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REDAKTIONEN. 

Der er i sognet ca. 517 stemmeberet
tigede, og af disse var der mødt ca. 7 
% op til opstillingsmødet i forsam
lingshuset d. 2 juni. Hvis vores lokal
samfund skal forblive aktivt, er det 
tvingende nødvendigt at vi bakker op 
om de initiativer og aktiviteter der er i 
sognet. Usikkerheden om den hjemlige 
opbakning hos de opstillede bliver stor 
og desuden kan en manglende opb
akning også benyttes politisk og be
villingsmæssigt. Men den fremhersk
ende holdning er måske: "Jeg har ikke 
været med til at opstille dem, så kan 
jeg da altid kritisere udfaldet bagefter". 

Et andet vigtigt område er vores lokal
handel. Nu har vi blot een dagligvare
butik tilbage i Grønbjerg. Den må vi 
værne om. Derfor kan vi kun opfordre 
alle til at støtte Brugsen, og dermed 
sikre at vi beholder et samlingssted, 
en postekspedition, de ældres ind
købsmuligheder, let adgang til indkøb, 
facilitet for tilflyttere, informationscen
tral, arbejdspladser i byen, opslagst
avle og meget meget mere der er så 
vigtigt for et lille samund. 

Så må vi glæde os over, at der var 
rigtig mange, der deltog i sankthan
saften arrangementet. En god tradition, 
som vi også skal værne om, og som 
er med til, på afslappende måde, at 
mødes med nye beboere. Ærgeligt for 
aftenen var, at arrangørerne ikke kun
ne finde en til at holde båltalen, som 
også hører med til traditionen. 

Gadefodbolden er også en af vore 
tilbagevendende traditioner, hvor man 
opdager, at der egentlig bor mange 
flere i vor by, end man til daglig går og 
drømmer om. Vi kan kun rose arran-
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gørerne, og opfordrer til at alle gader 
prøver at få stablet et hold på "bene
ne". En festlig dag med mange gode 
oplevelser, fair play, gode mål, sjove 
påhit. Dog ser vi endnu meget vold
somt spil, der ofte går ud over de få 
børn der er med på banen. Desuden 
kunne man være vidne til at der blev 
råbt ukvemsord efter dommeren - en 
helt unødvendig opførsel ved en ge
mytlig og hyggelig gadedyst. 

Den sidste månedstid har været præ
get af galleriåbninger og ferniseringer. 
I den anledning har vores statistikker 
beskæftiget sig med gallerifrekvensen i 
Danmark. Det viser sig at Grønbjerg er 
den by i Danmark der har flest Galleri
er. --------- i forhold til indbyggertallet. 

Hermed velkommen til Runesten nr 3. 

Mogens Ballegaard 
Spåbækvej 2, 97384332 

Finn Krogh Jørgensen 
Ørnhøjvej 30, 97384059 

Alan Larsen 
Ørnhøjvej 8, 97384009 

Husk sidste frist for 
indlevering af stof til 

RUNESTENEN 

nr. 4 er 
d. 28. august 1993.

Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn 
(Videbæk kommune) og trykkes i 300 eks. og vi 
respekterer Ikke et nej tak ! 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 



� Nyt fra Byrådet.
Hermed en lille feriehilsen. Byrådet 
holder nemlig ferie i juli måned, men 
som I kan læse i ugeavisen er åb
ningstiderne på rådhuset ikke ændret 
udover, at der er helt lukket i uge 28. 
Efter skolernes sommerferie begynder 
en ny kørselsordning for skoleelever. 
Kommunens trafikudvalg har haft travlt 
for at få nye køreplaner udarbejdet, så 
alt kan være parat til den 5. aug. Alle 
nødvendige oplysninger angående 
buskørselen kommer i ugeavisen 
uge 30, så vær opmærksom på det. 
Her kan jeg referere indledningen af 
ovennævnte information: 
Efter beslutningen om TRA 's nedlæg
ge/se har Videbæk kommune overta
get kørselen med opstart torsdag d. 
5 august 19113s den første skoledag. 
Det er besluttet, som en forsøgsord
ning pA. 1 A.r, at alle elever til og med 
10. kl. gratis kan køre med lokalruter
ne - dog sA.Jedes, at ikke kørse/sbe
rettigede elever kan medtages i det
omfang der er plads.
Der skal ikke udstedes skoleA.rskort til
kørse/sberettigede elever
Ruterne er fastlagt efter behovet for
kørselsberettigede elever.
Og så skal vi alle sammen spare, men
det er vel ikke noget nyt.
For at kommunekassen ikke skal nær
me sig 0-punktet, blev der på et eks
tra byrådsmøde her i juni vedtaget en
spareplan for resten af 1993.
Det der især koster mange penge er
børnepasningen, og da vi har en by
rådsbeslutning, der siger, at alle børn
med pasningsbehov kan få en plads,
er det nødvendigt at flytte om på bud
gettet, så børneområdet får flere mid
ler. Samtidig skal børnehaverne fra 1.
januar tage 10% flere børn ind uden at
udvide på personalet.
Besparelserne rammer alle områder -

både skoler, plejehjem, haller, an
lægsarbejder osv. 

God sommerferie 
Gudrun Nyborg Christensen. 
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ø- Servicemeddelelser • 

Åbningstider: 

Læge H. Thomsen 
Tlftid: 800_900 

Konsultation efter aftale 

TIi: 97 38 40 50 

Grønbjerg Folke-
bibliotek: 
Mandag: 1500 -17"0 

Torsdag: 1800-2000

TIi: 97 38 41 77 

Galleri Jylland:
Lørdag: 1400-17°0 

Søndag: 1400-17°0 

Samt efter aftale 
TIi: 97 38 41 38 

Klip og Krøl:
Mandag: 900-1400 

Tirsdag: 900-1730 

Onsdag: Lukket 
Torsdag: 900-1� 
Fredag: 900-1730 

Lørdag: 900-12°° 

TIi: 97 38 42 85

Grønbjerg Kro: 
Mandag: Lukket 
Tirsdag: 1100 -2300 

Onsdag: 1100-2300 

Torsdag: 1100 -2300 

Fredag: 1100-0200 

Lørdag: 1100-0200 

Søndag: 1100 -2300 

TIi: 97 38 44 50

Brugsen: Landbobanken:
Mandag: 800_1730 Mandag: 930 -12°0 

Tirsdag: 800_ 1730 Tirsdag: 930 -1200 
Onsdag: 800-1730 Onsdag: 930 -1200 

Torsdag: 800-1730 Torsdag:1330 -1730 

Fredag: 800-1800 Fredag: 1330 -1630 

Lørdag: 800-1200 

Lukket: 1230_1330 TIi: 97 38 40 49

Brødudsalg & aviser Postekspeditionen:
Søndag: � - 930 Alle hverdage: 

930 -1200 

Postekspedition - Posthuset er lukket fra 
Tips - Lotto 12°0 - 1330 

Post der bliver indle-
Tlf: 97 38 40 42 veret efter 1330 bliver 

sendt den efterfølgende
hverdag. 

TIi: 97 38 40 42 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1800 Søn-og helligdage kl. 17'5 

Ved Annette: Mandag - Fredag kl. 12°0 

Rutebilernes informationscentral: 
Mandag - fredag kl 800 - 2000 

Lørdag kl 800 
- 16°0 

Søndag kl 11 °0 - 22°0 

Billardklubben: 
Gymnastikforen.: 
Haveforeningen: 
Husholdningstor: 
Idrætsforeningen: 
Klubhuset: 

Bent lilum Hansen 
Grete Tange 
Margit Jensen 
Birthe Jensen 
Inge Lund-Nielsen 

Jagtforeningen: Ejgild Skytte 
Kirkeligt Samt: Villads Kyndesen 
Lokalhistorisk: Peder Svendsen 
Sogneforeningen: Poul Erik Nielsen 
Forsamlingshuset: 
Udiejn./Flagalle L & K Kristensen 
Venstreforen: Jørgen Demant 
S. G. M.: Linda Andersen 
By- og Erhv.udv: Jan Aa. Dyrberg
Børnehuset Best: Helle Engestoft 
Menighedsrådet: Knud Agergård 
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TIi: Videbæk 97 17 33 99 
Aingkjøbing 97 32 33 99 
Holstebro 97 42 17 88
Skjern 97 35 06 77 

97384113 Skolebestyrelsen: Jørn Bak
97384284 Biblioteket: T. Vestergaard 
97384111 Byrådet: Gudrun Nyborg
97384067 Børnehuset: Aase Espersen 
97384120 Kirkebetj/Graver: Inger L. Skytte 
97384076 Landbetj: Carl Wærge(Videb) 
97384097 
97384073 Lægen: Henrik Thomsen
97384110 Vagtlægen: 
97384004 Alarmcentralen: 
97384383 Hjemmeplejen: 
97384109 
97384187 Posthuset: Annette Petersen 
97381527 Præsten: Ernst M. Ottosen 
97384381 Skolen: Henning B. Møller
97384332 Vandværket } Leif Tange 
97384098 Jørgen Kristensen 

97384349
97384177
97384121
97384066
97384343
97171030

97384050
97841800

112 
97172433 

97384042 
97384183
97384177 
97384284 
97384259 



MA 19 

TI 20 

ON 21 

TO 22 

FA 23 

LØ 24 

SØ 25 

MA 26 

TI 27 

ON 28 

TO 29 

FA 30 

LØ 31 

SØ 1 

MA 2 

TI 3 

ON 4 

TO 5 

FA 6 

LØ 7 

SØ 8 

MA 9 

TI 10 

ON 11 

TO 12

FA 13 

LØ 14 

sø 15 

MA 16 

TI 17 

ON 18 

TO 19 

FA 20 

JULI 

Sommerudstilling �' 
Galleri Jylland 

Kirke 9°0 

�3_ij'. 

AUGUST 

Galleri Jylland Kirke ingen 
. ,. 
13_1_; 

Generalforsamling Brugsen 

Husholdnforen. 

Kirke 1030 

32·

Haveforen. 

Kirke 900 

33· 

16 

16 

25 

27,28 

LØ 21 

sø 22 

MA 23 

TI 24 

ON 25 

TO 26 

FA 27 

LØ 28 

sø 29 

MA 30 

TI 31 

ON 1 

TO 2 

FA 3 

LØ 4 

SØ 5 

MA 6 

TI 7 

ON 8 

TO 9 

FA 10 

LØ 11 

SØ 12 

MA 13 

TI 14 

ON 15 

TO 16 

FA 17

LØ 18 

sø 19 

MA 20 

TI 21 

ON 22 

TO 23 

Kirke 1030 

r-·s (M) 

Deadline Runestenen 

Kirke ingen 

t�s: 

SEPTEMBER 

Have-aktivitetsdag 

Galleri Jylland 

Efterårsjævndøgn 

Kirke 9°0 

�Gj 

Kirke 1030 

:st 

Kirke 900 

:'38} 

28 

16 

5 



r Grønbjerghjemmet 

Midsommerindlæg 

At fejre Sankt Hans er for alle en tra
dition af forskellig værdi. For Grønbj
erghjemmets beboere betyder det en 
aften med en lille fest, hvor der laves 
lidt godt mad og atmosfæren er hyg
gelig . Spændende er det jo så - om 
vejrguderne er med os, eller om de 
tager "Heksens parti". Rund og trind 
sad hun i sin kurvestol midt på bålpla
dsen, havde et smil på læben, men 
det så lidt usikkert ud. Jeg er sikker på 
hun fornemmede at vi i havestuen 
havde det rart, at vi så frem til at Arne 
ville tænde op under hende, så vi 

--
. - . --- �-. . - - . .. . 

kunne høre om der var krudt og fart i 
hende. Men hun fik en chance for at 
være iblandt os lidt endnu, da der kom 
en regnbyge, men da den var over
stået, var det sket - alle mand af huse 
og 1 - 2 - 3 så var der jubel og turen 
gik for "Mutter Heks" til Bloksbjergs 
bjerge, hvor hun forhåbentlig har fået 
dulmet flyveskrækken og nu hygger 
sig med egne venner i regn og hygge
lige stuer. 
Mange hilsner til alle fra 
"Grønbjerghjemmet" 

Mette Kruse Strøm. 

