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■ REDAKTIONEN
Nyt:
Fra redaktionen vil vi gerne ønske vore
læsere et godt nytår og sige tak for året,
der er sVW1det. Vi håber, at I også i det
nye år vil være med til at holde gang i
Runestenen. Hvis ikke der kommer
indlæg, så bliver det et kedeligt blad.
Fat pennen og skriv: læserbreve, indlæg
om godt og mindre godt, en debat om
tingene vil være dejlig.
Siden sidste nummer er der sket et par
forandringer.
"En familie" har skiftet skribent. Vi vil
gerne takke Hanne Kjærga ard for gode
indlæg og trofasthed. Hanne har gen
nem de sidste 3 år præsenteret 17 fa
milier i Grønbjerg. Samtidig vil vi byde
Susanne Bagge velkommen. Susanne
har lovet at tage over. Vi tror, det fort
sat er en god ide at præsentere en fami
lie i Grønbjerg.
Det nye tiltag er "Årets gang - derude",
som Lars Holm Hansen, Sandbækvej
26, Grønbjerg er skribent på. Vi vil og
så byde Lars velkommen og håber på et
godt samarbejde i det kommende år.
Mindeord er udsat til næste nummer.
Vejviseren:
Anden udgave af vejviseren er udkom
met. Vi har forsøgt at få den så korrekt
som overhovedet muligt, så alle borgere
i Grønbjerg, både små og store, gerne
skulle være med. Alligevel er vi blevet
opmærksomme på, at vi ikke har fået to
nye borgere fra 1997 med.
De to nyfødte er Mathias Alexander
Jensen, Algade 65 og udøbt} unavngi
vet pige, Algade 61. Det kan oplyses at
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der i 1997 blev født 7 børn, hvoraf den
ene er flyttet fra byen.
Skal en vejviser være brugbar, skal den
være så præcis som overhovedet mu
ligt. Derfor, finder I fejl eller bliver I
bekendt med ændringer i løbet af året,
så sørg for at Runestenen får besked.
Forside:
Siden sidste Runesten har der været
valg til byrådet, også denne gang stod
"Grønbjergboerne" sammen og fik et
mandat valgt til byrådet. Det var dejligt
med den store opbakning til sogneli
sten. Billedet viser Gudrun Nyborg i
færd med at få stemmesedlerne ud af
valgurnen, så spændingen kan blive
udløst. ■
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Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
Tlf: 97 38 43 32 - e-mail: mogens@ballegaard.dk

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

Tegner:

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

Skribenter:
En familie i Grønbjerg:

Susanne Bagge (sb), Ørnhøjvej 8.
Tlf: 97 38 44 14

Personportrætter m.m.:

Ingrid Kirk (ik), Holmgårdsvej 2.
Tlf: 97 38 40 20
Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn (Videbæk
Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi respekterer ikke
et nej tak!
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse

■ Nyt fra Byrådet
Ved: Gravers Kjærgaard

Egentlig er det vel at tage forskud på
glæderne, at jeg allerede nu skriver
under denne spalte, da mit arbejde i
byrådet som bekendt først begynder 1.
jan. Men jeg forsøger nu alligevel.
Allerførst vil jeg gerne på Grønbjerg
Sognelistes vegne sige tak for den flotte
opbakning, vi fik ved kommunevalg
'97, det vidner om, at det kan vi ogsz
stå sammen om i Grønbjerg. - Dernæst
vil jeg også sige mange tak for det store
personlige stemmetal jeg fik, det var
langt over forventning, men jeg må
indrømme, at jeg er både glad og stolt
af resultatet. Det forp ligter, men jeg vil
forsøge at leve op til det efter bedste
evne.
Byrådets konstituering foregik i god ro
og orden. Det store valgforbund
(V,Q,C) med 11 mandater sætter selv
følgelig "dagsordenen", men jeg for
nemmer dog en god stemning ved det
konstituerende møde. De fleste har,
med skelen til det realistiske, vist fået
hvad de kunne ønske sig. - Jeg har til
min tilfredshed fået plads i Børn
Undervisning
og
Kulturudvalget
(BUK.) og Socialudvalget (S.U.)
Derudover kommer der en række re
præsentative poster i udvalg, kommis
sioner og nævn, der dels er besat, og
dels skal besættes på kommende mø
der, f.eks. varmeværk, haller, klubber,
plejehjem, m.m. Der er hermed ikke
lagt op til, at mødekalenderen signale
rer kedsomhed, hvad der heller ikke var
forventet. - J eg har fået en del af de

ting Gudrun Nyborg har haft med at
gøre før, så jeg forventer i ny og næ et
råd fra en der har erfaring.
Endnu engang tak for tilliden, jeg glæ
der mig til at komme i gang med arbej
det.
Jeg vil slutte af med at ønske alle et
Godt Nytår '98. ■
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" Servicemeddelelser
Lage H. Thomsen

