, deres
ltvsvilkår, drømme og resultater.
Sådan vil Jeg beskrive Grønbjerg' s l 00
års jubilæumsskrift. En dejlig "bog",
der både giver læseren indblik i et lo
kalsamftmds tilblivelse og udvikling et histonsk tidsbillede, men også et
tilbageblik på vor forfædres liv i
Grønbjerg og omegn.
Det er tankevækkende at læse om
GrønbJerg gennem de sidste I 00 år med
denne fortid som baggrund En fortid,
der beskrives både saglig og konkret,
men så spændende, at fantasien sættes i
gang.
Jubilæumsskriftet bliver derved til mere
,md en beskrivelse af et lokalsamftmd
gennem 100 år - det bliver også en
historisk beretmng om vort lands ud
vikling gennem flere hundrede år - og
frem til i dag.
Jubilæumsskriftet er et fint lille værk med dejlige billeder af mennesker og
deres omgivelser. Skriftet er også sær
deles velskrevet, læseværdig og interes
sant - også for ikke "indfødte".
Der er en fin balance mellem de mange
oplysninger og de mere fortællende
beretninger. De forskellige afsnit er
gennemgående af en passende længde.

Dog ville jeg gerne have læst noget
mere om teglværket og de mennesker,
der arbejdede her. Teglværket har dog
været af stor betydning for Grønbjerg
gennem 70 år. Et enkelt indlæg inde
holder måske lidt for meget om nutiden,
og et par steder i "bogen" er der en
politisk tmde1tone, der efter min opfat
telse, er lidt misvisende i et jubilæums
skrift, som I øvrigt er meget velredige
ret. Men ellers indeholder jubilæums
skriftet nogle fine levnedsbeskrivelser
af nogle af de mennesker, der har været
med til at forn1e GrønbJerg by og skabe
udvikling og vækst I nogle af beretnin
gerne er der mange årstal og navne,
som kan være ret forvirrende for en
udenforstående, men som helhed er
disse personligheders liv og virke meget
fascinerede.
De personlige beretninger - barn
domsminder og erindringer giver en
meget fin afveksling i skriftet, de ska
ber stemning og beretter om hverdagen
Kuskevisen fortæller således med få
ord om nogle af værdierne i det lille
samftmd, man hjalp hinanden - havde
tid at vise omsorg og sammen fik man
tingene til at fungere. den enkelte ud
fyldte en plads - måske udfra nødven
dighed - var en del af et fællesskab og
værdifuld
Jubilæumsskriftet beretter gn.mdlæg
gende om det fællesskab eller de fælles
skaber - for der var i Grønbjerg tale om
adskillige, som også kom til at præge
udviklingen her
Initiativrige, foretagsomme og arbe1d
somme mennesker har gennem tiden sat
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sit præg på lokalsamfundet, og det er
med en vis respekt, man læser om deres
resultater - og det på mange områder:
erhvervsliv, det folkelige- og kulturelle
liv, forretningsliv, udformningen af
selve byen, foreningslivet, sammenhol
det by og land, osv.
Men udviklingen er jo ikke sådan til at
styre. Mange af de gamle huse og gårde
er væk, og nye er kommet til. Og på
samme vis er det med Grønbjergs be
boere.

Jubilæumsskriftet fo1tæller om et sam
fw1d under forand1ing - og udvikling
gennem I 00 år skabt af den enkelte og
fællesskabet. Forandringens vrnde blæ
ser igen i Grønbjerg - der er fællesskab
og sammenhold - og initiativet fejler
ikke noget.
Hermed vil jeg ønske Grønbjerg tillyk
ke med de I 00 år og held og lykke med
udviklingen i de næste I 00 år. ■

Tirsdag d. 12. aug.:
Havevandring og planteskolebesøg
i Tvis og Feldborg. Først besøger vi
Henrik Krath, Gedbovej 11, Tvis.
Spændende have med stort surbundsbed,
alpebed, vandbassin, staudebed og urtehave.
Produktionsplanteskole/drivhuse hvor der
årligt fremstilles ca. 50.000 slyngplanter/klematis.
Herefter går turen til Lundborg Planteskole, Gindeskovvej 22, Feldborg.
Planteskolen er anlagt som små gårdhaver i et havemiljø med pergolaer og pile
2
flethegn. 90 m stor sø med guldfisk, vandløb, stenhede. humlehave. Forsænket
have med kurveflettede sider og hængebirk. Her kan købes kaffe og kage.
10
°0
Afgang fra P-pladserne: Grønbjerg kl. 18 • Ørnhøj kl. 18 .
Deltagerpris: for medlemmer kr. 20,- ikke medl. kr. 30.-.
NB! Lundhede Planteskolen arr. kurser i stenhugning og pileflet.
Søndag d. 7. sept. kl. 10.00 - 12.00.
Plantehytte/ køb/ salg hos Sigfred Nyborg, Grønbjergvej 45, Grønbjerg. Her
er der mulighed for både at købe og sælge spændende planter. Har du nogle
planter du ønsker at sælge, så tag dem med, meget gerne i potter - og mærket
med plantenavn. Vi forsøger at få en nabokreds til at deltage. Vel mødt til et par
hyggelige timer. Forfriskninger kan købes.
36
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■ Overlevelsestur 1997!
V..:d: Betina Jacobsen og Peder Eriksen