BRUGSEN 

TÆT PÅ DIG 

OG DIN HVERDAG 

Grønbjerg Brugs er meget 

mere end en dagligvarebutik. 
�- -.--·.-�------ Her kan du også købe benzin og bestille fy

ringsolie. Brugsen har håndkøbsudsalg og udlevering af 
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receptmedicin fra Apoteket. Du kan indlevere dine film til fremkal

delse, du kan leje porcelæn til fester, indlevere tøj til vask og rens, få lavet 

fotokopier, få sendt en telefæc og meget andet. 

NYT I BRUGSEN 
Brødudsalg, Lotto, 
Tips, Postekspedition 

HENT DET HELE I BRUGSEN 

SÅ SPARER DU BÅDE TID OG PENGE 



N}1 fra 
Skolebestyrelsen 

V/ Jørn Bak 
Formand 

Så har børnene sommerferie, fra den 
18. juni helt frem til den 5. august. Det
er lang tid, men mon ikke de fleste
børn ser frem til en lang pause fra
skolearbejdet? Sommeren har tendens
til bare at flyve afsted, hvis ellers der
bare sker lidt for børnene.
I den første ferieuge skete der noget
for børnene, her afvikledes nemlig
Sommerskolen, som alle skolesøgen
de børn samt evt. feriegæster i hele
Videbæk kommune kunne deltage i.
Her i Grønbjerg havde vi, dvs. Idræts
foreningen og Skolebestyrelsen, meldt
os til at lave to arrangementer, nemlig
en fiskedag og en cykeltur. Der var
mange børn tilmeldt begge arrange
menterne, og vi havde to rigtig gode
dage. Tak til de af byens borgere og
forældre, som hjalp til. Vi håber på
samme gode opbakning til næste år.
Før skoleferien skete der også ting og
sager på skolen. 6.klasse var på u_d
vekslingsbesøg i venskabsbyen, '-:illa 
Edet, i Sverige, ligesom alle øvnge 
klasser også har været på lejrture og 
udflugter. 
Skolen har indkøbt en basguitar og et 
forstærkeranlæg, som vil komme 
sang- og musikundervisningen til �o
de. I den forbindelse overværede v1 en 
flot Forårskoncert, den 13. maj, hvor 
elever fra Grønbjerg og Spjald deltog. 
Eleverne fra Grønbjerg er både børn 
og voksne, og hatten af for de voksne 
som den aften står frem og viser hvad 
de har lært vinteren igennem - det var 
utrolig flot ! 
Efter Sommerferien starter 8 nye børn 
i børnehaveklassen, nemlig: 

Frederik Anneberg 
Ole Bak 
Susanne Bendtsen 
Tom Berthelsen 
Søren Hansen 
Carsten Justesen 
Johannes Thomsen 
Trine Mikkelsen ? 

I dette skoleår har børnene, som noget 
nyt, kunnet vælge sig ind på forskellige 
valgfag. Dette gentages i kommende 
skoleår, nemlig med valget imellem 
korsang, blokfløjte, natur og bevægel
se, styrke & kondi og tøjsyning._ Et
virkelig godt tilbud, som er �ed til at 
sikre en alsidig skolegang. Tilbudene 
gælder for 2.-7.klasse. 
Ikke alene i afviklingen af Sommer
skolen har nogle af sognets borgere 
været inddraget, det gælder også i 
afviklingen af et konkret under
visningsforløb på skolen. 6. og 7 .klas
se arbejdede med et emne om gamle, 
og var i den forbindelse ude at grave 
tørv, hos Thor lllum. Efter hvad de 
beretter, var det en meget spændende 
og lærerig dag. 

Akvarelaftner. 

Til efteråret vil det i værkstedet på 
Frydendalsvej 1 være muligt for 
interesserede, at arbejde med 
akvarel under frie forhold med 
individuel vejledning. 

Hør nærmere ved 
henvendelse til: 

Jane Carstens 
97 38 43 57 
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I anledning af åben-hus d. 5. juni 1993. 
Frydendalsvej 1 

Vi kan vist godt indrømme, at vi har 
ventet på denne dag, med en blanding 
af bævrende nervøsitet og spændt 
forventning. Hvordan gør man sådan 
noget? Og hvordan vil det gå? Vil 
folk udvandre i protest, smække med 
døren og synes det værste om os? 
Hvad skal man egentlig bruge kunst 
til? Er man ikke mere naiv, når man 
tror det nødvendigt? 

Vi vil gerne være et "kunstlaboratori
um", et "være-sted", et sted hvor no
get bliver til. Et sted man kigger forbi, 
dumper ind, lader op, bliver inspireret 
og får lyst til at komme videre. 
Nu håber vi at I vil tænke stort med os 
og dagen bliver god. 

Det var ikke os, der valgte Grønbjerg 
men huset her, der valgte os. Nu var 
der ingen vej uden om længere, kun at 
tage fat i alt det vi gerne ville, og som 
havde ventet så længe. 
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Vi var blevet advaret angående Vest
jylland. Ingen i Århus kunne overhove
det forstå hvad vi ville helt der ude. Vi 
kan aflive myterne. Det store hav slår 
alle rekorderne. 

Og her bagefter hvor det hele er godt 
overstået, vil vi gerne sige, at I tog 
fusen på os, I løb os over ende, og vi 
er glade. Tusind tak for det store 
fremmøde og al opmærksomhed ved 
vores Fernisering d. 5 juni. Tak for alle 
gaver. 
Fremover er vi stadig til at træffe her 
på Frydendalsvej 1 telt. 97384357. Vi 
har ingen faste åbningstider (endnu), 
men hvis vi er her, og er til at råbe op, 
er I meget velkomne. Vi tager meget 
gerne en "kunstpause", og der vil me
get nemt kunne organiseres en kop 
kaffe; og spørg så endelig - blot lover 
vi ingen forklaringer. 

Jane Carstens og Jens Erik Bygvraa. 



Lægen skriver 

V/Henrik Thomsen, 
Læge i Grønbjerg 

Av, hvilken sommer! 
Det hører jo med til sommerens gratis 
glæder at nyde det frie udendørs liv; 
men helt uden problemer er det ikke 
for alle. 
Solen kan være hård, insekterne ge
nerende - og nogle af dem stikker. 
Myggene er velkendte af alle, og nogle 
mennesker tiltrækker dem i særlig høj 
grad. Det skyldes, at myggene finder 
deres kropslugt særlig lækker, og det 
med lugten har man benyttet sig af 
ved fremstillingen af myggebalsam. 
Man kan købe forskellige produkter til 
at smøre på huden, som lugter på en 
måde, myggene ikke kan lide, men er 
tålelige for den menneskelige lugte
sans. 
Det er værre med bier og hvepse, for 
mange kan ikke engang kende forskel. 
Der er endda nogle, der påstår, at de 
er blevet stukket af en humlebi. Det 
kan blive en vanskelighed, hvis der 
kommer en allergisk reaktion på stik
ket, men en blodprøve kan afsløre 
synderen, så man kan blive "vacci
neret" mod det rigtige. 
For en ordens skyld: Hvepse har 
hvepsetalje og gule og sorte striber 
hele vejen rundt om kroppen, mens 
bier er gule eller brune og samler 
honning. Begge stikker udelukkende i 
selvforsvar, så hvis man lader dem 
være i fred, kan man have dem krav
lende på sig, uden at der sker noget. 
I modsætning hertil stikker myggene 
for at suge blod til føde, så de kan øge 
ægproduktionen, og det er kun hun
nerne, der stikker. De dansemyg, man 
ser i skyggerne om aftenen, er fredeli-

ge hanner. 
Mindre behagelige er kvægmyg, som 
udklækkes i spildevand fra dambrug. 
Det er små sorte insekter, som kan 
tage livet af kreaturer, men som er 
mindre farlige for mennesker. De giver 
nogle karakteristiske bid med hævelse 
og rødme, som det kan være nødven
digt at behandle. Ligeledes er det 
nødvendigt at få behandling, hvis man 
har fået en skovflåt, en såkaldt tæge, 
på sig, for selvom man kan tage den 
af, er der stor risiko for, at den har ført 
en bakterie med sig. 

så kom straks 
jeg er • 

Erduvaks 

. ! �am;:•ks

97 38 42 85 
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I Bibliotektsnyt 
Grønbjerg folkebibliotek 

Åbningstid 
Mandage kl 15 -17 

Torsdage kl 18 - 20 
Telefon: 9738 4177 

Vi vil her fortsætte anmeldelsen af 
historiske romaner fra 15 - 1600 tallet 
af Helle Stangerup. 

Helle Stangerup er en af vore aller
bedste forfatterinder når det drejer sig 
om historiske romaner. Hun har fået 
meget fin kritik af romanerne "Christi
ne", "Spardame" og den allernyeste 
"Sankt Markus nat". 
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"Spardame": 

Den grådige adelsfrue Ellen Marsvin, 
Kirsten Munk, tjenestepigen Vibeke 
Kruse og den ambitiøse og intelligente 
Leonora Christine er fire kvinder, hvis 
skæbner fra starten er forbundet i et 
kaotisk familieopgør. Da den femte 
kvinde, hertugdatteren Sofie Amalie, 
træder ind på scenen kulminerer den
ne kamp om magt og ære og kærlig
hed. En kamp der fører Danmark ud i 
katastrofen. Helle Stangerups store 
dramatiske roman om disse selvbevid
ste, sanselige og skarpttænkende kvi
nder er fortællingen om kamp på liv og 
død med alle til rådighed stående mi
dler. 

Torben Vestergaard. 

andbobanken

K t \d en o� vore rådgi-.,ere 

�
n 

t�ie!on 97 32 \l
. 
66 

r nærme!.le a{del,ng 

• nemt er det. 



Sankthans - aften 

Traditionen tro, havde Sogneforenin
gen arrangeret Sankthans fest, for 
hele sognet, onsdag den 23. juni. 
Aftenen startede med Kondi - Bingo, 
hvor vi gik en dejlig tur op omkring 
"Søndervang". Efterhånden som vi 
vendte tilbage til "pladsen", på det 
grønne område, kunne vi købe p�lser, 
snobrød og drikkevarer, som en ihær
dig bestyrelse serverede direkte fra 
døren i Jens Peters villatelt. 
Kl 21 00 blev det meget store bål tændt, 
og mon ikke et bål af den størrelse 
skulle kunne holde onde ånder, ja 
måske endda tørken, væk fra afgrø
derne? Heksen futtede afsted mod 
Bloksbjerg, med skrig og hyl, og da 
det overdøvende "buldren" fra bålet 
havde lagt sig, sang vi 3 midsommer
sange omkring bålet. Efter bålet kun
ne vi hygge os videre med snobrød, 
pølser, øl og sodavand. Snakken gik 
ved bordene, børnene legede. Det var 
en rigtig hyggelig aften. Der var et flot 
fremmøde, og især var det dejligt at se 
de mange nye ansigter i sognet. 