Ttftid:
800 - 900
Konsultation:
efter aftale
Tit: 97 38 40 50
Grønbjerg
Folkebibliotek:

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

mandag, tirsdag &
onsdag 1500 _1800
torsdag 15°0 - 1745
15
fredag 13 15 -15
Tit/fax: 97 38 48 08
Postkasserne tømmes:

Klip og Krøl:
Mandag: 900 - 1730

Tirsdag: 900 - 1730
Onsdag:
Lukket
Torsdag: 900 - 1730
Fredag: 900 - 1730
Lørdag:
Lukket
Tit: 97 38 42 85
Grønbjerg Kro:

Mandag:
Lukket
Tirsdag: 11°0 - 23°0
Onsdag: 11°0 - 23°0
Torsdag: 11°0 - 23°0
Fredag: 1100 - 0200
Lørdag: 11°0 - 02°0
Søndag: 11°0 - 23°0
Tit: 97 38 44 50

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

Landbobanken:

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

- 1200
- 1200
- 1200
-1730
- 1630

Tit: 97 38 40 49

Postekspeditionen:

Bentes Salon:

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

Alle hverdage:
930 - 1200
Posthuset er lukket
fra
12°0 - 1330

Tit: 97 38 41 12

Post indleveret efter 1330 bliver sendt
ef-terfølgende hverdag.

Genbrugspladsen:

Nylandsvej - åben
Lørdag 10°0 · 12°0

Tit: 97 38 40 42

Tit: Videbæk
Ringkjøbing
Holstebro
Skjern

97 84 18 00

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

Mandag: 800 - 1730
Tirsdag: 800 - 1730
Onsdag: 800 - 1730
Torsdag: 800 - 1730
Fredag: 800 - 1800
Lørdag: 800 - 1200
Søndag: 800 - 1200
Brødudsalg & aviser

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

Rutebilernes informationscentral:

Vagtlægen:

%11

45

Søn-og helligdage kl. 17

97
97
97
97

Alarmcentralen:

97384177
97384276
97384285
97384121
97384362
97384066
97381157
97384383
97384332
97384448
9738401O
97172433
97384139
97382162
97384270
97384343
97384073
97384076

17
32
42
35

33
33
17
06

99
99
88
77

112

Landbetj:
Karl Werge(Videb) 97171030
Lokalhistorisk:
N. Peder Svendsen 97384110
Lægen:
Henrik Thomsen
97384050
Menighedsrådet: Hanne Kjærgaard 97384094
97384397
Musikforeningen: Birgit T. Jensen
Nr. Omme
97384696
Kirkekontor
97384042
Brugsen
Posthuset:
Ernst M. Ottosen
97384183
Præsten:
Røde Kors:
Besøgstjeneste
97173204
Servicebutikken: Grønbjerg - 2000 97384808
97384349
Skolebestyrelse: Jørn Bak
Skolen:
Henning B. Møller 97384177
Sogneforening: Tommy Kjeldgaard 97384335
97384187
Udlejn./Flagalle Jørgen Demant
97384349
Ungdomsklubben:Karen Bak
97384187
Jørgen Demant
Venstreforen:
Vandværket \
Leif Tange
97384284
f
Jørgen Kristensen 97384259
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■ Biblioteket
Ved: Torben Vestergård

Hermed lidt biblioteksstof til første 98
udgave af bladet. 3 børn fra 5.-6. klas
se har fortalt om deres bedste bog fra
biblioteket.
"De hemmelige agenter" af Jenny Ber
thelius handler om to piger, der leger
agenter, og det går også godt, indtil de
kommer ud for en virkelig stor opgave.
Jeg synes bogen "De hemmelige agen
ter" er meget spændende, fordi pigerne
kommer ud for meget mærkelige og
farlige ting, og fordi de tror, at de kan
klare alting selv, men alligevel viser det
sig, at de skal have hjælp. Det er en
bog for 10-13 årige, jeg tror dem, der
kommer til at læse den, vil synes, den
er meget god og spændende. Jeg har
haft meget glæde af at læse den.
Line Kyndesen
"Enhjørningens mærke" af Tone
Kjærnli er en meget spændende bog,
som handler om en dreng, der hedder
Frederik og er 12 år. Frederik har en
lillesøster, der hedder Gry. Frederik
bliver moppet af andre drenge, fordi
han har lånt sin mors paraply. Kort tid
efter løber han ind i en butik, i butikken
er der ingen mennesker. Pludselig
kommer en lille mand. Frederik gem
mer sin paraply i butikken. Dagen ef
ter, da han skulle hente paraplyen, gav
manden ha·m en violinkasse. Han troe
de, at paraplyen var i kassen, men det
var den ikke, men en violin. En grå
vejrsdag møder Frederik en pige, der
hedder Nika. Hun fortæller, at hun har
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en bedstefar, der også hedder Frederik.
En dag besøger de hendes bedstefar,
men han er ikke i humør til gæster. Se
nere opdager de, at den mystiske violin
tilhørte Nikas bedstefar. Violinen var
gået i stykker og var sendt til reparati
on, men de havde glemt den. Begiven
hederne tager fart. Bogen kan læses fra
ca. 5.-6. klasse.
Betina Jacobsen
Jeg har læst en rigtig god bog, der hed
der "Brødrene Løvehjerte". Den har
været min yndlingsbog hele tiden, og
det er den stadigvæk . Den handler om
to brødre, der hedder Karl og Jonatan
Løve. Karl er den mindste og meget
syg. Han er rigtig bange for at dø, men
så kommer Jonatan og trøster ham.
"Du skal ikke være ked af at dø, du
kommer til landet Namia, hvor du kan
gøre alle de ting, du vil." Under en
brand prøver Jonatan at redde sin lille
bror. Men desværre dør Jonatan. Og
Jonatan kommer til landet Namia. Se
nere dør Karl. Og i landet møder han
sin storebror, som sad og ventede på
ham. Der var pragtfuldt i Namia, det
var sommer, og der duftede af blom
ster. Jonatan spurgte: "Du Karl, vil du
ikke med ud at ride?" "Jeg kan jo ikke
ride", siger Karl. "Jo nu kan du", siger
broderen. Og så rider de ud til en dame,
der hedder Sofie. Hun har en masse du
er, som kommer med breve til hende.
Hun giver Jonatan og Karl lidt at spise.
Det var kun en del af bogen, resten må
I selv læse.
Astrid Lindgren har skrevet bogen. Den
kan læses fra 6. kl.
Ena Begovic
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■ Skolebestyrelsen
Ved: Formand Jørn Bak