Fredag d. 6/6 - sondag d. 8/6 97 skulle
Gronbjerg Ungdomsklub på overlevel
sestur et stykke fra Ringkøbing. Der
var nogle forældre der korte forkert,
men til sidst nåede de frem Da vi var
samlet fortalte Mogens Ballegaard
hvordan vi skulle lave det vi skulle sove
pa. som var tommerflåderne. Vi blev
delt i fire hold. en fra hvert hold skulle
lave wc. de andre på holdet skulle lave
tommerfladerne Da vi havde arbejdet
på tommerflåderne i et stykke tid,
skulle vi havde vores madpakker. Bag
dter skulle vi videre med tømmerflå
derne så vi kunne blive færdige med
Jem. Så blev vi endelig færdige med
dem. sa de kunne komme 1 vandet. Sa
kunne vi sejle ud til dem i kanoer.
Thomas' forældre kom med kagemænd
til os fordi han havde fodselsdag. Da
det blev aften bagte vi snobrod. Sa
skulle vi i seng fordi klokken var man
ge. og v1 skulle tidligt op. Næste mor-

gen blev vi vækket kl. 7.00, for vi
skulle ud og finde vores morgenmad
som var over på den anden side af fjor
den Da vi havde faet von�s morgen
mad. skulle hvert hold ud og finde vo
res aftensmad i kanoer. Da vi kom
hjem med vores aftensmad skulle vi to
og to finde brænde og nogle pinde. og
bagefter skulle vi sætte maden på som
var kylling. de skulle steges over et
stort bål. Kyllingen smagte godt da den
var færdig. Da kl. var 23.00 skulle vi i
seng fordi vi skulle pa natløb Da kl
var I 00 skulle vi på natlob. der var .5
poster vi skulle igennem. Da vi kom
hjem var vi så trætte at vi næsten ikke
kunne gå på benene. Sondag morgen
blev vi vækket kl. 9.00 for vi skulle op
og have morgenmad og pakke sammen.
Der kom nogle forældre med trailer til
alt det træ vi havde brugt til tommer
fladerne Sa kom forældrene for at
hente deres bom. Karen Bak gav leder
ne en gave fordi de havde været med til
at passe pa bornene.
BJ
Det var alle tiders tur.

Der var
stor ak
tiviti.:t
ved lPm
mertli,de
b\gmngen.

fonsa.:ttes...
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Klar til at gi\
til k,,_js .

Der var medvind den ene vej på dagens togter.

Velsmagen
de grill-kvl
linger var
dagens
n11,;nu
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Fra d. 6-8 juni havde ungdomsklubben
arrangeret en overlevclsetur for med
lemmerne De interesserede skulle mo
de fredag eftenmddag pa skolen.
Vi blev kort til Ringkobing fjord tæt
ved Sondervig. Der skulle vi lave tom
merflader med bivuaker oven pa. som
, 1 skulle sove i om natten. Da vi var
færdige hen pa aftenen. fik vi snobrod
og polser over bal. Næste morgen blev
vi vækket temmeligt tidligt. Vi fik at
,·ide. at vi skulle sejle I kano over at
hente æg til morgenmaden pa en lille
dæmning ikke særligt langt væk. Da v1
havde gjort det lavede vi et bal. hvorpa
vi skulle koge vores æg.
Næste opgave var at aftensmaden
skulle bringes til lejren Vi skulle sejle i
tomands kanoer. og vi var seks. Ruten
vi sejlede gik modHvide Sande. og det
var nemt da vi havde medvind Ved
forste post flod der kyllinger rundt i en
spand ude I vandet Ved anden post
skulle vi ga gennem siv et langt stykke
vc,1 Da vi kom pa land. lob vi et stvkke
hen til et tam. hvor kartofler var gemt.
Vi blev nod til at trække båden hele
ve_1cn hjem. for modvinden var stærk.
Men vi kom hjem og fik stegt kyllin
gerne over bal. og ristet kartoflerne i
gloderne Derpa kom vi i vores sovepo
ser. men kort efter blev vi vækket og
skulle pa natlob_ v1 rendte trætte rundt i
terrænet i omkring en time Da vi kom
hjem fra turen. sejlede vi ud til vores
flader. hvor v1 endelig kunne fa fred
Na:ste dag blev flåderne skilt ad. og vi
r, ddede op pa stedet Ved middagstid
blev vi hentet og kort hjem til det fre
delige liv
- Det var en krævende_ men også sjov
og spændene tur Selvom jeg ikke er
meget for det. så en stor tak til lederne

Mogens_ Lotte. Enes. 2 x Jesper. og
Stig.
PH E

Lordag aften blev der afsunget sahge
digtet til lejligheden Her er en enkelt
fra een af grupperne
Mel. Det var en lordag aften
I . Det var en fredag middag.
og klubben tog pa tur.
en flade skulle laves.
og sa et fuglebur.
Vi hamred og vi huggede.
vi bandt i hundred vis.
En masse gamle stammer.
som sku' blive vores lv.
2. Det var en lordag aften
og vi er samlet her
Ved bålet og her lugter.
af trætte. sure tæer.
I middags var vi pa en kold
og kynisk kanotur.
Og v1 blev vade. trætte. slappe.
men slet ikke sur.
GOD NAT OG SOV GODTGRUPPE
4/GU
Peter E. PeterH. Soren A. Claus N_
Inga Tog Sara N
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■

Sankthans båltale

Ved: Ernst Mølgaard Ottosen.