Lone Astrup. 

PC og Dos kursus 

Den 3. juni var der mødt 8 energisk� 
"skoleelever" op på Grønbjerg Skole 1 
håb om at vi dagen efter kunne gå 
hjem og køre alt fra læserbreve ti� 
opskrifter ind på vore PC'er. Men v1 
blev klogere ... trods Finn's velforbe
redte og spændende undervisning på 
klassen samt udleverede materiale. 
Vi satte· os straks over til PC'erne, 
men den gik ikke. "Først skal I have 
noget teori", sagde Finn og slukørede 
satte vi os over til skolebordene for at 
lytte. Der var helt stille i klasseværel
set imens han gennemgik de elemen
tære ting, så man kunne få lidt føling 
med hvordan det hele skulle gribes an. 
Men en ting er teori, noget andet er 
praksis I Da vi skulle over og bruge 
vores nye "Dos-viden" kneb det lidt 
med at få det til at fungere, ... det lød 
da ellers så nemt da det blev genne
mgået på tavlen I Nå, men ved fælles 
hjælp kom vi igennem alle opgaverne, 
og så var det tid til en kop kaffe og et 
stykke kage. Det var en meget hygge
lig aften, og vi vil meget gerne opfor
dre til sådan et lille arrangement en 
anden gang. 

De 8 Dos-eksperter. 

TAGPILOTEN 

På baggrund af stigende problemer med alger og mos på hustage, specielt industri- og staldbygninger samt 
paracelhuse, har vi taget kampen op mod disse. 

Ved bekæmpelse af alger og mos forlænges tagets levetid væsentlig og forebygger nyvækst i lang tid efter 
behandlingen. 

Vi bor i Grønbjerg - men fjerner det grønne på taget. 

Ring og forhør nærmere om disse fordele. Tagpiloten, Tif. 97384281- en ny fordel på vej mod toppen. 
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Vores Huler. 

Det hele startede med, at vi tit var 
ovre i skoven for at lege. En dag ke
dede vi os lidt og vi fandt så på at 
bygge en hule. Den første hule var 
"Rønnebo" det var en særlig god hule 
der var bygget af brædder og var helt 
tæt. Selvom "Rønnebo var god fik vi 
lyst til at bygge flere huler, fordi selve 
det at bygge dem er noget af glæden 
og spændingen. Nu har vi snart huler i 
det meste af skoven. "Rønnebo er og 
bliver den bedste. Det kan godt være 
svært at finde hulerne. Når vi bygger 
huler bruger vi brædder, og grene, 
søm, plastik, bregner, mos, græs, bark 
og savsmuld til gulvet. 
Det er smadder hyggeligt at lege i 
huler fordi det er ude i naturen og fordi 
man ikke skal rydde så meget op ba
gefter. Det er også hyggeligt fordi man 
er alene og kan lave noget hemmeligt. 

Skrevet af Sara og Rine. 

Rønnebo 

Rønnebo er en hytte. Vi har lavet den 
af træ og søm. Den opstod for cirka to 
år siden. Vi laver en hule når jeg leger 
sammen med Rine, Sara og Marianne. 
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Vi skriver kun om 4 af dem, men vi har 
lavet otte huler. Vi lavede først rønne
bo. Vi har en stor have der ligger i 
skoven omme ved Ingrid Engestoft ved 
hendes bag-have og der er mange 
blomster. Om vinteren kan vi ikke lave 
noget for vore fingrer bliver til is tappe, 
så om sommeren kan vi gå i gang 
med en skrammelgård . Vi leger man
ge ting i rønnebo, far mor og børn. Så 
sad vi i Brejninggård, altså en hule, 
der fandt vi på at vi skulle i RUNE
STENEN. Skrevet af Kirsten 3 kl. 

Hemlignemlig 

Hemlignemlig opstod fordi Rine blev 
lidt sur fordi vi ikke gad det som hun 
ville. Hemlignemlig ligger et død godt 
sted lige ved Sønderkjærsvej. Hulen er 
lavet af græs og strå og der er mange 
fælder. Ved indgangen er der en fælde 
og i grøften er der een. Der er en have 
lige ved siden af hulen. Man kan godt 
sige at det ligner en hytte. 

Skrevet af Marianne Engestoft. 

Vi vil hermed opfordre alle børn, der 
har sjove eller interessante fritidsinter
esser, til at skrive til Runestenen og 
fortælle om det. (Redaktionen) 



Grønbjerg Billardklub 

Bent lllum (fm.) 97 38 41 13 
Claus Vestergaard 97 32 38 53 

Frank Kjær og Henning Tipsmark hav
de jo som nævnt i sidste nummer, 
kvalificeret sig til finalen i den lands
dækkende ungdomscup. Finalen blev 
spillet i Ringe på Fyn.- Der var 32 
deltagere fra hele landet, og vi synes 
selv, at Grønbjerg klarede sig fint. 
Henning placerede sig som nr. 18, 
mens Frank næsten nåede op på s
ejrsskamlen - en 4 plads blev det til. 
Der spilles jo mest billard om vinteren. 
Men for ikke at komme helt ud af træ
ning har der været arrangeret en som
merturnering, som har kørt i to måne-

der. Der har været fin tilslutning og 
fremmøde, og udover det hyggelige 
samvær, er turneringen afviklet i god 
sportslig ånd. Suveræn vinder, ube
sejret i alle kampe, blev klubbens ne
stor og eneste medlem fra Ørnhøj, 
Arthur Madsen. 
Nu bliver der ikke arrangeret noget i 
de næste par måneder, men sidst i 
august begynder holdturneringen, som 
arrangeres af V.8.U (Vestjysk Billard 
Union). Her deltager Grønbjerg med to 
hold. 
I september måned samles bestyrel
sen for at arrangerer en intern (altså 
for klubbens medlemmer) "efterårstur
nering", som slutter først i december. 
Og her vil vi jo gerne, at evt. nye 
medlemmer siger til i god tid, så de 
kan nå at blive plottet ind på tur
neringsplanen. Men her i sommer 
tiden må medlemmerne selv træne 
efter lyst og behov. 
Grønbjerg Billardklub ønsker alle en 
fortsat god sommer. 

-
. • . .•�::.:1 .rt.

*-
. 

Bestyrelsen. 

Fina/i.Herne i A Ofi 8 finalerne ved årel.f Unfidom.m1p i Rinie. 
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Sommerkagesmagekonkurrencefest 
på Sønderkjærsvej. 

Kurt, Iver og Bent satte sig sammen 
og fik en god ide. De ville prøve at 
arrangere en sommerfest, med delta
gere fra Sønderkjærsvej. Der blev 
udsendt en invitation, hvor beboerne 
kunne melde sig. Festen skulle være 
hos Helle og Niels Jakobsen, Sønder
kjærsvej 18, i maskinhuset. 
Dernæst blev der omdelt opgavebe
skrivelser, så hver især kom med der
es bidrag til festen. 
Dagen oprandt, det var Kr. Himmel
fartsdag kl. 14 festen skulle begynde, 
med det flotteste vejr man kunne tæn
ke sig til en sommerfest. Alle kom med 
kage af forskellige slags, til eftermid
dagskaffen. Kagerne blev sat på et 
bord, og blev nummeret, der var en 
kagesmagekonkurrence. Der var lige 
fra starten en vældig stemning - et 
rigtigt sommerhumør. 
Nu skulle børnene aktiveres, med æg
gevædeløb, tovtrækning på ølkasse, 
boldspil af forskellig art. Nogle demon
strerede hvordan man kunne cykle 
baglæns. En skulle af med sit fuld
skæg, for han var den eneste på vejen 
med fuldskæg, det foregik under me
get dramatiske omstændigheder, til 
megen morskab for de øvrige. Efter
middagens leg sluttede med en stor 
vandkamp blandt børn og unge men
nesker, også til megen morskab, vejret 
indbød jo til det. 
Tiden går hurtig sådan en dag, nu var 
det blevet røgtetid for dem der havde 
dyr at passe. Alle mødtes igen kl. 19 til 
fælles spisning. Hver især havde fået 
en opgave med hensyn til aftensmad. 
Alle retter blev sat på et bord, og så 
var der tag-selv-bord. 
Der var også lavet en tipskupon, hvor 
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vi skulle gætte hvem der havde lavet 
hvilken ret. Disse kuponer kunne kø
bes for 5 kr. pr. stk. Det indkomne 
beløb skulle dække omkostningerne til 
leje af borde og stole. Hvis der blev et 
lille overskud gik det til en præmie på 
kuponen. 
Der var nu blevet en fin stemning, alle 
hyggede sig ved de fint pyntede borde 
med levende lys. Man gik rundt og 
snakkede med hinanden til langt ud på 
aftenen, og alle var enige om det var 
en god sammenkomst, der blev valgt 
tre andre beboere til at tage sig af 
sommerfesten til næste år. 
SØNDERKJÆRVEJ' S SOMMERFEST 
VAR VELLYKKET. 

Grønbjerg 
Kro 

Sønderkjærsvej. 

Ruth og Kesse 

VI LEVERER VARM 

OG KOLD 

AF HUSET 

MAD UD 

Telf: 97384450 

SØNDAGSMENU 

KUN Kr. 65,-



Algade Øst vinder gadefodbold 1993 

Lørdag 26 juni stod der gadefodbold 
på programmet. Solen skinnede fra en 
næsten skyfri himmel, dejligt vejr til 
gadefodbold. 
I alt 11 hold fra 9 forskellige gader fra 
både land og by, var tilmeldt, og de 
var delt op i 2 puljer af 5 og 6 hold. 
Efter ca. 2½ timers puljekampe var de 
fire hold til semifinalerne fundet. 
Vinderen af pulje 1, Algade øst, spille
de semifinale mod Rundingen. Med en 
sejr på 7 -0 kvalificerede Algade øst 
sig til finalen. 
lden anden semifinale, skulle vinderen 
af pulje 2, Sønderkjærsvej 2, spille 
mod Nylandsvej. Her måtte der for
længet spilletid til før Sønderkjærsvej 2 
kunne erklæres som vinder, og der
med finalehold, med en sejr på 2-1. 
Der måtte hverken forlænget spilletid 
eller straffespark til at afgøre finalen, 
for inden den ordinære spilletid på 9 
min. var overstået, havde Algade øst 
fået scoret. Sønderkjærsvej 2 fik ikke 
scoret i finalen. Dermed kunne Algade 
øst erklæres som vinder af Gadefod
bold 1993 - Tillykke med det !! 

Udover vinderen skulle vi også kåre 
Fair-Play holdet og det bedst udklæd
te hold. Kombinationsholdet Grøn
bjergvej/Kodalsvej blev kåret som 
årets Fair-Play hold, fordi børnene var 
med på banen og samtidig med i spil
let - Tillykke til Grønbjergvej/Kodals
vej I! 
Det var sværere at finde det bedste 
udklædte hold, for der var ikke mange 
hold der havde gjort noget ud af ud
klædningen. Bymarken blev kåret som 
det bedste udklædte hold, fordi alle 
spillere havde deres kappe med navn 
og nummer på. Bymarken blev dog 
skarpt forfulgt af Nylandsvej, der nær
mere skulle kaldes "røgter-holdet" -
Tillykke til Bymarken !! 
Præmierne til de to hold var en stor 
kagemand, som begge hold hurtigt fik 
sat til livs. 
En ½ time efter finalen var spillet be
gyndte det at regne - en perfekt af
slutning på en dejlig dag! Tak for den 
store opbakning til sponsorer, spillere 
og tilskuere. 
Grønbjerg IF ønsker alle en fortsat god 
sommer. 