Herfra skal først og fremmest lyde øn
sket om et godt nytår !
Med udgangen af '97 har vi sagt farvel
og tak for et godt samarbejde til en tro
fast "gæst" i skolebestyrelsessammen
hæng, nemlig Gudrun Nyborg, som i
snart 8 år har deltaget i vores møder.
Herefter kan en nyvalgt skolebestyrelse
fra marts '98 se frem til samarbejdet
med vores nyvalgte byrådsmedlem,
Gravers Kjærgård.
Den 19. november havde skolens så
kaldte "Danskgruppe", der arbejder
målrettet på at styrke danskunder
visningen på skolen, arrangeret et møde
for forældrene til de 2-3 årige kom
mende skoleelever. Aftenen er et af de
nye tiltag gruppen arbejder med som et
led i læseindsatsen. Der var et stort
fremmøde og tilkendegivelser om en
god aften.
Til Julemarkedet i forsamlingshuset
havde eleverne i de største klasser en
stand, og vi takker for god hjælp og
opbakning. Der blev et fint overskud til
lejrturen.
Den 15. december blev 14 børn ind
skrevet til den nye børnehaveklasse på
Grønbjerg Skole. Tendensen er i de
kommende 5 år en lille stigning i børne
tal i sognet, og det glæder vi os over.
Lørdag den 20. december holdt skolen
Juleafslutning - på en lørdag for at gøre
ferien så lang som mulig, til alles store
tilfredshed Der var mange forældre
med i kirke - det var dejligt.
Den 20. januar er der åbent hus på
skolen, hvor undervisningen kan over
væres af forældre, bedsteforældre og
evt. andre interesserede - kommende
forældre f.eks..

Den 26. januar er der opstillings- og
valgmøde til skolebestyrelsen, hvor vi
håber på stor opbakning fra forældre
kredsen. I uge 3 & 4 vil vi gøre en ind
sats for at finde mange, egnede kandi
dater.
I uge 7, fra den 6.- 16. februar, holder
skolen ferielukket - og det vil nok være
tiltrængt ovenpå årets skolefest, tors
dag den 5. februar. HUSK! general
prøven torsdag eftermiddag. Det er så
dejligt for elever og lærere, når der
kommer rigtigt mange - små søskende,
bedsteforældre, naboer m.fl .. Se opsla
gene m.h.t. tidspunktet.
Og med Johannes V. Jensen " - men nu er nedgang endt og håbet
tændt - ja, håbet tændt, for nu er solen
vendt, nu kommer lyset og den lange
dag tilbage" - vil jeg slutte min beret
rung.
GODTNYTÅR!

Kirkeligt Samfund
Tirsdag d. 20. januar kl.1930
Provst Jens Simonsen, Skjern:
Foredrag

30

Tirsdag d. 17. februar kl.19
Sangaften med Birgitte og Jørgen
Christensen, Lem
30

Tirsdag d. 10. marts19
Egon Damgaard, Spjald:
Lysbilleder fra en tur til Ural
og Sibirien
Alle møder afholdes i Grønbjerg Skole.
Brød og kop medbringes.
Alle er velkommen.
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RUNESTENENS

100 ÅRS JUBILÆUMS
Konkurrence

GRØN BJERG
1897 -1997

Vinder af hovedpræmien i konkurrencen Kend din by :

Jens Peter Mikkelsen, Skolevænget 3

Udtrækningen af
hovedpræmien et
14" fjernsyn skete
på julemarkedet.