Efter opfordring fra flere der af for
skellige årsager ikke hørte båltalen
Sankthansaften bringes den hermed i
sin helhed.
Sankthans aften i Grønbjerg 1997.
Rundt omkring i landet vil midsom
mervisen "Vi elsker vort land" blive
sunoet
e ved knitrende bål, men bag folketro og hedenskab, heksebål og mør
kemagter, er "Sankthans" ingen ringere
end Johannes Døberen. Han er ifølge
Lukas evangeliet født et halvt år før Jesus, oob den katolske kirke har i århundreder forsøgt at gøre den gamle heden
ske midsommerfest til en hellig fød
selsdagsfest for Johannes. Det er aldrig
Lykkedes. Hverken Sankthans aften 23. juni - eller selve dagen den 24. har
noget videre religiøst præg; den er end
ikke en helligdag. Den er derimod en
glædesfest, hvor folk - inspireret af den
lyse sommeraften og sommernat altid
har udfoldet et overskud af livskraft.

F.eks. skrev krønikeforfatteren Olaus
Magnus i 1500 tallet: "Når alle skove
står i fuldt flor - på det tidspunkt solen
går gennem Krebsens tegn, Johannes
Døberens dag - plejer alle uden skelnen
til køn eller alder at samles i skarer på
byens torv eller ude på den åbne mark
for der glade at træde dansen i skæret
af talrige bål, der tændes overaltll Med
etnografen Gitte Kjærs ord er Sankt
hans den aften, "hvor overnaturlige
kræfter har frit spil - både de onde og
de gode". Dengang de fleste danskere
troede på hekse, var frygten særlig stor
omkring Sankthans. Der findes masser
af beretninger fra folk, der har set hek
se på kæp, der var på vej til deres
uhyggelige samlingssted som eksem
pelvis Hekkenfeld (vulkanen Hekla på
Island) eller Bloksbjerg (bjerget Brock
end i Harzen, Tyskland) . Ifølge folke
troen kwme man bogstavelig talt se
heksene, der fløj af sted på deres koste
skafte, hvis man ved midnatstid tog en
græstørv på hovedet eller en firkløver i
lornn1en og satte sig på en korsvej un
der en harve, der vendte tænderne ned
ad. Heksenes særlige magt omkring

HUSK!
I næste nummer af runestenen kommer Aktivitets
kalenderen for 1997/98.
Aktiviteter til denne skal indleveres senest:
Søndag den 24. august
- det er vigtigt at flest mulige aktiviteter kommer med.

Redaktionen

40

1897 - GRINBJERG - 1997

Sankthans gjorde det nødvendigt at ta
ge forholdsregler. F.eks. var det en god
beskyttelse mod afgrøderne at sprede
knuste synåle på markerne. Kreaturer
ne var sikre, hvis man Sankthans aften
lagde en lille glød i mælkespanden,
hvorefter der malkedes tre stænk af
hver ko. Og en kniv mellem dørkarmen
og hoveddøren forhindrede, at gårdens
beboere blev forgjorte.
Men også de gode helbredende kræfter
i naturen var særligt virksomme. Der
for samlede bønderne mange forskellige
urter og planter ind, fordi de netop
havde en kraftig virkning, hvis de var
plukket Sankthans aften. Det var også i
1600 - 1700 tallet almindeligt at valfar
te til hellige kilder, da den tids danskere
troede, at vandet denne aften var spe
cielt rensende. Troen på sommersol
hvervet som et tidspw1kt med en særlig
helbredende energi har sat sig spor i det
psykiatriske hospital ved Roskilde, der
af den grw1d har fået navnet Set.Hans.
I løbet af 1800 tallet forsvandt de fleste

gamle Sankthans skikke. I stedet fik vi
omkring 1900 en ny skik - halrnheksen
på toppen af det store bål. ldeen slog
hurtigt igennem i hele landet og har lige
siden været en fast del af det danske
sommersolhverv sammen med Drach
manns midsommervise fra 1887. "Hver
by har sin heks og hvert sogn sine trol
de, dem vil vi fra livet med glædesblus
holde". Vi synger stadig med på de be
rømte linier, skønt de slet ikke er et
forslag til afbrænding af hekse. Det er
en opskrift på, hvordan man holder sig
heksene fra livet. Det gør man ved at
tænde ild og skræmme alle de onde
magter væk. Ud i mørket med dem. Ud
til tænders gnidsel. Måske heksen på
bålet i virkeligl1eden er udtryk for det,
psykologer kalder en oversprings hand
ling. Vi kender den samme mekanisme
fra manden, der ikke tør sige chefen sin
mening. I stedet går han hjem og ban
ker sin kone. Retfærdigl1eden tillader
ikke, at vi brænder en lyslevende fjen
de. Så må vi nøjes med en erstatning.

LAVPRIS-TRÅDSILO

Oplager selv kornet I en STAUNING trådsilo og hold
omkostningerne nede. De solide og let håndterlige
siloer er fremstillet af 4 mm
punktsveiset. galvanisurel tråd,
der er så svær, at man kan klatre
, don. lndvnd1g er de beklædt
....
med spec,alvævet
"
luttgennemtrængel,gt
polypropylen, der er
modstandsdygtig
mod råd.