AVISINDSAMLING 
PÅ LANDET 

Grønbjerg Skoles 6. kl. havde avisindsamling i landdi
strikterne lørdag d. 3. april. Indsamlingen gav et flot re
sultat på 1740 kr. Det var absolut "ulejligheden" værd, 
derfor skulle der gerne skabes tradition for at 6. kl. sam
ler aviser ind 1 gang årligt. Selvom der ingen 6. kl. er 

næste år, kan man trygt regne med at der igen bliver samlet ind ca. 1. april. Tak 
til alle som har ulejlighed med at gemme aviser, skulle det knibe med "lagerpl
ads" indtil april, så ring 97 38 40 94. 

Venlig hilsen klasseforældrerådet i 6. kl. 
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Turist i Grønbjerg. 
Hvordan? 

Efter forespørgsel fra Videbæk Turist
forening, er Hanne Meiner valgt i turi
stforeningen for Grønbjerg området, 
som repræsentant for vore foreninger. 
Red. 

Foreningens formål er med hensyn
tagen til miljø- og naturværdier: 
- at fremme turistlivet,
- at udvikle kendskabet til Videbæk

Kommune og dens naturlige turist
mæssige opland,

- at støtte forskønnelsesbestræbelser
indenfor samme område og

- at varetage dermed beslægtede
opgaver.

På nuværende tidspunkt har forenin
gen 144 medlemmer. 
Et årsabonnement koster 50 kr. for 
private, og for erhvervsvirksomheder 
200 kr. 
Den 29. maj 1993 åbnede vi en "Turist 
Servicebutik" ved "Anton's Camping" i 
Videbæk. Dette er blevet en stor suc
ces, da kontoret allerede er blevet 
besøgt af rigtig mange turister. Hvis du 
skulle være interesseret i at reklamere 
for noget som kunne være spændende 
for turisterne, er du meget velkommen 
til at lægge materiale derind helt gratis. 
Vi har desuden fået 5 minutters spot i 
"Radio Klitholm" hver formiddag om
kring kl. 11.00, hvor reklamerne først 
bliver læst op på dansk og derefter på 
tysk. 
Vi arbejder også en del i "Bondegård
sferier•, og har netop holdt et åbent 
hus arrangement sammen med Vide-

. bæk Landboforening på "Nygård" i 
Hammerum, hvor familien Haugaard 
fortalte om hvordan det er at være 
værter for en bondegårdsferie. 
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Videbæk Turistforening stiftede i juni 
1992 ·vsvJ· som står for Videbæk
Skjern Veteran Jernbane, som har til 
formål at restaurere og bevare den i 
1981 nedlagte jernbanestrækning ime
llem Skjern og Videbæk. Det er me
ningen, at man fra 1 . august 1993 skal 
kunne leje en skinnecykel, og så kan 
man jo medbringe sin kaffe og kage til 
en tur ud i det grønne. I øjeblikket 
arbejdes der på at få et damplokomo
tiv, så det bliver spændende om dette 
lykkes. 
Vi arbejder også med at finde venska
bsbyer i det gamle Østtyskland, da vi 
mener dette kan være til stort udbytte 
for begge befolkninger. 
Vi har desuden etableret en primitiv 
lejrplads ved Vorgod Å ud for Engtof
ten, med henblik på sejlende på åen 
og folk på cykelferie. 
Vi er også i gang med at finde ud af 
hvordan vi til næste forår kan udsmyk
ke alle indfaldsveje til alle byer i kom
munen, og skulle du have et forslag til 
Grønbjerg by, er du meget velkommen 
til at komme med DIN ide. 

På turistforeningens vegne 
Hanne Meiner, tlf. 97-384358 

Galleri Jylland. 

4.7-31.7 

Galleriets kunstnere 

1.8 - 29.8 

Lars Lynge (malerier) 

5.9 - 26.9 

Adolf Meister (malerier). 

Åbent lørd. + sønd. 14-18 samt eft. aftale. 



Landbobanken i Grønbjerg fylder 75 år. 

I 1886 oprettedes der en bank, der fik 
stor betydning for Ringkjøbing og 
opland. Ringkjøbing Landbobank blev 
til virklighed ved en stiftende ge
neralforsamling i Tim dette år.(Her skal 
nævnes, at indkaldelse til generalfor
samlingen skete som en tilføjelse til 
indkaldelse til den årlige generalfor
samling i venstrevælgerforeningen.) 
Banken opstod som et resultat af 
demokratiseringens fremmarch, og 
som følge af, at man mente, at man 
kunne få en bedre betjening end i de 
eksisterende sparekasser og den 
konservative Ringkjøbing Bank. 
I Ringkjøbing Landbobank blev tonen 
mellem kunden og ledelsen fra første 
færd også den jævne borgerlige. 
Kort tid efter bankens oprettelse 
besluttedes det at holde bankdag et 
par steder i oplandet, men først i 191 0 
oprettedes afdelingen i Ulfborg. 

� 
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I 1918 oprettedes en del afdelinger og 
heriblandt afdelingen i Grønbjerg. 
Afdelingen fik til huse i ejendommen 
Algade 32 der ejedes af den første 
filialbestyrer Laurids Sinkjær. Et år 
efter dennes død, flyttede afdelingen i 
1946 til Algade 30, som ejedes af den 
nye filialbestyrer Peder Falkesgaard. 
I 1972 blev ejendommen Algade 35 
købt og ændret til den nuværende 
filial. Algade 35 blev opført i 1903. Fra 
1909 til 1969 havde Anton Bilgrav 
slagteforretning i ejendommen. I 1969 
købte Frode Martinusen ejendommen, 
som så blev solgt til Ringkjøbing Lan
dbobank i 1972. 
I tiden siden 1972 er de største æn
dringer sket indendøre hvor de store 
kassebøger er ændret til moderne on
line EDB systemer, der selv fører ban
kbøgerne ajour og automatisk ligger til 
og måske især trækker fra. 
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Jubilæet markeres senere. 

Filialen i Grønbjerg, som blev oprettet 
1918, fylder 75 år midt i juli 1993. Men 
af hensyn til ferien markeres jubilæet 
først på et senere tidspunkt. 

Den ny filial i Grønbjerg. 

Laurids Sinkjær, der var den første fili
albestyrer, var filialbestyrer både her i 
Grønbjerg og i Ørnhøj. Der blev skiftet 
mellem de to filialer med nogle dage 
her og nogle i Ørnhøj. Laurids Sinkjær 
tog så med Ørnhøjbanen, når filialen i 
Ørnhøj havde åben. 
Filialen i Grønbjerg var indrettet i Lau
rids Sinkjærs spisestue og bankforret
ningerne foregik ved spisestuebordet. 

Beretninger og anekdoter fra 
banken fortalt af kunder, med
hjælpere og pårørende. 

Da Gregers Pedersen begyndte i ban
ken i 1966 var filialen flyttet til Algade 
30. Gregers fortæller:
Man kom ind ude fra Algade igennem
en forgang, hvor der for enden var et
smal værelse ud mod haven - ja -
den var sørme ikke ret stor, en ca. 3 x
4 m. Vi havde ikke ret meget derinde.
Vi havde et bord, noget i retning af et
spisebord. Der var ingen skrank, så
når der skulle ordnes bankforretning
foregik det ved bordet. Pengekassen,
sådan en almindelig pengekasse, stod
sådan ved siden af bordet. Der var
aldrig så mange af gangen, at der var
kø, og på den måde var der ingen, der
blev generet af, at lokalet var så lille.
Men de fleste der skulle låne, gik ind
til Peder (Peder Falkesgaard) uden for
banktid, og snakkede om det. Men
store lånesager kunne vi jo ikke afgø
re, det skulle vi til Ringkjøbing med.
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Men mindre beløb der kunne ordnes 
over en veksel, (en betalingsmåde der 
var mere almindelig på det tidspunkt, 
end det er i dag) kunne Peter Falkes
gaard godt ordne. 
Tidligere havde Peder Falkesgaard 
telefoncentral samtidig med, at der var 
bankvirksomhed i hjemmet, på det 
tidspunkt var det nemt at komme i 
kontakt med banken, også uden for de 
sædvanlige åbningstider. 

Gregers Pedersen og Arne Østergaard 
sad der på skift hver anden uge sam
men med Peder Falkesgaard, og der 
var åben, mandag og onsdag fra 10 -
12 og fredag to timer om eftermidda
gen. 
Gregers og Arne var kasserere i ban
ken, og førte de lister med ind- og 
udbetalinger, der kom med til Ringkjø
bing hver dag, samtidig med at de 
modtog og fik penge fra kunderne, og 
førte kundernes bankbøger. Peder 
Falkesgaard sad så og førte de sam
me indskrivninger i bankens "store 
bog". 

lønnen til medhjælperne var beske
den. Det betragtedes mere som en 
ære, noget i retning af den ånd som 
banken blev grundlagt på. 

Når Gregers og Arne var færdige i 
banken skulle de hjem i marken og til 
de andre landlige gøremål. 

Det var lidt af en omvæltning, da man i 
1972 kunne flytte ind i Algade 35. 
Banken var indrettet, som den er i dag 
med det store banklokale med skran
ken, mere moderne kasseapparater 
mm. og med bankboks, køkken, toilet
og kontor, hvor man kunne tale lidt
mere privat med kunderne.

Fortsættes side 20. 



Filialbestyrer og medhjælpere I årenes løb. 

Årstal I Restvrer I Medhiæln
1918 Laurids Sinkiær Jens Kristensen (Grønbiera) 
1945 Peder Falkesoaard Jens Kristensen 

1952 Peder Falkesaaard Mads Sinkiær 

1966 Peder Falkesgaard Arne Østergaard 
Greaers Pedersen 

1969 Axel Kristensen Arne Østergaard 
Greqers Pedersen 

1973 Axel Kristensen Arne Østergaard 
Kirsten A. Nielsen 

1977 Axel Kristensen Kirsten A. Nielsen (Fuldtid) 

1980 Kirsten A.Nielsen <Funoerende) ForskeIlia medhiælo 

1982 Kirsten A.Nielsen <Udnævnt) ForskeIlia medhiælo 

1987 Kirsten A. Nielsen lnarid Enaestoft 

Oversigt over lokale medlemmer af repræsentantskabet I 
Landbobanken 

nIe r.hristensen Hover 1AAf; - 1914 
Mads Næsoaard Soiald 1915 - 1930 
Thomas Enevoldsen Nederoaard Ørnhøi 1918 - 1930 

Ole Østeraaard Grønbiera 1931 - 1959 

Ole Kiæroaard Grønbiera 1960 - 1978 

Johannes Kirk Grønbiera 1978 - 1983 

Oversigt over lokale medlemmer af bestyrelsen i 
Landbobanken 

nIe r.hristensen Hover 1914 1a�n 

Mads Næsaaard Soiald 1930 - 1953 
Kr. Sia Hover 1954 - 1956 
Carl Clemmensen Soiald 1956 - 1970 
Ole Kristensen Muldbiera 1966 - 1982 
Johannes Kirk Grønbiera 1983 -

I de 75 år Landbobankens filial i Grønbjerg har eksisteret, har der været ansat 4 
filialbestyrer, og 7 faste medhjælpere, hvoraf een er blevet filialbestyrer og de tid
ligere medhjælpere havde landbrug som hovederhverv. Så man kan ikke beskylde 
filialen for at have "gennemtræk" af medarbejdere. 
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Kjeld Sinkjær fortæller om sin bedste
far Laurids Sinkjær, den første filialbe
styrer: Min bedstefar sad ved bordet 
med sin pen mellem pegefingeren og 
langemanden let hovedrystende. Kom 
der så nogen nye ind for at låne pen
ge, opfattede de jo den lette hoved
rysten som et afslag. 