Fra redaktionen vil vi gerne takke for alle de indkomne løsninger, der har været en
pæn interesse. Løsningerne har næsten alle været rigtige, så der er mange, der ved
en del om Grønbjergs historie i de sidste 100 år.
Vinder af den sidste konkurrence:
Henry Larsen, Skolevænget 5
Løsningen på de tre spørgsmål:
Svar: På parkeringspladsen ved Svinget
I. Hvor lå Grønbjerg Mejeri?
2. Hvornår startede Grønbjerg Møbelindustri?
Svar: 1986
Svar: 1970
3. Hvornår startede børnene i den nuværende Grønbjerg Skole ?
8

■ Sundhed
Ved: Henrik Thomsen

Når man taler om miljø, glemmer man
ofte en ting som man ret let selv kan
gøre noget ved. Det er støjen. Der er
larm på næsten alle steder. Prøv en
gang at slukke for det hele og nyd stil
heden. Hvis du allerede er blevet af
hængig af at have et lydtæppe i bag
grunden, skal du være forberedt på at
få abstinenser.
Det begynder i børnehaven, hvor støj
niveauet mange steder er så højt, at
arbejdstilsynet normalt ville påbyde
høreværn. Børnene kan blive urolige og
ukoncentrerede og højtråbende. Hvis
der også er støj, når de kommer hjem,
fra fjernsyn. radio og computer m.m.
vænner de sig til det, og kan til sidst
slet ikke undvære en vis baggrundsstøj.
En faglærer fra Danmarks Lærerhøj
skole har været koordinator for under
søgelser på en række skolefritidsord
ninger på Fyn. De mest plagede børn
var ukoncentrerede og deres aktivitet
uden indhold. De gik meget fra sted til
sted, for at se, hvad de andre lavede, og
drillede ofte.

Det vil nok tit være en god ide, at bar
net får lov til at være i fred, når det
kommer hjem, og at fjernsyn, radio og
computer er slukket. Du har også selv
godt af en stille stund. ■

Generalforsamling
Grønbjerg Brugs
Afholder ordinær
generalforsamling
Tirsdag den
31. marts 1998
kl. 19 °0
Bestyrelsen

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

Totalentreprise o Modernisering o Gulvbelægning

Kristen Agerlund Jensen
Peter Ø. Christensen

97 38 42 70
97 38 42 78 - Biltlf: 30 95 47 78

INGEN OPGAVE ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE.
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■

Årets gang - derude

Ved: Lars Holm Hansen

Så blev et nytår igen skudt ind med
raketter, bulder og brag. Jeg tænker
hvert år på alle vore medskabninger,
hunde, katte og alle de øvrige dyr og
fugle omkring os. Mon ikke de ry
stende, kryber sammen, det sted de
nu har fået sig placeret "Nytårsnat".
Denne vinter har indtil nu været ri
melig mild, bortset fra nogle perioder
med østenvind, hvor kulden gik gen
nem marv og ben. Hvis man kigger
udenfor, er græs- og kornmarker
stadig grønne, ja, selv vintergækker
nes grønne spirer har man kunnet se
siden sidst i november, altså hvis man
kiggede godt efter.
Udenfor klarer dyrene og fuglene sig
godt når vejret er mildt, men vi ved
jo at vejret kan ændre sig om vinteren
og så kan det hurtigt blive trængsels
tider og fuglene vil flokkes ved fo
derbrættet.
Mange har meget glæde og fornøjelse
af at fodre fuglene. Hvis man begyn
der at fodre i nov./ dec., vil man
hurtigt opdage, at det er de samme
fugle, som kommer til ens foderbræt
hver dag. De kommer for at tage for
sig og vænner sig også til, at her er
der føde. Derfor skal man, hvis man
først er begyndt, fortsætte med at
fodre, idet det er katastrofalt, hvis
man holder op nogle dage, når vinte
ren for alvor sætter ind.
På vort foderbræt fodrer vi primært
med vildtfugleblanding og mejse
kugler. Når vi har noget tørt brød,
10

krummer, kogt ris, gamle æbler osv.
kommer det også ud til fuglene.
Indtil nu har der ikke været rigtig
mange forskellige fugle, men der er
da nogle hver dag. Musvit og blåmej
se er faste gæster på mejsekuglerne,
og solsikkefrø er de også vilde med.
Det er sjovt at se hvordan mejserne
henter et solsikkefrø, flyver over i en
busk, hvor frøet bliver holdt med
tæerne imens kernen lynhurtigt bliver
pillet ud, og så hurtigt over på brættet
og hente et nyt frø.