Priserne er øb Grøn
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Både heksen på Sankthans bålet og de
ulykkelige, der dengang blev dømt og
henrettet, er derfor syndebukke. Mel
lem 50.000 og 100.000 hekse blev
brændt i Europa i de to århundreder,
som hekseprocesserne varede. I Dan
mark ligger tallet omkring et tusinde.
Vi kan gyse behageligt ved tanken om,
at vi er nu oplyste borgere med mobilte
lefon m m. Vi tror ikke længere på hek
se, der rider på kosteskafte. Vi tror
heller ikke på, at når høsten slår fejl
eller folk og fæ dør, så skyldes det en
heks. Vi er da ikke overtroiske. Forfat
teren Anton Berntsen lader en af fest
deltagerne i "Æ dejns afskedsgilde" si
ge: "Du lærte os, at når vi troede for
meget, så var det overtro, og når vi tro
ede for lidt, så var det vantro. Vi skulle
passe på at holde os lige i midten. Jo,
det var en sund kristendomsundervis
rting, du gav os". Spørgsmålet er, om vi
nu er sluppet fri for al overtro her til
lands. Mange mennesker formulerer sig
om livet og døden med nyreligiøst in
sptrerede ord og begreber Krystalma
gi, horoskoper, ånderejser, ud-af
kroppen oplevelser, auraer, UFOer,

spøgelser, ånder, reinkarnation, porta
ler til andre dimensioner o.s.v. Disse
ord er et udsnit af den virkelighed, som
børn og unge konfronteres med i de
mest læste og brugte bøger, tegneserier
og spil. Mange populære medier blandt
børn og unge bygger på en virkelig
hedsopfattelse og en tolkning af livet og
døden og meningen med det hele, der
for en stor dels vedkommende henter
inspiration i de nyreligiøse tankegange,
som man i mangel af mere præcis be
tegnelse kalder: New Age. New Age er
kendetegnet ved tanken om, at alt i ver
den er vibrationer af den samme gud
dommelige urenergi eller urkraft på
forskellige niveauer - og at menneskets
frelse består i fuldt at erkende sin egen
iboende guddommelige bevidsthed.
Udviklingen af guddommeligheden op
nås gennem en række inkarnationer,
hvor mennesket indhøster en række for
skellige erfaringer
Århus Ungdommens fællesråd konklu
derer i undersøge! sen: "Unge, for
eningsliv og demokrati i Århus kom
mune", at 55% af de adspurgte unge
tror, at der findes en Gud, at 42% me-

Fællesspisning
Fredag d. 15. aug. kl. t 900
Er det godt vejr laver vi grillaften,
tag selv salat med under alle omstændigheder.
Tilmelding i Brugsen eller Servicebutikken senest tirsdag d. 12. aug.
Anangør: Byrnarken
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ner, at Jesus var Guds søn, men at hele
32 % tror på reinkarnation, skjælevan
dring. Skillelinien mellem de unge går
tydeligvis mellem dem, der kun vil ac
ceptere den verden, de umiddelbart kan
af øje på, og dem, der er åbne over for
en mere åndelig eller religiøs dimension
i tilværelsen. Andre Lmdersøgelser tyder
på, at mellem IO og 20 % af den voks
ne danske befolkning aktivt tilslutter
sig tanken om reinkarnation. I virkelig
heden har mange store børn og unge
personlige erfaringer med nyreligiøse
og okkulte fænomener ånden i glasset
og magiske krystaller og magiske sten
kommer ind på førstepladsen, men også
satanisme og forskellige spådomstek
nikker interesserer mange unge. Det er
let nok at konstatere, at det for mange
mennesker står sløjt til med kendskab
til kristen tro og lære, og det kan være

udmærket, at man med mellemrum
foretager sådanne w1dersøgelser. Hvor
pålidelige de er, er en anden sag. Men
hvordan får vi udviklingen vendt?
Kaj Munk skrev en lille salme, som er
med i Den Danske Salmebog. Den ly
der med sine to korte vers: "Du ved det
nok, mit hjerte, du ved, at Gud er stor;
men stor er og hans fjende, så tit du det
erfor Velan! så får du kæmpe og tro
trods fald og brnd, at stor er vel Guds
fjende, men større er dog Gudl' Et
gammelt latinsk ordsprog lyder: "Ora et
labora" . Det betyder: "Bed og arbejd".
Det står som motto for en dansk høJ
skole, og om det ord er sagt, at arbejde
uden bøn er slaveri. bøn uden arbejde
er svæm1eri, men bøn og arbejde, det er
hannoni. Og så kan man tilføje
Grundtvigs kendte ord: "Med øjet som

Cirkus Hamilton k01nmer til byen
torsdag den 7. august 1997 kl. 19°0
på det grønne område ved Grønbjerg Stadion.
Entre: Kr. 30,-