Kunderne kom ofte uden for normal 
banktid for at få ordnet en veksel eller 
lignende, der skulle drøftes, når der 
ikke var så mange tilhørere i spisestu
en. Det mest generende var, når kun
derne kom mellem 12 og 1330

, hvor 
han skulle sove til middag. 

Mads Sinkjær var før sin tid i banken 
kasserer i mejeriet. Helge Skytte hu
sker Mads som en gammel sindig 
mand, komme gående fra banken og 
op til mejeriet med en stor stak rede 
penge i kontanter under armen. 

Knud Grønbjergs far Jens, havde tit en 
historie med hjem fra banken. Det var i 
de sølle tider i trediverne. Der kommer 
en landmand ind i banken, og siger: 
"Det tar' fra mig ---- men det gør det 
for flere", var hans egen trøstende 
bemærkning. 

Når Købmand Halfdan Christensen 
skulle i banken, kom han gående med 
en stor kop kaffe. I banken lagde han 
sine sager på skranken, lagde sig på 
sofaen der stod i lokalet og drak sin 
kaffe. I forbindelse med ferier og andre 
lejligheder hvor der kom nye afløsere 
til, undrede de sig meget over fæno
menet, og til tider var man meget ner
vøs for, om denne store mand der lå 
med benene ud over armlænet, var 
blevet sløj eller syg. 

Repræsentantskabets og 
bestyrelsens arbejde. 

tidens løb har Grønbjerg bidraget 
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med 3 medlemmer i bankens repræ
sentantskab og et medlem i bestyrel
sen. 
Johannes Kirk beretter om de to ar
bejdsområder: 
Repræsentantskabet bliver valgt på 
generalforsamlingen af aktionærerne, 
som regel efter forslag fra bestyrelsen. 
1 aktie (100 kr.) giver 1 stemme og 6 
aktier giver 2 stemmer, som er det 
maksimale antal stemmer en aktionær 
kan have. 
Repræsentantskabets vel nok vigtigste 
opgave er at vælge bestyrelsen. 
Repræsentantskabet holder kvartals
møder, hvor kvartalsregnskaberne 
bliver gennemgået, og bankdirektøren 
og bestyrelsesformanden aflægger 
beretning. 
Repræsentantskabet består af 21 ak
tionærer og bestyrelsen har 4 aktio
nærer, der er valgt af repræsentant
skabet. 
Bestyrelsen består endvidere af en 
offentlig repræsentant, 2 medarbej
dervalgte, direktøren og underdirek
tøren. 
Bestyrelsens primære opgaver er at 
følge bankens drift og økonomiske 
stilling. Ansættelse af overordnet per
sonale. Godkende årsregnskabet til 
generalforsamlingen. 
En af bestyrelsens fornemste opgaver 
er at få ansat en god bankdirektør. 
Lykkes det, minimeres de daglige 
byrder for bestyrelsen betragtelig. 
Alle lån over 300.000,- ses af be
styrelsen. Alle hensættelser af tab ses 
af bestyrelsen. Endvidere siger ban
kloven, at alle lån til bestyrelsen og 
bankmedarbejdere skal ses af bestyr
elsen. Samtidig med at repræsentant
skabsmedlemmernes lånestilling gen
nemgås af bestyrelsen een gang om 
året. 
"Der må jo være orden i "husets" ege
ne rækker". Banktilsynet er desuden 
den overordnede vogter for alle de 
interne bevilgede lån. mb 



Fra Fri og Frisk. 

Den 7. juni overtog vores købmands
mand, Hans Jørgen, stillingen som 
uddeler i Brugsen. Hans kone, Annet
te, lukkede købmandsforretningen og 
blev også ansat i Brugsen. I den for
bindelse har Runestenen talt med 
dem, og den tidligere uddeler, Jens 
Peder. 

Selv om Hans Jørgen og Annette er 
gået fra at være selvstændige i køb
mandsforretningen til at være ansatte i 
Brugsen, tænker de ikke på, at det 
ikke er deres egen forretning. 
Der har været meget at se til i den 
første tid. Selv om Jens Peder hjalp i 
den første uge var der bagefter meget 
nyt at sætte sig ind i, og her var de 
øvrige ansatte i Brugsen, og den tid
ligere uddeler, Hans, en uvurderlig 
hjælp. Hans Jørgen er ked af at regn
skabet via FDB tager så meget tid, og 
han synes der burde være mere tid til 
kunderne. 
Jette er nu udlært og er stoppet i 
Grønbjerg Brugs, og Ina Aarup fra 
Ørnhøj er i stedet startet i lære. Ane
Dorte er jo den anden lærling, og Met
te og Jeanette hjælper til efter skoletid. 
De ansatte har, på grund af arbejds
tiderne, fri en dag om ugen, men for 
Annette bliver det for tiden kun til tirs
dag eftermiddag. 
Efter købmanden lukkede, har Brugs
en overtaget dens service-funktioner. 
Det vil sige at Postekspedition, Tips og 
Lotto nu er i Brugsen, ligesom der er 
salg af morgenbrød Søndag morgen. 
Til oktober får Brugsen On-Une Tips 
og Lotto. 
Hans Jørgen og Annette føler, at der 
har været en god og positiv opbakning 
omkring deres skift til Brugsen, og de 
håber selvfølgelig at både købman-

dens og Brugsens kunder vil blive ved 
med at støtte dem. De synes det er 
flot, at mange kunne handle i en større 
by hvor de arbejder til dagligt, men 
vælger at støtte den lokale forretning. 
For at Brugsen i Grønbjerg kan blive 
en Dagli'Brugs kræves en omsætning 
på 12 millioner, og det er nok ikke 
realistisk. Det er heller ikke nødven
digvis nogen fordel, fordi Dagli'Brugs
erne er tvunget til at følge en del ud
salgs-kampagner fastsat af FDB. For 
eksempel kører Dagli'Brugsen i Ørnhøj 
med underskud. 
Hans Jørgen og Annette har en ide til 
ombygning i Brugsen. De kunne tænke 
sig at flytte indgangspartiet ud mod 
Svinget og sænke gulvet så det kom
mer i niveau med fortarvet. De håber 
det bliver muligt i efteråret. 
Tidligere har Brugsen haft en del isen
kram mm. Det vil nu blive afviklet, fordi 
der sælges meget lidt af det, så det er 
alt for dyrt at lagerføre. Derimod kan 
faktisk alt muligt bestilles hjem, så 
spørg i Brugsen hvis du har specielle 
ønsker. Brugsens medlemstilbud vil 
fremover også kun blive taget hjem på 
bestilling. 

Jens Peder er netop startet som ud
deler i Kloster Brugs. En af grundene 
til at han skiftede arbejde, var den 
store usikkerhed omkring Brugsens 
overlevelse. Han er glad for at Brugs
en i Grønbjerg nu ser ud til at have 
bedre muligheder for at klare sig på 
længere sigt, og vil ønske Annette og 
Hans Jørgen al mulig held og lykke 
fremover. Jens Peder vil også gerne 
takke for den overvældende reception 
ved hans afsked. 

FKJ + AL 
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Mariehøns, brakmark eller oxitril ? 

Jeg har været på markvandring! 
Nå, og hvad så ? Skulle det være 
noget? 
Jaaah, det viser noget om at det med 
at være landmand ikke er noget man 
bare gør med venstre hånd, heller ikke 
selvom landbruget er af mindre må
lestok. Vi skulle mødes ved Poul Erik 
på Sønderkjærsvej. Det var hans tur, 
det vil sige, at det var hans afgrøder 
der skulle under lup. Vi mødtes kvarter 
over fem, de andre var Hakon Pøhl, 
Knud Pøl, Jens Christian Nielsen (mu
reren), Kristian Kristensen (præstegår
den), Egon Kristiansen, Kurt Sylve
stersen (Videbæk) og konsulenten, 
som denne gang var Leif Tange. Man 
enedes om at køre på Sandbækvej 
hvor Poul Erik har nogle tdr.land under 
plov. 
Vi går nogle meter ind på marken, 
(man går der i sit stille sind og tænker, 
kunne de da ikke gå i een række for 
ikke at træde mere end højest nød
vendig af den sparsomme afgrøde 
ned) vi står rundt om konsulenten og 
Poul Erik fortæller "historien" om af
grøden, korntypen, hvornår og hvor 
meget er der sået, med hvad og hvor
når der er gødet, hvad der er gjort 
mod ukrudt osv. osv.. Ja vi kan jo se 
at ærenpris har det svært, fuglegræs 
er helt væk og forglemmigej er også 
gået ud. Svampemæssigt ? 1. gang i 
sidste uge! - så er du sent på den -
så skal den ha igen i løbet af en uge 
til fjorten dage. Melduggen er kommet 
her i den tørre periode - ja- der var jo 
nogen snak om at vi skulle observere 
mod meldug. Observere! det er ikke 
nok at observere - der skal også 
gøres noget, kommer det tørt fra een 
af deltagerne. Konsulenten tager en 
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dusk hvede. Prøv at se hvordan den 
trækker sig sammen for at modvirke 
vandmangelen, den trækker sig helt 
sammen til en spids. - Ja, så fik man 
lært det med. På vejen hjem igen, hol
der vi ved en rapsmark af Kristians. 
Der var sprøjtet med "treflan", så uk
rudtet skal du ikke gøre mere ved, 
men derimod skal "glimmerbøsserne" 
have en tur. Det er vigtigt når knop
perne er små, her gør de mere skade 
end når knopperne bliver større, så 
kan de egentlig bare æde løs. 
Vi går til et andet stykke. Man hører 
ordet "digger" det hedder kornsorten 
nok - og 180 kg per ha. "Opticon", 
men ingen "expres". Til svampene 
benyttes "tilt top" - er der ikke noget 
der er billigere, hører man så een sige. 
Så kommer der en byge med navne 
"sportak", "rival", "corbel" halv mæng
de. Der studeres i sprøjteplanen for at 
finde det billigste middel. Her har vi så 
"heaven hvede" ingen meldug - står 
fin. Vi kommer nu ud i det yderste af 
Poul Eriks. Vårbyggen er lidt lys i det. 
Det er nok manganmangel. 
En er gået lidt for sig selv ud på en 
brakmark for at lade sit vand, hvorefter 
det lyder fra en anden. Du må ikke 
gøde en brakmark !!! Ikke alt snak er 
strengt fagligt. Så drøftes det om man 
kan nøjes med een gang sprøjten eller 
om der skal køres flere gange med 
nedsat mængde. Der snakkes om 
bladbiller og sprøjter man dem, ryger 
mariehønerne med i købet og de tager 
jo bladlusene. Det er hele tiden en 
miljømæssig afvejning, fordele og 
ulemper op mod hinanden. Der bliver 
diskuteret meget: Økonomi m.h.t. spr
øjtemiddel, dysestørrelse på mark
sprøjten, flyvehavre i brakmarken og 



lige pludselig hører jeg noget jeg har 
hørt da jeg var dreng, noget med at 
den gammeldags kalksalpeter gør 
underværker. 
Så er det tid til at tage tilbage til gård
spladsen, solen skinner og der står en 
flok øller på bordet. Der skal lige slås 
et par midler efter i konsulentens "sto
re bog" og så bliver sprøjtemidlerne og 
den manglende regn drøftet igen lige
som brakmarkerne samt opmålingen af 
dem bliver vendt. Så begynder folk at 
røre på sig, konsulenten spørger om 
der er mere plantemæssigt der skal 
drøftes, man konstaterer at møderæk
ken holdes og mødes næste torsdag. 
Konsulenten skal nu hjem og udfærdi
ge et referat som skal rundsendes til 
gruppens medlemmer. 
Der er ikke nogen der skal beskylde 
landmændene for at tage lempeligt på 
arbejdet. I hvert tilfælde ikke i den 
gruppe jeg var med i. 

mb 

Grønbjerg 
Lokalhistorisk 

Arkiv 

Mandag d. 24 maj 1993 blev der af
holdt generalforsamling i Arkivet i Om
megård. Formanden aflagde beretning 
om året, der var gået. Et roligt år, men 
der kom da stadigvæk arkivalier til

arkivet, som vist kan betegnes, som 
ret indholdsrige i forhold til befolknin
gens størrelse i Grønbjerg. At der er 
så meget skyldes uden tvivl, at be
styrelsen for arkivet har folks tillid. 
Dette er meget væsentlig, så folk lader 
os få de gamle dokumenter, eller lader 
os fotokopiere papirerne før de forsvi
nder. Selv om der i arkivet findes 

mange gamle og nye billeder, så tror 
jeg, at der endnu ligger mange gamle 
billeder i skufferne rundt om, som vi 
gerne ville låne til affotografering. (he
rmed en opfordring red.) 