Hver dag kommer 10-15 spurve, alle
skovspurve (dem med den brune kalot
og en sort prik på kinden). Husskade,
grønirisk, solsort, gulspurv og en
flok bogfinker er også alle faste.
Nogle gange, hvis man er ude, kan
man høre et ret kraftigt kald "kræe",
så er det fordi man har besøg af kvæ
kerfinken, en fætter til bogfinken.
Den er her kun om vinteren, som
træk- og vintergæst fra nordlige him
melstrøg. I vores køkkenhave har der

der her i december flere gange foura
geret en flok agerhøns.
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Selv om mange ikke kan lide høgen
ved foderbrættet, så kan man ikke
fortænke dem i at søge hen, hvor
dens føde er. At opleve f.eks. en
spurvehøgs fangst af et bytte er en del
af naturens barske virkelighed og
realitet, som sker lige udenfor vort
vindue, men som mange kun oplever
på TV.
For et par aftner siden, da vi var
kommet til sengs og skulle til at falde
i søvn, blev der pludselig en forfær
delig "gy'en" lige udenfor vort vin
due. Det var ræven, som skulle mar-

kere territorium eller gøre sig til for
en mage, jeg ved det ikke, men det
varede lidt inden vi faldt i søvn.
Nogle får, når dagene igen bliver
længere, ekstra energi og synes der
skal ske noget. Måske skulle du tage
dig sammen og få snedkereret nogle
fuglekasser. Male dem og hænge dem
op. Det er ikke så svært, når man har
en tegning at kigge efter:
Mejsekasse: udskæringsplan
--·--
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Disse to fuglekassetyper er dem, der er lettest at få beboet. Kom igang! - Det
bliver til stor fornøjelse for både dig og kassens beboere, når det igen bliver
forår.
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Fællesspisning
Hvem vil arrangere næste fællesspisning??
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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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Ved: Formand Inge Lund-Nielsen.

Så tæt på og så alligevel ikke .....
Søndag 23. november 1997 var Grøn
bjerg IF et græsstrå fra at kvalificere sig
til I. division i 1998.
Denne dag spillede G[F's Danmarksserie
mod nr. 6 i I. division, Køge B, på
Fredericia Stadion.
Koge B kom foran 1-0 i I. halvleg, men
GIF fik udlignet i 2. halvleg.
GIF var MEGET tæt på_ og det var
meget tæt på. at komme foran i 2. halv
leg. men i omkampen var det desværre
Koge. der trak det længste strå og fik
scoret til 2-1.
Dette resultat holdt desværre resten af
omkampen, så det bliver Køge B, der har
en plads i I. division i 1998 og desværre
ikke Grønbjerg IF.
Julens Glæde
Er der kun lommeuld tilbage efter Julens
indkøb, så er her et godt tilbud:
Opsparing til Julen, hvor DU samtidig
støtter Grønbjerg IF.
Det foregår således:
Du indbetaler/overfører automatisk et
beløb hver måned til en konto i Landbo
bank.en i årets første 11 måneder.
I slutningen af november måned udbeta
les de opsparede penge ved en ganske
hyggelig sammenkomst i Landbobank.en,
Grønbjerg.
Renterne af de opsparede beløb tilfalder
Grønbjerg IF.
Du behøver ikke at have konto i Land
bobank.en for at være med.

Kontakt en af os eller Landbobank.en,
hvis du vil høre nærmere!
Kroneklubben
Sæson 1997 blev forlænget på grund af
kvalifikationskampene til 1.
division, så vi nåede desværre ikke at
besøge Kroneklubmedlemmerne. i no
vember eller december.
Vi kommer i januar, så håber vi, at vi
bliver godt modtaget.
Har du lyst til opnå gratis entre til samt
lige turneringskampe på Stadion, deltage
i lodtrækning af præmier og støtte Grøn
bjerg IF, så er Kroneklubben lige noget
for dig.
Du bliver medlem ved at støtte med et
beløb pr. mål et eller gerne flere GIF
hold scorer i turneringskampene det
pågældende år.
Min. beløb for at støtte via Danmarks
serien er 4 kr. pr. mål og 3 kr. ved
øvrige hold.
Du modtager et medlemskort, som skal
medbringes på Stadion for at opnå gratis
entre.
Beløbet opkræves, som regel, i novem
ber eller december det pågældende år.
Kontakt en af os, hvis det var noget!
Leif (97 38 43 23) - Peder (97 38 41 Ol )
- Jytte (97 38 43 78) - Sanne
(97 38 48 28) - Susanne (97 38 44 14) Inge (97 38 21 62). ■
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I følge overenskomsten pålægger amtet alle prak
tiserende læger informationspligt overfor vore
patienter.
Vi har nogle brochurer liggende, som kun de
færreste ser. Jeg har derfor valgt at bringe en
meddelelse i Runestenen:

Henrik Thomsen
Algade 8
Tlf. 97384050 - Fax. 97384133
Speciallæge i almen medicin.
Diplomer i manuel terapi.
Telefontid mandag til fredag fra 8-9.
Medicinbestilling bedst inden kl 12.
Telefonen tilkobles telefonsvarer kl 16.
Konsultation efter aftale fra 9-17.
Principielt ingen ventetid.