På gensyn
Grønbjerg Sogneforening
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det skabtes himmel vendt, lysvågent
for alt stort og skønt hemeden, men
med de dybe længsler velbekendt, kun
fyldestgjort af glans fra evigheden".
1 gamle dage gjorde man stakkels
værgeløse mennesker til syndebukke
ved at udpege dem som hekse. Vi
kender desværre også alt for godt til
begrebet "syndebuk" Ofte kan man
spørge: "Hvor er medfølelsen henne?"
Til sidst lidt om dette begreb. Villy
Sørensen har sagt, at både mennesker
og dyr kan have ondt, men kun men
nesker kan have ondt af andre. Og det
er egentlig det, der gør os til menne
sker. Desværre kan vi også i en sådan
grad lade være med at følge vores
medfølelse, at vi handler u
menneskeligt. Det er talende, men ik
ke tiltalende, at kun mennesker kan
være u-menneskelige. I lignelsen om
den barmhjertige samaritaner står
der, hvorfor han standsede på vejen
mellem Jerusalem ng Jerika og tog sig
af den overfaldne: Det var fordi han
fik ondt af den fremmede, der lå der
og blødte ved vejkanten. I den ældre
bibeloversættelse oversættes det ved
at han "ynkedes inderligt", i den nye
ste bibeloversættelse ved at han "fik
medynk", men i den græske tekst står
der egentlig, at han fik ondt i indvol

dene. Det lyder primitivt, men er 1
grunden meget præcist. Den, som hø
rer, at hans nærmeste er omkommet
ved en ulykke, får netop ondt I mave
regionen; det er ikke kw1 en psykisk,
men også en fysisk smerte, der udlø
ses. Om den barmhjertige samaritaner
hedder det, at han løftede den bevidst
løse fremmede op og lagde ham over
sit ridedyr og bragte ham hen til et
herberg. Der var ikke noget hospital,
men på et herberg kunne man pleje
den syge. - Han satte altså den nød
stedte i sit sted - han lagde ham over
det ridedyr, han selv red på Men be
tingelsen for at han satte den frem
mede i sit sted var, at han kunne sætte
sig selv i den fremmedes sted. Og den
følelse hedder netop: Medfølelse, eller
som man sagde i gamle dage, bann
hjertighed. Medfølelse er et grundord

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

")(

Grønbjerg
Maskinforretning
din lokale Maskinforretning

97 38 40 35
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i Det Nye Testamente:" Lad det
samme sindelag være i jer, som var i
Kristus Jesus", hedder det hos Paulus
- og det er medfølelsen, han tænker
på. Fotfatteren Johannes Møllehave
gør opmærksom på, at desværre
dækker ordet medfølelse på dansk
kw1 en følelse, der kaldes frem af
dem, der lider ondt. Man kunne jo
godt tænke sig, at man også kunne
føle glæde med dem, der har det godt,
men et sådant ord findes ikke på
dansk. Og det siger noget om vores
vanskeliglled ved at glæde os med
dem, der er glade. Vi må ty til det
græske ord sympati som egentlig også
betyder medfølelse, men altså en
medfølelse, der ikke kw1 aktiviseres
af lidelser og ulykker.
I Dostojevskijs fotfatterskab skildres
medfølelsen igen og igen, side om si
de med had, mord, destmktion og
fornedrelse. I romanen om Rodion
Raskolnikov stilles to livsmuliglleder
op over for hinanden: Den stærke og
selvberoende Raskolnikov, som føler
sig i sin gode ret til selv at bestemme,
hvem han vil dræbe, og den værgelø
se. prostituerede Sonja, som er pris
givet medfølelsen. hvad enten hun
står over for et mishandlet barn, en
drukkenbolt eller en morder. Hendes
medfølelse får hende til at tro på nå
den og tilgivelsen som en muliglled.
Den muliglled er i romanen lige så
svimlende som Raskolnikovs mæg
tigste drømme om menneskelig stor
hed
I et brev skriver Dostojevskij, at med
følelsen er det eneste, der er virkeligt
levende. Og hen imod slutningen af
romanen om Raskolnikov drømmer
hovedpersonen om en pest. der er
brudt ud Enhver, den rammer, lever
1897 -

videre som om ingenting var sket,
men uden ringeste muliglled for at
kunne føle noget som helst for andre
end sig selv. Drømmen er et mareridt
om, hvad kloden ville være, dersom
medfølelsen ikke fandtes. Er den kun
et mareridt - eller kan den blive til
virkeliglled? Som kristne skal vi hel
digvis ikke standse ved konstaterin
gen af, hvor galt, det er fat med os.
For der standser Jesus ikke. Nej, Je
sus proklamerer, at en ny sejrsmagt
er kommet til verden. Guds rige er
nær. Alle dæmoner og de onde ånders
fyrste og alle djævle kan godt pakke
sammen og hejse det hvide flag. De
har ingen chance over for kærliglle
dens magt.
Hermed ønsket om en god aften og en
god sommer. ■

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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■ Tur til Mors
Ved: Formand Hanne Kjærgaard

Tak for jeres opbakning.
Turen gik til mors - vejret var godt stemningen var god - men pladsen i
bussen var trang - til næste år lover vi

jer, at der er god plads til alle, men det
er på betingelse af at tilmeldingsfristen
overholdes. D.v.s. vi skal være bedre til
at organisere. turen i år var vores debut
med hensyn til at arrangere udflugt. vi
har derfor meget at lære. Og ·'hvis I sa
vil overholde tilmeldingsfristen" sa skal
I nok få lagkage til kaffen næste ar.■

Grønbjerg IF - ungdomsafdelingen
Opstart fodbold efter sommerferien
Mandag d. 4/8 1997 kl. 16 - 17 for mikro 89. Trænerne er Petar Kovacevic
og Søren Nilausen.
Mandag, den 4/8 1997 kl. 17 - 18 for miniputter. Trænerne er Mads Sinkjær
og ???. (Kim Pedersen er blevet forhindret i at træne p.g.a. sit arbejde, så vi
vil finde en anden træner i løbet af sommerferien)
Mandag, den 4/8 1997 kl. 17 - 18 for lilleputter. Trænerne er Janusz Jania
og Peter Justesen.
Onsdag, den 6/8 1997 kl. 17 - 18 for mikro 90/91/92. Trænerne er Tina Ma
thiasen og Poul- Erik Nielsen.