Formanden nævnte også, at vi havde 
den glæde at modtage 5.000,- kr. fra 
Videbæk Sparekasse - nu Unibank - i 
anledning af deres 125 års jubilæum. 

Kassereren oplæste regnskabet. 
Indtægter kr. 11. 710,09
udgifter kr. 6.667,34 
overskud kr. 5.042,75 

Kasse- og bankbeholdning ved årets 
udgang var kr. 36.745,79. 
Såvel beretning som regnskab blev 
godkendt. 
Derefter var der valg til bestyrelsen. 
Marie Pedersen og Niels Peder S
vendsen genvalgtes. 
Suppleanten Gravers Kjærgaard, og 
revisor Torben Vestergaard blev også 
genvalgt. 
Under eventuelt drøftede man arkivets 
fremtid. Det var jo ønskeligt, at kom
munen ville stille et lokale til rådighed, 
som den har gjort for de tre andre 
arkiver i kommunen, men den mulig
hed synes lille i øjeblikket, så arkivet 
vil indtil videre fortsat være at finde i 
kælderen på Ommegård. 
Ved et efterfølgende bestyrelsesmøde 
genvalgtes Niels Peder Svendsen til 
formand. Johannes Kirk til kasserer. 
Klaus Jensen til Næstformand og In
grid Engestoft til sekretær. 

Afskri ft af protokollen for 
"Grønbjerg lokalhistorisk Arkiv" 

Mindeord 

om Harald Lauridsen bringes i næste 
nummer af Runestenen. 
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STOP SLIKTYVEN ! 

Det var en tidlig mandag morgen, ba
gagen begyndte at hobe sig op foran 
døren til det lille Børnehus. Hvad skete 
der mon derinde ??? 
Jo, det var kolonitid, og vi var 39 børn 
og 6 voksne som fik Grønbjerg Børne
hus til at summe af glæde og forvent
ning. 
Da Mettes far kørte bussen frem 
skyndte vi os at pakke, og der var ikke 
tid til de store afskedsscener for nu 
ville vi på koloni. 
Endelig kom vi til spejderhytten i Bork 
og vi gik straks i gang med at indrett� 
?s. De størs�e børn stillede telte op og 
indrettede sig med radio, vækkeur og 
soveposer, mens de mindste fik hver 
en madras i en lille sovesal. Da tørst 
soveposerne var lagt ud, gik der ikke 
mange minutter før Anne Marie, Mette, 
Signe og Karen havde smidt tøjet, tor 
nu var det puttetid (kl. var 11 OC).
Kl. 1400 åbnede Slikboden; "En at

dem, en af dem, to .... nej tre af Hugo
vingummierne", sådan lød det den 
næste halve time, hvor de fleste af 
ungerne brugte deres 5 kr., -men Fro
de havde en plan. Vi fik 5 kr. om da
gen i 3 dage, men hvis man nu kun 
brugte 3 kr. om mandagen og ingen 
om tirsdagen, så var der hele 12 kr. til 
slik den sidste dag. Det var en plan 
som krævede selvdisciplin - og det 
havde Frode. Mona havde ingen plan, 
men da hun havde købt tor 1 ,25 kunne 
hun ikke finde på mere, så der var 
også til en kæmpe pose om onsdagen. 
Om aftenen spiste vi burgere og lave
de snobrød og da kl. var 2130 var alle 
de mindste børn klar til at sove. Bam
ser, nusseklude og nullerpuder var klar 
og Andreas lå lunt i sin mors sovepo
se, da Dorthe Liv begyndte en stille 
godnathistorie med gode drager og 
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trold�. Kort efter historiens lykkelige 
slutning sov alle de dejlige unger, og 
de voksne listede ud for nu skulle de 
holde "personalemøde". 
Ude i t�ltene var der nogle som hyg
gede sig, og andre som flyttede sig, 
for det blev lidt uhyggeligt i teltene 
efter mørkets frembrud. Heldigvis var 
der plads indendørs, så til sidst sov 
også de store trygt og godt. 
Så skete det!! Mens de voksne sad og 
snakkede, havde vi besøg af en slik
tyv. Tommy så ham og styrtede efter, 
mens Aase og Gitte løb ud til teltene 
for at hente hjælp. De børn, som der 
kunne rystes liv i, kom hurtigt afsted. 
Peter H. skulle lige sidde op og sove 
et par minutter før han var klar mens 
Edith bare sagde: "Jeg har ikke set 
nogen tyv", og så sov hun videre. 
Vi løb afsted for at finde Tommy og 
tyven, og pludselig hørte vi et hjerte
skærende skrig, -det var Tommy som 
var i nød. Vi måtte hjælpe ham, så vi 
løb hurtigere, men pludselig sprang en 
kæmpe mand ud fra buskene. På et 
sekund var alle vendt og med Marian
ne i front løb vi skrigende afsted. 
Hjemme igen måtte Tommy indrømme 
at han var tyven og slikket blev fundet 
frem igen. 
"Det var mit livs chok" sagde Rine og 
efter den tur flyttede endnu flere af 
campisterne indendørs. 
Tirsdag var vi på lange gå- og cykel
ture og efter endnu en hård dag skulle 
vi til nattøjsparty, men der var et lille 
problem. Døren til stuen var gået i 
baglås, så vi måtte alle kravle ind 
gennem vinduet, for at komme ind og 
se det fantastiske teaterstykke "De 
v�ksne". Det var Stine, Anne, Majbritt, 
Kirsten, Marianne, Christina, Rine, 
Sara og Edith som på særdeles ram
mende vis karikerede personalemøde i 
Børnehuset - Bravo. 
De store fortsatte festen med høj mu-



sik, men Myretue-børnene var trætte, 
så de faldt endnu engang hurtigt i 
søvn. 
Om onsdagen tog vi på skattejagt, 
bagefter var der vandkamp og så 
skulle vi have pakket. Gangen flød 
med sure sokker og andet godt, så det 
var en blandet fornøjelse at rydde op i. 
Den sidste time gik med at glæde sig 
til at se mor og far igen. Trætte og 
beskidte tog vi imod dem efter nogle 
rigtige dejlige dage i Bork, med mange 
glade smil og mange sure tæer. -Vi 
glæder os allerede til næste koloni. 

Dorthe Uv 

Grønbjerg 
Børnehus 

Grønbjerg Børnehus har nu eksisteret i 
et år - og den korte levetid til trods, er 
der sket mange ting. 
Vi har arbejdet meget med at få loka
lerne gjort hyggelige og indbydende, 
så både børn og voksne kan trives 
godt i dem. 
Her i foråret er det etablering af vores 
legeplads, der har stået først på dags
ordenen. En lørdag i juni samledes 
forældre, børn og personale i Børne
huset, så vi kunne give legepladsen en 
omgang. Vi er meget tilfredse med det 
resultat vi nåede - det er jo utroligt 
hvad der kan udrettes på en enkelt 
lørdag, når kræfterne lægges sammen. 
Gennem det første år har vi oplevet en 
konstant stigning i børnetallet. Det er 
jo en god ting, idet Børnehusets øko
nomi er afhængig af det faktiske bør
netal. 

Pr. 1.8.1993 vil børnetallet dog blive 
så stort, at det kræver visse ændringer 
i den daglige struktur. Indtil nu har 
børnene været delt op i to grupper -
de 3-6 årige i Myretuen og skolebør
nene i Mariehønen. Efter sommerferi
en opretter vi endnu en gruppe - Mi
niMarie - som kommer til at bestå af 
ca. ti 5-årige børn. Som følge af den
ne ændring, skal vi have ansat endnu 
en pædagog i Børnehuset. Desværre 
er vi løbet ind i det problem, at ledige 
pædagoger efterhånden er en man
gelvare, så indtil videre, er stillingen 
blevet besat med en vikar. 
Grønbjerg Børnehus er jo en speciel 
institution, idet den både er oprettet og 
drives af forældrene. I det forløbne år 
har den siddende bestyrelse været en 
stor hjælp og støtte for personalet. 
Deres opbakning og pionerånd har i 
høj grad været medvirkende til, at 
Børnehuset i løbet af bare et år, er 
blevet til - synes vi ubeskedent selv -
en god og velfungerende institution. 
Men Rom blev ikke bygget på en 
dag - en daginstitution heller ikke - så 
der er stadig masser af opgaver, der 
skal løses i Børnehuset og vi glæder 
os til at tage fat på arbejdet igen efter 
ferien. 

Aase Espersen 

Ekstraordinær 
Generalforsamling 

i Brugsen 

Tirsdag d. 3. august 
kl. 1930 på Grønbjerg Kro 

med henblik på valg af revisor. 

Endelig dagsorden offentliggøres 
senest lørdag d. 24 juli i Brugsen. 
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Fernisering på Frydendalsvej 

Et lille udsnit af nogle af de mange 
mennesker der i løbet af dagen kom 
forbi og så på Jane og Jens Eriks bil
leder. Der var en stille hyggelig stem
ning, hvor man kunne gå rundt og se 
på de udstillede billeder og nyde et 
glas italiensk vin og noget italiensk 
skinke. 
Udstillingen var en samling af tidligere 

Nyt fra Sogneforeningen. 