Jeg har deltaget i kurser i idrætsmedicin og lidelser
i ryg og led, og kan tilbyde behandling heraf.
Patienter, der ikke er tilmeldt min praksis, skal dog
selv betale herfor.
14
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Grønbjerg GUF

Ved: Ole Østergaard

Vores vintersæson er kommet godt i
gang. Både gymnastik og badminton er
som sædvanligt fyldt godt op, i svøm
ning er der knap så mange som nor
malt, men man kan stadigvæk nå at
komme med efter jul. I badminton hav
de vi i november 6 spillere til åbent
amtsmesterskab i Rofi-hallen, oo
0 i
januar skal 16 spillere til landdelskva
lifikationsstævne.
Resultatarene fra åbent amtsstævne
blev.
U 15 drenge:
Double: Henrik Mortensen og Rasmus
Mikkelsen nr. 1
Single Henrik Mortensen nr. 3
U 13 drenge c:
Double: Lars Mortensen og Thomas
Asmussen nr. 2
U 13 drenge D:
Double Jens Hjort og Frode Thomsen
nr. 3.
Til slut vil jeg ønske alle vore med
lemmer, ledere og sponsorer et 0
oodt
0
nytar.
NB G ymnastikopvisning d. 13. marts,
badminton d. 14. og 15. marts 1998. ■

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

■ Landsstævne '98
Ved: Torben Sønderby

Landsstævne er en begivenhed, som
afholdes hvert 4. år rundt omkring i
vort lille land. Søernes by Silkeborg vil
i '98 være vært ved et fire dages stævne
fra den 25.- 28. juni, hvor idræt, fest og
fællesskab vil have førsteprioritet.
For at deltage aktivt skal man være 15
år, og der vil være mulighed for at
vælge mellem 23 aktiviteter lige fra
gymnastik, atletik, badminton, handi
capidræt, teater, ældreidræt o.s.v.
Alle aktive deltagere har mulighed for
at tilmelde familien eller ledsagere.
Indkvateringen under stævnet sker på
skoler og sportspladser hvor campering
er muligt.
Deltagerprisen er 600,- kr. heri er in
kluderet:
bustransport i Silkeborg,
morgen- og middagsmad,
adgang til stævnecentrum,
indkvartering,
deltagelse i de store festarrangementer,
landsstævne rygsæk,
adgang til musiktelte i stævnecentrum
og midtbyen.
Til deltagerprisen skal der lægges et
beløb alt afhængig, hvilken aktivitet
man deltager i.
Landsstævne er noget, der skal op
leves, det kan ikke beskrives.
Yderi igere infom1ationer kan fåes hos
DGI Vestjylland Tlf. nr. 97 49 23 07
Vi ses.
Grønbjerg GUF

■
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■ En familie i Grønbjerg
Dette er mit første besøg hos en familie
i Grønbjerg. Jeg syntes jeg ville besøge
en familie som lige er flyttet hertil, så
vi alle kan komme til at lære dem lidt
bedre at kende - og de vil forhåbentlig
så komme til at kende os bedre. Jeg ved
selv hvor meget respons der er i at være
"en familie i Grønbjerg", så jeg håber
på denne måde at kunne være med til at
byde vores nye beboere velkommen.

Mit besøg gjaldt Lone og Gert Lund
Thomsen samt deres datter Kamilla.
Lone, Gert og Kamilla bor på Bruns
gård på Sønderkjærsvej 13 med et dej
ligt stort stuehus og have. Da jeg be-

søgte Lone, Gert og Kamilla sad vi i
deres udestue, en dejlig stue med ind
lagt vandmiljø, hvor man følte sig helt
som sad man i en regnskov med det
rislende vand og alle de store planter.
Lone der stammer fra Himmerland er
22 år. Hun flyttede til egnen (Skjern)
for ca. 3 år siden. Hun har tidligere
passet grise, men er nu i lære som ba
ger i Videbæk, hvor hun mangler 1 år
før hun er færdig. Lone valgte land
brugstjansen fra da hun fik Kamilla for
det var for svært at kombinere et arbejde som landbrugsmed
hjælper med det at have
et lille barn. Det var
lidt tilfældigt at Lone
endte i bagerlære. Lone
ville egentlig gerne
have været køkkenas
sistent eller kok, men
hun fandt efter ½ år på
teknisk skole ud af, at
det der med at stå og
skrælle kartofler hele
dagen var altså ikke
lige hende desuden var
det også svært at finde
en læreplads som kok.
Derfor blev det bager
og det har hun bestemt
ikke fortrudt, da det er meget spænden
de at være bager (og det er altså ikke
spor svært at skulle tidligt op). Det
kræver dog at begge parter er indstillet
på
de
arbejdstider.
skæve