MUSIKALSK LEGESTUE FOR BØRN 5 - 7 år
Musikforeningen ønsker at oprette MUSIKALSK LEGESTUE for høm i alderen 5
7 år.
I MUSIKALSK LEGESTUE arbejdes der med rytmik, sang og leg.
MUSIKALSK LEGESTUE foregår på Grønbjerg Skole (der skal være tilmeldt
mindst IO børn for oprettelse af hold).
MUSIKALSK LEGESTUE starter ca. 15. sept.
SÅ TILMELD DIG NU. HVIS DER SKAL OPRETTES ET HOLD I
GRØN BJERG.
Tilmeldingsblanket kan fås hos Birgit Jensen tlf. 97 38 43 97.
Tilmeldin snarest og senest 15. august.
Spjald-Grønbjerg Musikforening
Birgit Jensen

Vedr. musikundervisning i Grønbjerg: hvis der er 5-6 elever. der er tilmeldt det
samme istrument er der mulighed for. at der kan gives undervisning i Grønbjerg.
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GUK

Ve,!: Formand Karen hak

Generalforsamling i Grønbjerg Ung
domsklub den 24. april 1997.
Karen Bak aflagde beretning og starte
de med at omtale overlevclsesturen
sidste ar. det var en god tur. bortset fra
at borncnc var meget trætte. da de blev
hentet. og de var enige om. at det gad
de I hvert fald ikke merc. Der bliver in
gen brugskunstbutik i ar. da der kun
var modt 3 personer frem den aften.
hvor Inge Kjær havde indbudt til mode.
Vi startede dc:n 5. sc:ptembcr og der var
3 I bom der betalte. der kom ca. 25
hver aften Vi fik sat gardinstang op og
skilkrum til sc:rviccbutikkcn. vi lavede
et cvkclværksted og kommunen blev
sogt · om et tilskud. men vi fik ikke no
get. Vi har sogt landslegatet om kr.
5.000. Værkstedet blivc:r ikke brugt.
men det er maske fordi. at vi kom for
sent i gang med den. Til klubrad blev
valgt Kirsten Engestoft. Peter Ellegard.
Peter Erikst:n. Chalotte: Jensen og Beti
na Jacobsen. da vi syntes. at det var
rart at kunne sporge dem om. hvad de
onskede Lotte blev ringet op af en fra
Rindum Ungdomsklub ang en tur pa
skojtcdiskotck i Herning. det gik meget
godt. men de ville stadig have klub om
torsdagen. Der har været tur til Opsund
Ungdomsklub. hvor alle pa nær 7 kl.
tog af sted. d. 28.2 havde vi bad-taste
party. som borncne syntes var alle ti
ders. og man var klædt ud alle sammen.
Ingen sov den nat. KaJ Kragelund og
Enes Begovic overnattede.

Den 26.3 var der diskotek i forsam
lingshuset Ca. 60 personer var modt
Der er maske nogen der er for unge til
diskotek. Der har været planlagt en Ju
doaften. men det blev aflyst p.g.a.
manglende tilslutning. Borncnc skal
passe pa over vejen udenfor. Overlcvel
sestur bliver arrangeret igen i ar.
Karen Bak sluttede af med at sige at
hun syntes. at det havde været en suc
ct:s med at fa GUK i gang.
Kresten Vestergaard gennemgik regn
skabet. der var c:t underskud pa kr
2.867.27 og det viste desværre at slik
butikken havde givet underskud i ar. s�t
vi ma nok fastsla. at der skal sta nogen
i butikken hver aften.
Der var 3 personer på valg i ar. Kre
sten Vestergård. Kresten Knudsen og
Karen Marie Pohl. som ikke modtog
genvalg.
.
Nyval!,>t: Niels Jacobsen. Anne Mane
Thornp og Thorkild Hjort. Suppleant
blev Anker Kyndesen.
Ungdomsklubben starter igen d 4.
september Lotte og Enes har lovet at
være ledere af ungdomsklubben sæso
m.:n 1997/98.