Nogle vil sikkert i den sidste tid have 
undret sig over en masse bankelyde 
afløst af høj latter ved aftenstide. Det 
skyldes at byens Forsamlingshus har 
fået en ny facade. Sogneforeningens 
bestyrelse har under kyndig ledelse og 
vejledning hakket 414 meter fuger ud. 
I dagtimerne har Ejner Nielsen fyldt 
fugerne ud igen imens Svend Kamp 
har malet udhæng, vinduer og døre. 
Sogneforeningen vil gerne takke Ejner 
og Svend for det gode arbejde og den 
velvilje de har vist foreningen. Svinget 
har med restaureringen af Forsam
lingshusets facade og den nye asfalt 
fået endnu en ansigtsløftning. Hver 
gang byen får sådanne forbedringer 
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fremstillede arbejder, som parret har 
lidt svært ved at skille sig af med. 
Men vi kan kun opfordre til, at lade 
vejen gå forbi Frydendalsvej 1 og se
lvom der ikke er nogen officiel åb
ningstid, er parret altid god for en kop 
kaffe og en snak, såfremt de er hjem
me. 
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håber vi at det er til glæde for alle by
ens borgere. Det er derfor også med 
en vis ærgrelse vi må konstatere at 
byens træer ikke kan få lov til at stå i 
fred, at nogen ser en fornøjelse i at 
knække kronen af træerne er os stadig 
en gåde. Tidligere i Runestenen har vi 
givet udtryk for at Algade sikkert vil få 
en ny gade-belysning, men vi har 
under et møde med kommunen fået at 
vide, at kommunen er blevet nød til at 
lukke for flere anlægsudgifter. Grunden 
er, at pengene skal bruges til at op
retholde den gode børnepasningsord
ning vi har her i kommunen. Sagen er 
ikke afsluttet dermed, vi vil stadig ar
bejde for at der vil blive plads til Alga
des forskønnelse. Sogneforeningen.



Nyt fra 
Husholdningsforeningen. 

Planlægningen af næste sæsons pro
gram er i fuld gang, og det byder på 
noget for såvel yngre som ældre. Vi 
!ægger ud med en bustur den 11 . au
gust til Toftegårds Textil ved Fårvang,
en stor tøjforretning, hvor der sælges
tøj til børn og voksne i alle aldre. Tag
din nabo med, så hun kan være med
til at vælge din nye efterårsgarderobel
I september tager vi til Videbæk og
bowler, lidt motion skal der jo til, om
ikke andet får vi da rørt lattermuskler
ne.
I november er der, traditionen tro, ju
lemarked, og så holder vi juleferie,
hvorefter vi i januar får besøg af vores
konsulent en aften til at fortælle om
diabetesmad. Hvem kender ikke til at
skulle have besøg af en diabetiker og
så ikke ane, hvad man skal servere,
eller man selv eller en i familien er
diabetiker, og man gerne vil prøve
noget nyt.
Til fastelavn er vi igen inviteret til Gr
ønbjerghjemmet, hvor vi sammen med
hjemmets beboere vil slå katten af
tønden. Det blev sidste år en stor suc
ces, som vi gerne vil prøve at gentage.
I marts er der kursusafslutning og sidst
i april holder vi generalforsamling.
Som noget nyt i år vil vi prøve at starte

et madværksted for hele familien ud 
fra Levnedsmiddelstyrelsens kampag
ne: "Mindre fedt, tak!". Et mad
værksted er et kursus, hvor børn og 
voksne sammen tilbereder og spiser 
sund mad. Kurset vil ligge i tidsrummet 
fra kl. 17°° til 2000

, så man kan nå at 
hente ungerne i Børnehuset og efter 
kurset kan køre direkte hjem og putte 
dem i seng. For at kunne starte dette 
kursus skal der være mindst 12 famili
er med, men med så mange sunde 
børnefamilier, der er i Grønbjerg, bliver 
det vel heller ikke noget problem?! 
Med det program, der er lagt for den 
kommende sæson, mener vi, vi hen
vender os til stort set alle aldersgrup
per, og det er da også vores håb, at 
der i fremtiden vil være flere yngre 
Grønbjerg-boere, der vil benytte sig af 
de tilbud, denne forening kan tilby
de. Bl.a. har vi en konsulent ansat, 
som man kan kontakte, hvis sovsen 
klumper, hvis man skal have gode råd 
om køb af microbølgeovn eller det 
kniber med selv at finde ud af, hvor
dan husholdningsbudgettet skal hæn
ge sammen. Kort sagt, vil du komme 
nemmere om ved den daglige hush
oldning og gerne afsted til nogle hyg
gelige arrangementer, så mød op i 
Husholdningsforeningen! 

På bestyrelsens vegne 
Eva L. Broni 

GRØNBJERG EL 
v/Wilfred Pedersen, Aut. EL-installatør 

Grønbjerg. 6971 Spjald 
Telf. 97 38 41 15. Biltlf. 30 97 81 15 
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Spiller klar til kamp mod "Røgterholdet". 

"Tag med ud 
I naturen". 

Onsdag d. 11 
august kl. 1900 

hos 
Erna og Jørgen 
Jensen 

Trehøjevej 88, Ørnhøj. 
Derefter hos Hanne og Andreas 
Nielsen Spåbækvej 10, Ørnhøj. 
Tag aftenkaffe med. 

Bemærk datoen !! III 

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds. 
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Haveforeningen Inviterer til 
"Aktivitetsdag". 

Lørdag d. 4 sep. fra kl. 1300 
- 17"°

Søndermarksvej 1 , Ørnhøj

Blomsterværksted: ved Trine Olsson 
Plantebytning/salg: Pot planterne i god 
tid. 

Stenhugning: Se og prøv stenhugning. 
Kompost: Kompostmaskinen arbejder. 
Uldforarbejdning: Uld kartes og spindes 
Åbne haver: Adresserne udleveres. 
Lodtrækning: Gættekonkurrence. 
Kaffebod: Kaffe og brød kan købes. 

Hilsen HAVEKREDSENS bestyrelse. 



11 Parken II vandt 40.000 - 40 
over Grønbjerg. 

Som nævnt i sidste nummer af 
"Runestenen", opfordrede en nedsat 
valggruppe og sogneforeningen alle til 
at deltage i opstillingsmødet d. 2. juni i 
forsamlingshuset. Små 40 havde ef
terkommet opfordringen, og det vil 
(efter de sidste tal fra EF afstemnin
gen) sige, at der var mødt ca. 7 % af 
de stemmeberettigede op. 
Poul Erik Nielsen (sogneforeningen) 
bød velkommen, og forslog Gravers 
Sønderby som aftenens dirigent. Gra
vers kommenterede det fremmødte 
antal og bordopdækningen, som var 
beregnet til ca. 100 deltagere. 
Henrik Thomsen og Jørn Bak blev 
stemmetællere. Den skriftlig forslags
runde, hvor man kunne stille een per
son i forslag, resulterede ifølgende 
tilfældige rækkefølge: Gudrun Nyborg, 
Kjeld Sinkjær, Klaus Jensen,Gravers 
Kjærgaard, Margit Sinkjær, Hans Erik 
Hansen, Svend Erik Lauridsen. 
Gudrun Nyborg genopstillede for at 
prøve 4 år endnu, og måske på en lidt 
anden baggrund. Herefter meldte Kjeld 
Sinkjær fra, hvortil resten af de op
stillede enstemmigt sagde, at vi ikke 
måtte komme i en lignende situation 
som for fire år siden. Og således kun
ne man gå over til afstemning om 
prioriteringen af listen. 
Gravers Sønderby ridsede proceduren 
for stemmeafgivning op. Der stemmes 
efter pointsystemet således at der 
max. må skrives 5 navne på stemme
sedlen, således at den person der står 
nederst på sedlen får 1 point den næ
ste 2 point o.s.v., således at den øve
rste og højest prioriterede får flest 
point. 
Resultatet af afstemningen blev: 

Gudrun Nyborg 134 
Gravers Kjærgaard 114 
Margit Sinkjær 81 
Hans Erik Hansen 77 
Klaus Jensen 59 
Svend Erik Lauridsen 28 

Dette medfører at de fem første bliver 
opstillet på Grønbjerg Sogneliste.Her
efter skal valggruppen have navnene 
ført på opstillingslisten, der skal un
derskrives af minimum 25 stillere. 
Gravers Sønderby takkede for god ro 
og orden, og Poul Erik Nielsen takke
de fordi man trods fodbolden mødte 
frem, takkede dirigenten og valgfor
bundet og de øvrige foreninger der 
havde medvirket. 

Valgproceduren ved 
kommunalvalget. 

Grønbjerg Sogneliste er en af de fem 
upolitiske sogne/borgerlister der op
stilles i Videbæk kommune. Såfremt 
man stemmer på Grønbjerg sogneliste, 
kan man stemme på enten listen eller 
en person på listen. 
Stemmer man på listen, går stemmer
ne, efter bestemte regler, til den på 
listen der får flest personlige stemmer 
og såfremt der er stemmer nok (også 
efter bestemte regler) til at få en per
son i byrådet, kommer denne så ind. 
Der er ligeledes indgået valgforbund 
mellem de øvrige sogne/borgerlister. 
Dette betyder at der er mulighed for at 
een eller flere af listerne har mulighed 
for at få flere valgt i kommunalbestyr
elsen. 

mb 
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Vinderholdet 

1993. 

Fra venstre: Stephan Bundgaard Pedersen, Bjarne Thomsen, Allan Thomsen, Rene Pedersen, 
Jette Thomsen, Max Carlsen, Hanne Meiner og Alan Pedersen. 
Bjarne Thomsen, Allan Thomsen og Jette Thomsen er ferie-gæster. 

�DANA 
VINDUER� 
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Ørnhøjvej 18 Grønbjerg 

6971 Spjald. 

Telf. 97384500 



Spjald - Grønbjerg 
Musikforening 

Torsdag d. 13 maj afvikledes de årlige 
forårskoncerter på Grønbjerg Skole. 
Skolen og Spjald - Grønbjerg Musik
forening har tradition for at arbejde 
sammen om forårskoncerten. 
Skolens samspils- og fløjtebørn be
gyndte koncerten, bagefter spillede 
musikforeningseleverne, de blev afløst 
af skolens kor og til sidst spillede mu
sikforeningens minnimarimba orkester. 
Det blev en god aften, med hyggelig 
stemning og en masse god musik. 
Jeg vil her gerne sige lidt om musik
foreningens tilbud til børn og voksne. 
Al instrumentalundervisning er ene
undervisniong. man er alene med sin 
lærer i 20 minutter og får intens un
dervisning. Men - det er ikke ved at 
være hos sin lærer en gang om ugen, 
at man lærer at spille. Man skal hjem 
og øve sig, helst hver dag, bare 5 -
10 min., selvfølgelig gerne mere, men 

det er vigtig at man øver sig regel
mæssigt. Når man er blevet dygtig på 
sit instrument, og har lyst til noget 
mere, har vi et tilbud om samspil. Det 
er klart, at det er sjovt og meget givtigt 
for de unge mennesker at deltage her. 
Vi kommer også ud at spille for andre 
flere gange, og det er altid en god 
oplevelse. I skolen får børnene en god 
solid basisviden i musik, men vil man, 
at ens børn skal beskæftige sig mere 
med musik, slår skolens undervisning 
ikke til. Her kommer musikforeningens 
tilbud på tale, og vil samtidig give et 
løft i skolens undervisning, når flere 
børn kan mere. I første omgang er det 
forældrene, der må puffe til børnene, 
og sige: "Det er da vist lige noget for 
dig" og hjælpe dem igang, ved at vise 
interesse og støtte. 
Musikforeningens tilbud er omtalt i en 
lysblå folder, som er delt ud til alle 
børn på skolen, hvis I mangler flere, er 
I velkommen til at henvende jer. 
Venlig Hilsen 
Linda Andersen. 

ANNEBEBG 
transport 

Sand & Grus Leveres 

Gummiged Udlejes 

Anneberg Transport A/S 
Internationale Transporter 

Højrisvej 2 - Grønbjerg 
DK-6971 Spjald 
Telefon 97384444 
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Der var engang. 
V/ Lis Helles Olesen. 