Jule-/fugleneg kan stadig købes

Pris: 1 neg 20 kr. 2 neg 30 kr. - henvendelse
Jørn Bak, Grønhjergvej 24 eller Poul Erik Nielsen, Sønderkjærsvej12
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Lone interesserer sig meget for dyr.
Hun har tidligere haft hest og vil gerne
senere have nogle ammekøer. Der
skulle også gerne blive tid til lidt have
arbejde og til at passe resten af famili
en.
Ge,t stammer fra Spjald og er 28 år.
Han er uddannet agrarøkonom ved
Hammerum Landbrugsskole. Lone og
Gert har tidligere forpagtet en gård ved
Skjern med en SPF-besætning på 200
søer. Gert er opvokset på en gård og
han har aldrig været i tvivl om at det
var den vej han skulle gå. Han synes
det er spændende at kunne være hjem
me hele dagen, og det er også planen at
Lone skal hjem og gå når hun er fær
diguddannet som bager ( og så kunne
det jo også være der kom er lillebror
eller lillesøster til Kamilla på et tids
punkt). Gert valgte uddannelsen som
agrarøkonom da han mener den er bed
re end den almindelige landbrugsud
dannelse, blandt andet fordi de får mere
undervisning i økonomi og det er vig
tigt. Som Gert siger "økonomien er
utroligt vigtig også for en landmand.

Der stilles utroligt store krav til land
mænd i dag, det er store penge der tales
om. Det er vigtigt at være omkost
ningsbevidst, uden man dog skal spare
sig selv ihjel. Det er dog også vigtigt at
alt ikke bare bliver tid og penge. Der
er andre ting - såsom familien der er
mere vigtige (dette kan man jo kun give
ham så absolut ret i)."
Lone og Gert har valgt at købe gården
som et interessentskab i samarbejde
med Gerts far. De valgte interessent
skab fordi landbrugsejendommene nu
til dags bliver større og større og når til
op omkring et 2-cifret millionbeløb og
så mange penge kan være svære at
skaffe for en ung familie. Gert mener at
der nok vil kornn1e flere interessentska
ber indenfor landbrug i fremtiden. Pla
nen er dog senere at købe Gerts far ud.
Gert interesserer sig meget for historie
og for at rejse. Han har rejst meget og
har besøgt stort set hele jorden Han
har været på 3 store ture på i alt 27
måneder, og har blandt andet arbejdet i
kibbutz i Israel og arbejdet på en stor

LAVPRIS-TRÅDSILO

Optager selv kornet i en STAUNING trådsilo og hold
omkostningerne nede. De solide og let håndterlige
siloer er fremstillet af 4 mm
punktsvejset, galvaniseret tråd,
der er så svær, at man kan klatre
i den. lndvndig er de beklædt
med spec1alvævet
luttgennemtrængeligt
polypropylen, der er
modstan dsdygtig
mod råd.
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Tilbehør til Stauning Siloer: Mandehul. snegleud
tag. beluftningssæt. specialvæv til plantørnng.

STAUNING SILOFABRIK I/S
Sønderkjærvej 18, Grønbjerg, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 44 60 også aften og weekends
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farm i Canada, hvor han arbejdede i 9
måneder. Derefter brugte han 3 måne
der på en rundrejse Canada - USA Mexico - USA - Canada. Derudover
har han blandt andet også besøgt
Australien, New Zealand og Asien.
Gert har altid været bidt af at rejse, og
det er da også planen at familien skal
ud og rejse når de er færdige med deres
store ombygning.
Dette bringer mig straks videre til det
næste: Lone og Gerts store ombygning.
Lone og Gert har SPF grise i staldene
og deres plan er at lave et helt nyt an
læg med plads til 570 søer i bokse (et
spring fra 240 søer inklusive slagte
svin). Det er planen at deres nye gylle
tank skal være færdig den 23. decem
ber, hvorefter de begynder på at opsæt
te nyt inventar i staldene. Senest I .
marts flyttes besætningen fra Skjern til
Grønbjerg og omkring marts/april
flyttes 400 avlsdyr som Lone og Gert
for tiden har stående på en lejet gård i
Muldbjerg. Der er meningen at hele
besætningen skal samles i Grønbjerg så

de ikke mere har behov for de to andre
gårde. Lone og Gert vil byg,ge en ny
klimastald til smågrise og så skal hele
gården børnesikres. Det driftige unge
par regner med at gården vil køre for
fuld tryk sommeren 1999. (Så må man
da håbe der bliver tid til den ferie Gert
taler om).
Udover Lone og Gert bebos Brunsgård
også af Kamilla. En rask og dejlig pige
på snart 4 år (den 2. februar). Kamilla
er i Børnehuset halvdags og det er hun
glad for. Familien synes godt om Bør
nehuset og mener det er en hyggelig
børnehave, hvor de laver mange spæn
dende ting med børnene og så er de
meget kreative. Da jeg var på besøg
hos familien Lund Thomsen havde
Kamilla besøg af Drillenissen fra Bør
nehuset og han havde allerede lavet
spilopper ved at hoppe i hendes seng.
Kamilla er meget glad for dyr og hun er
også tit med i stalden. Familien mener
det er vigtigt at børnene får et naturligt
forhold til dyr, og hvem kan være uenig
i dette!