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

Ved: Ernst Mølgaard Ottosen

Forhenværende gårdejer KRISTIAN
NIELSEN, Algade 4, Grønbjerg, døde
den 2. april 1997 på Ringkøbing Syge
hus, 82 år. Kristian Nielsen blev født
den 16. september 1914 i Mejlby,
Stadil sogn som søn af gårdejer Anders
Nielsen og hustru Kirstine, født Jensen.
Han voksede op sammen med 6 sø
skende. Som ung tjente han ved land
bruget i Stadil og omegn, og her mødte
han Helene Kirkegaard, som han blev
gift med i 1939 i Vedersø kirke, viet af
Kaj Mwlk. I 1940 overtog Helene og
Kristian Nielsen et landbrug på 47 tøn
der land i Sandbæk, Brejning sogn.
Omkring halvdelen lå hen i mose og
vandlidende engarealer. De første år
blev der gravet og solgt mange tusinder
tørv, og efterhånden blev arealet drænet
og opdyrket.
Kristian Nielsen var et stræbsomt menneske med en stor arbejedsevne, som
han var glad for at bruge. I de 28 år
hvor Helene og Kristian Nielsen var
selvstændig landbrugere, kæmpede de,
som så mange andre med diverse husdyrsygdomme. Først var det tuberkulosen som hærgede, senere mund- og
klovsyge to gange, og sidst den smitsomme kalvekastning. Alligevel formåede de ved fælles hjælp at svare enhver
sit, også selv om besætningen måtte
udskiftes.
I 1949 købte de som nogle af de første
på egnen bil. Ved mange lejligheder
nød både familie, naboer og venner
godt af dette køretøj. I 1953 byggede
de, kostalden blev udvidet, og en ny besætning kom ind. I 1959 fulgte traktor
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og andre nødvendige maskiner. I 1963
blev der bygget nyt stuehus, og i 1968
besluttede Helene og Kristian Nielsen
at afstå deres livsværk_ som var sat
godt i drift, til den yngste søn Herefter
byggede de hus i Grønbjerg. Kristian
Nielsen blev ansat på Grønbjerg Bageri
til at forestå alt forefaldende arbejde.
Efter godt 25 år i jobbet, blev Kristian
Nielsen syg og mistede sin førlighed og
endte i kørestol. Alligevel havde han
den glæde at kunne blive i huset og tage
del i familielivet. Det var muligt takket
være Helene Nielsen, der de sidste fem
et-halvt år har passet og plejet ham.
Foruden de seks søskende efterlader
Kristian Nielsen hustruen Helene, fire
børn: en datter i Viborg og tre sønner i
henholdsvis Sandbæk, Muldbjerg og
Ulfborg, samt elleve børnebørn og otte
oldebørn.
JOHANNE ØRNTOFT LAURITZEN
døde den 30. maj på Spjald plejehjem.
Hun blev 85 år gammel. Ane Johanne
Lauritzen, født Olesen, blev født den 3.
maj 1912 i Herborg Sogn, Videbæk
Kommune som datter af Niels Carl
Christian Olesen og hustru Cathrine
Lauridsen. Der var en stor børneflok i
hjemmet, så Johanne Lauritzen var nr.
5 Børnene fik tidligt arbejde udenfor
hjemmet om sommeren, men de overnattede hjemme indtil konfinnationsalderen. Johanne Ørntoft Lauritzen havde
derpå plads i huset på forskellige gårde, og på en af dem traf hw1 sin tilkommende ægte mand, Hans Ørntoft
Lauritzen, som stammede fra Sønderjylland. Den 9. november 1933 blev de
viet i Herborg kirke. Parret købte gården Strømborg på SandbækveJ i Nørre
Omme Sogn. De fik to børn, Karl og
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Jenny Ørntoft Lauritzen, som de skabte
et godt og trygt hjem for. l en yngre al
der blev Hans Ørntoft Lauritzen des
værre ramt af sygdom, sukkersyge i al
vorlig grad med følgesygdomme. Alle
rede den 3. nov. 1950 døde han 41 år
gammel. Foruden den store sorg og det
dybe savn måtte Johanne Ørntoft
Lauritzen klare den store opgave at
drive gården videre med de to børn.
Sønnen Karl Ørntoft Lauritzen var in
den faderens død vant til meget legem
ligt arbejde, idet han undertiden hjalp
sin syge og svage fader med at køre
mælk til mejeriet, inden Karl selv var
nået til konfirmationsalderen. Og alle
rede som I I årig fik Jenny Ørntoft
Lauritzen plads i nabolaget. Ved fade
rens død var Karl Ørntoft Lauritzen 16
år, og han blev hjemme som karl på
gården, og bortset fra sin tjenestetid
som soldat, har han virket på sin føde
gård, som han senere overtog. Karl
Ømtoft Lauritzen forblev ugift, og mo
deren Johanne Ørntoft Lau,itzen pas
sede husgerningen, så længe hw1 havde
kræfter de,til. For seks år siden flyttede
hun på plejehjemmet i Spjald. Alder
domssvækkelsen gjorde sig efterhånden

�DANA

mere og mere gældende. Det var nok en
formildende omstændighed, da hun ikke
for alvor fattede, hvad der var sket, da
sønnen Karl Ørntoft Lauritzen pludse
lig døde for godt et år siden, 61 år
gammel.
Johanne Ørntoft Lauritzen har ikke haft
noget let liv. Familien er to gange ble
vet ramt af tidlig død, idet datteren
Jenny Ømtoft Rasmussen, pludselig
mistede sin mand, da hun var 34 år
gammel, og blev alene med 5 børn.
Men ved kærlighed og godt sammen
hold har familien klaret sig gennem de
alvorlige kriser. For år tilbage har Jo
hanne Ørntoft Lauritzen cyklet til
Gudstjeneste i Nr. Omme kirke. Hun
havde gode musikalske evner og ville
gerne både synge og spille. Derfor var
noget af det sidste, der kW111e live hende
op netop sang og musik. Familien var
med årene vokset, foruden de to børn,
svigersønnen, fem børnebørn og 11 ol
debørn. Johanne Ørntoft Lauritzens
livsafslutning kom ikke brat, da dødens
håndlangere, sygdom og alderdoms
svækkelse havde røvet så meget i forve
jen. Men mange er der, som mindes
hende med taknemlighed i sindet.