I dette nummer af Runestenen skal 
der fortælles lidt om gravhøjene på 
Grøntoft. 
En søndag formiddag i 1922 gik Peder 
Pøhl Nielsen og hans brødre rundt og 
vidste ikke rigtig, hvad de skulle få 
tiden til at gå med. 
Nå ja, man kunne jo gå op og grave 
lidt i en af gravhøjene på Grøntoft. Det 
kunne jo være, der var lidt oldsager at 
finde. Dengang var gravhøjene jo ikke 
fredede som i dag. 
Ja, minsandten om ikke Peder fandt 
den flotteste flintdolk fra slutningen af 

stenalderen ca. 2.000 f.kr. 
Dolken er ca. 40 cm. lang - en af de 
største og flotteste fra Danmark. Den 
blev sendt til Nationalmuseet, og de 
heldige findere fik en godtgørelse på 
400 kr. Det var mange penge dengang 
- og de gik til et godt formål, nemlig
en stor fest.
Dolken kan ses i Nationalmuseets
udstilling i dag, men tag billedet med.
Det står ikke nogen steder, at dolken
er fra Nr. Omme.
Fundet førte til, at professor J. Brønd
sted fra Nationalmuseet udgravede
fem af højene på Grøntoft i sommeren
1923.

Fortsættelse følger i næste nummer .... 

Den store dolk, som Peder Pøhl fandt, ses til højre. De andre sager stammer fra 
J. Brøndsteds udgravning.
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GRØNBJERG 

MASKINFORRETNING 

din lokale Maskinforretning 

97 38 40 35 

DK BENZIN 

Jørgen Demant 

Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 

6971 Spjald 

Telt 97 38 41 87 



GALLERI JYLLAND 

GALLERI JYLLAND's grundide er at 
fremvise så mange højt kvalificerede 
nye og fortrinsvis unge danske kunst
nere som muligt for publikum. Og sel
vfølgelig også at sælge deres værker. 
Vi har begrænset os til maleri og 
skulptur, for ikke at blive en lettere 
blandet landhandel. Og der er endda 
nok at tage af. 
Der er i Danmark for tiden ca. 1.000 
registrerede kunstnere, dvs. medlem
mer Billed-Kunstnernes Forbund, og 
foruden dem er der ca. 10.000 mere 
eller mindre udøvende kunstnere. 
Når jeg foretager et valg, sker det efter 
moden overvejelse og vurdering. En 
forudsætning er, at manden (M/K) kan 
male, dvs. at det tekniske må være i 
orden. Men en mindre objektiv vur
dering er der også, da jeg skal synes 
om hans billeder og helst også om 
mennesket bag billederne. Med en 
enkelt undtagelse har vi haft gode er
faringer med de cirka 100 kunstnere, 
der har været vist i galleriet; og det er 
vist en meget høj procent. 
Hvordan kommer man på en så van
vittig tånke som at starte et galleri? Ja, 
som en anden galleri-ejer sagde til mig 
dengang: "Man skal være tosset for at 
gøre den slags!" Og det skal man må
ske være. Men jeg startede det altså, 
og det fungerer nu på femte år. Der er 
meget arbejde forbundet med galleri
drift. Det er ikke så meget åbningsti
den, som det forberedende arbejde 
med at få en udstilling op at stå. Den 
indledende fase kan godt starte en to
tre år tidligere, hvor man får en aftale 
med kunstneren om at lave en udstil
ling, og vi skal blive enige om, hvor 
mange billeder, hvilken størrelse, og 
eventuelt tema eller motiver. 
Og i denne forbindelse viser det sig, 
hvor hæderlig kunstneren er, for det er 
naturligvis en forudsætning, at galleriet 
kan regne med at han "leverer varen" 
som aftalt, ellers står galleriet pludselig 

uden en udstilling, måske endda en 
udstilling, der er reklameret med, og 
det er ikke blot lidt pinligt men også 
ubehageligt og dyrt. 
Det har jeg kun oplevet een gang, men 
der var det så heldigt, at en anden 
kunstner kunne springe ind med et par 
dages varsel. Men jeg har da lært at se 
mine folk an - det er også en del af 
det indledende arbejde. 
Når billederne ankommer, skal prisen 
bestemmes. De fleste kunstnere ken
der den pris, deres billeder kan sælges 
for, så den bestemmer de suverænt. 
Galleri Jylland har billederne i kommis
sion og får en procentdel af salgspri
sen. Intet galleri har råd til at købe 
billeder med henblik på salg. 
Galleri Jylland sørger for ophængning 
og alt andet i udstillingsperioden, samt 
forsikringer. En enkelt udstilling kan 
nemt løbe op i over en million, så for
sikring er nødvendig. Desuden skal der 
reklameres for udstillingen. 
På selve dagen er der "fernisering", det 
vil sige den officielle åbning af udstil
lingen. Og her er kunstnerne som regel 
til stede, så gæsterne kan "se giraffen" 
og eventuelt spørge ham/hende om, 
hvad i alverden de mener med det og 
det i det billede? Det kan ofte være 
særdeles underholdende, for kunstnere 
er i hvert fald ikke som mennesker er 
flest. De er nogle sære fyre, undertiden 
endda nogle originaler. Men de kunst
nere, jeg har haft med at gøre, har 
stort set alle været meget omgængeli
ge og behagelige mennesker at have 
med at gøre. De har deres særheder, 
men gennemgående er de meget un
derholdonde og som oftest særdeles 
interessante at lytte til og tale med. 
Dels på grund af deres erfaringer og 
holdninger, men også på grund af de
res indsigt i mange ting og de ander -
ledes indfaldsvinkler, de har til livet. Jo, 
det er meget interessant og lærerigt. 
Og oftest er det særdeles morsomt. 

Jens Hostrup. 
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Reception. 

Ved receptionen for Hans Jørgen og Annettes ansættelse i Brugsen og Jens Pe
ters afskedsreception var der, i løbet af de par timer som recepti onen varede, en 
strøm af mennesker der ville s ige goddag og farvel. Billederne viser l idt af den 
hyggelighed der herskede medens, man nød øl pølser sodavand og is. 
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Gule fanden. 

Vejen var tillige forbindelsesled mellem Øst
og Vestjylland; thi den sydligere vej mellem 
Aarhus og Ringkjøbing er langt nyere. den i 
syd og nord løbende vej delte sig netop i Om
me Sogn og afsatte grene, der førte til Holste
bro, til Viborg og endog til Aarhus og Horsens. 
Vejen var alligevel dårlig og var heller ikke 
meget befærdet til dagligdags, men netop fordi 
den var så afsides, blev den brugt meget af 
smuglere, der over kongeåen eller fra de syd
vestlige kystegne førte deres ufortoldede varer 
mod nord og nordøst. 
Toldbetjentene var blevet opmærksom på vej
skellet ved Omme, de lagde sig ofte på lur der 
og gjorde ved lejlighed betydelige fangster, 
hvilket så gjorde smuglerne mere forsigtige, så 
at de så sig om efter smuthuller, som de kunne 
ty til når der var fare på færde. Et godt til
holdssted fandt de i Holmgaard, der lå ensomt 
og var omringet på alle sider med vandløb og 
moradser, hvorover der kun var få og vanskeli
ge tilgange. 
I Holmgaard kunne fås føde og husly til folk og 
heste. Varer kunne, uden at det blev set af 
uvedkommende, læsses af og på vognene, og 
der var overflødighed af gemmesteder i nær
heden. Lige vesten for gården var der et meget 
stort mosestrøg, hvor man måtte godt kendt for 
at kunne færdes endog til fods; længere borte 
var mægtige bankerækker med dybe kløfter, 
med sammenføgne sandhøje og udhulede 
vindbrud. Smuglerne betalte godt for tilholds
sted og tavshed, og Peder Madsen var tjenst
agtig, når der kunne tjenes en skilling ved det. 
Smuglerne kom og afgik mest om natten. 
Somme tider opholdt de sig der i flere døgn og 
svirede og tumlede. Peder Madsen holdt nok af 
at få en dråbe at drikke på andres regning, 
kunne også nok lide et slag kort, skønt de 
fleste smuglere sagtens var mere drevne spil
lere end han, var de dog kloge nok til ikke at 
trække ham op, for at det ikke skulle rive ud 
med venskabet. Mange af dem havde alene
varer at fare med, og gårdens døtre blev rigelig 
betænkte med pyntesager som belønning for 
nattevågen og anden umage. Da Kristine vok
sede til og blev smukkere og livligere end sin 
ældre søster, fik hun både de fleste og rigelig
ste gaver, hvilket Karen ikke så særdeles mildt 
til, og der var ikke det bedste forhold mellem 
søstrene. 
Man må ikke tænke alt for ilde om forholdet. 
Både Karen og Kristine var vakre og anstæn-

dige piger. Peder Madsen var i sin øvrige færd 
en ærlig og agtværdig mand og så intet uhæ
derligt i, at han ydede smuglerne bistand 

. 
og 

selv drog fordel deraf, en fordel, der var min
dre, end den så ud til, da både et og andet 
forsømtes, fordi husstanden idelig måtte stå på 
pinde for gæsterne. Disse var heller ikke just 
slette mennesker, skønt de drev ulovlig næ
ringsvej; men i det hele var der dog noget 
usundt, der gerne kunne hævne sig i tiden. 
Smuglerne var sædvanlig flere i følge, eller 
også havde de lønnede medhjælpere med sig. 
Hans Hovborg, som jævnlig kom der, havde 
således et smukt og muntert ungt menneske, 
der hed Povl Jakobsen. Hans Hovborg var en 
ganske skikkelig mand, der hverken svirede 
eller spillede; men han var meget påpassende 
og stolede ikke synderlig på sin unge med
hjælper, om hvem han dog sagde, at han var 
meget værdifuld, fordi han altid var så opfind
som, når det gjalt om at narre toldvæsnet. Povl 
vidste dog at indynde sig hos Kristine, hun 
troede hvert et ord, han sagde, han bragte 
hende værdifulde gaver, fortalte at han var rig 
og var ikke alene halvt med Hans Hovborg om 
dennes smuglergods, men havde også betyde
lig del i andre foretagender. At den smukke 
mundrappe svend så synligt udmærkede Kri
stine, gjorde hendes søster misundelig og op
mærksom, og det unge pigebarn kunne ikke 
dølge sin længsel efter Povl, når han var borte, 
eller sin glæde når han var nær. Karen passe
de da nøjere på hende, og snart vidste hun 
tilstrækkeligt. En morgen, da Povl var tagen 
bort om natten, tog hun sig for at bringe sagen 
på bane, mens hun med sin far og søster sad 
ved davrebordet. 
»Du er nok ikke vel til pas, siden smuglerne
rejste,« sagde hun til Kristine. »Gav Povl dig 
måske ikke noget denne gang? « 

»Jo, han gjorde, « sagde søsteren og rødmede.
»Hvad gav han dig da? Hvorfor har du ikke vist
mig det? « spurgte søsteren.
»For d•i kan jo ikke lide, at smuglerne giver 
mig noget, når du intet får, « sagde Kristine. 
"Jo jeg kan. Hans Hovborg sagde desuden til
mig, at han ikke ville give mig noget denne
gang, for han kom nok igen inden mit bryllup,
og så ville han bringe mig en passende brude
gave. Men jeg kan ikke lide, at du modtager
noget af povl, for jeg ved - hvad jeg ved. « 

»Hvad ved du? « spurgte faren ........ . 

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

et godt stykke 
LIMTRÆ 
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