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg

VINDUER�
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VIKINGEN ER LØS
Under 100 års-jubilæet blev der fokuseret på nogle af byens agtværdige
borgere. Specielt var Rikard Regnvejr ude med riven idet en gårdejer
der går rundt med en karakteristisk cowboyhat hurtigt blev udnævnt til
byens John Wayne og opfordret til at synge med på hjemlandets
vemodige sange.
Den selvsamme Rikard Regnfald havde også en kommentar til overs for
byens alt-mulig-mand Kjeld - der hurtig blev udnævnt til Skomager
Kjeld, men hermed var chikanerierne ikke ovre idet Regnvejret mente
at Skomager-Kjeld benyttede for meget ægshampoo til sin hårvask for
man kunne allerede begynde at se skallen.
Et københavnsk bekendtskab der engang i mellem ferierer ved vestky
sten var ude at cykle en tur i det vestjyske. (Der er ingen tvivl mulig om
københavnerens ægthed når han åbner munden, men ellers holder han
meget af vestjyder, lyset og naturen i vestjylland, og er af natur i øvrigt
meget nysgerrig.) Min københavner kommer på sin cykeltur forbi en
rørskærer der står og sorterer og ordner rør på en sindig indrettet
maskine. Han stopper op og står en stund og betragter arbejdet. Men
umiddelbart efter går rørskæreren ind i sit skur for at fortære sin
frokost. Københavneren står endnu en stund - får stillet sin cykel ug går
ind til manden i skuret der i mellem tiden har fundet sin madpakke frem
og er begyndt at fortære indholdet. Min københavner der ikke er meget
teknisk kyndig spørger på uforfalsket københavnsk hvordan manden
bærer sig ad med '"det der" og hentyder naturligvis til rørarbejdet med
maskinen udenfor.
Efter en grundig gurnlen på sin klemme siger han: "Jow ser do - føst så
åvner a æ mund - så putter a æ melma derind - så bider a en støk a - å
så tøgger a. "
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Gule Fanden.
»Min mors synd mod Eder var uendelig
større, og nu tørst indser jeg, hvor hårdt hun
er hleven straffet, og hvad det var for et
hjene. hun forskød og sårede. Men tør jeg
også tage imod, hvad I tilbyder mig'!••Ja, hvorfor ikke? Mit tilhud er slet ikke så
uegennyttigt. Jeg ved, hvorledes du i mange
år har været din hedstefaders eneste trøst og
_1!læde. og jeg tænker. at du måske også vil
være god mod mig på mine gamle dage.
»Der skal jeg med Gud faders hjælp, og gid
jeg må få held til at udsone, hvad mine for
ældre har forhrudt mod Eder!Det w1ge æ!:,'tepar og den gamle mand fik nu
er ltjem hos Søren Tiphede, og hans håh, om
Marie gik i opfyldelse. idet håde hun og
hendes mand gjorde alt for at forsøde hans
alderdoms dage.
Gamle Peder Madsen levede endnu nogle år,
og det var heldigt. at han var kommen hon
fra Holmgård, thi der hlev det mindre og
mindre god! at være. Johanne og hendes
ægtetælle havde ikke læn hinanden at kende
fm hrylluppet: men de læne det snan til
Lieres gensidige misfornøjelse. Tirret i hjem
me! af Lie to bistre kvinder slog den unge
mand sig på flasken. Han fik hank af sin
kone. når han var hild. og pryglede hende til
gengæld. når han var ædru. Mor og datter
kunne heller ikke enes. og Karen flyttede
hon og lejede sig ind ovre i Klink, hvonil så
hendes aftægt skulle hringes hende.
Men det uforlignelige ægtepar hlev fattigt og
kw111e ikke yde hende, hvad de skulle, og til
sidsr led Lien gamle kone ligefrem mangel.
Da farn.ltes hun en morgen død i sin seng.
Der fandtes ikke spor af fødemidler i huset,
men der var lagt poser til rette, hvoraf det
kunne sk.mmes. at hun ville have være ud at
rigge. tilr hvilken udvej dog døden forskåne
de hen-de.
I el n;1hosogn ril Nørre - Omme lever endnu
hilk. der på spindesiden nedstammer fra

Gule Fanden. De undser sig dog ikke syn
derligt ved at fonælle om hans gavtyvestre
ger, thi æhlet er faldet langt fra stammen. og
sletheden er ikke nedarvet. De ved også at
fortælle om det w1ge barn, der arvede sin
monnors dyder og ikke sine forældres lyder
og som gik så temmelig uskadt igennem sine
w1ge dages onde påvirkninger og blev en
elsket og hædret kvinde. hvem det er en ære
og glæde at erkende som stammoder.

Det var slutningen på
Gule Fanden.
Hvad skal vi nu anvende den
ne side til?
Vi modtager gerne forslag!!!
Nu vi har Gule Fanden på teksthehand
ling vil vi høre om der er interesse for at
optrykke den som hæfte i samme størrel
se som Runestenen og i en lidt mere læ
sevenlig skriftstørrelse.
-red

51

Der går mange
gode II ender II på
et godt stykke
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