Den sædvanlige avisindsamling
ved 5. - 6. - 7. klasse på Grønbjerg Skole
finder sted i april måned.
Se dato og tidspunkt i næste runesten.
Har du problemer med at opbevare aviserne indtil indsamlingen,
så kontakt 97384004 eller 97384349
eller aflever dem på Sønderkjærsvej 12 eller Grønbjergvej 24
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For at hjælpe med ved arbejdet på går
den har familien en medhjælper boende
og det mener de er en stor omvæltning.
For eksempel skal man nu altid finde
på noget "ordentlig" mad i stedet for at
nøjes med en skive brød til aften. Ud
over medhjælperen har Lone og Gert
også en hushjælp (der dog ikke bor på
gården) og han er effektiv!
Jeg spurgte også familien hvorfor de
netop havde valgt at bosætte sig i
Grønbjerg et spørgsmål man jo altid er
interesseret i at nytilflytterne skal svare
på.
Familien var på udkig efter en ejendom
i området, og da de så hørte gennem
nogle som kendte nogle som vidste at
Brunsgård måske var til salg slog de
til. Det hele gik stærkt og skete i en for
familien meget hektisk periode: Lone
og Gert blev gift om lørdagen og tirs
dagen efter købte de Brunsgård. De
overtog Brunsgård pr. 1. august men
flyttede dog først pr. 1. november så

det gav en blid overgang for hele fami
lien, og især for Kamilla da familien
ofte var i Grønbjerg i overgangsperio
den. Selvom Gert stammer fra Spjald
området var det altså tilfældigt at det
lige blev Grønbjerg, men familien har
bestemt ikke fortrudt at de valgte netop
Grønbjerg (selvom det for en bypige
som Lone er lidt af en omvæltning), da
de er blevet meget godt modtaget i byen
og af alle naboerne og de har da også
haft alle naboerne på besøg til kaffe.
Gert er ikke helt ukendt med byen da
hans farbror (Thorkild og Marianne
Højmose) bor i byen. Lone og Gert var
med til høstfesten og syntes det var
vældigt sjovt og de skal da selvfølgelig
også med til julefesten.
Jeg vil gerne slutte med at sige mange
tak til Lone, Gert og Kamilla for deres
venlige gæstfrihed og for deres villig
hed til at stille op som mit første
"offer". ■
- s.b.

Hjælp ! - Hjælp !
Findes der et ungt menneske, som efter skolegang
mangler lidt ryg- og finger gymnastik, så hører
jeg gerne straks fra dig .....
Omkring og i sommerferien søger jeg
2-3 friske piger/ drenge.

Henvendelse:
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Højmoses
Planteskole

v/ Anders Højmose
Algade 72 - Grønbjerg
6971 Spjald tlf.: 97384443
Mobiltlf.: 40724440
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■ Grønbjerg - 2000.
Ved: Formand Mogens Ballegaard.

Jeg vil begynde med at ønske alle
Grønbjerg-borgere et godt nytår. På dette
tidspunkt og i disse spalter bør der være
en status over det forgangne år, men da
Den selvejende institution Grønbjerg
2000 holder ordinær repræsentantskabs
møde d. 16. marts 1998 hvor der kom
mer en fyldestgørende status vil jeg her
komme med nogle korte kommentarer til
året der gik.
Den største begivenhed i 1997 var vel
nok udtagelsen af Grønbjerg-projektet i
Boligministeriets forsøgspulje til byfor
nyelse i landdistrikterne. Selvom der un
der vejs var hurdler der skulle overvindes
er projektet nu kommet i hus med en til
skudsprocent på ca. 95. Det vil sige at vi
har fået ca. 1,9 mil!. kr til udbygning af
Aktivitetscenteret ved skolen. Med vore
egne indsamlede midler, kommunens til
skud og et forventet støtte fra Bygge - og
anlægs fonden (tipsmidler) kommer hele
projektet til at ligge på et beløb på 3,75
mil!. kr. Hele finansieringen er omtalt i
Runesten nr. 29. Videbæk Kommune er
den officielle ansøger til projektet, men
det er Grønbjergprojektet der er søgt til.
Kort før jul kom den endelige godkende!
Grønbjerg - 2000
Ordinær
Repræsentantskabsmøde
Mandag d·. 16 marts
kl. 1 9 30
på Grønbjerg Skole
Alle er velkommen
20

se fra Boligministeriet, og fra kommunen
kom der også meddelelse om at grunden
vest for skolen var erhvervet. Økonomi
udvalget vil på sit næste møde begynde
drøftelserne om hvordan vi rent praktisk
griber sagen an. I mellemtiden fortsætter
det nedsatte byggeudvalg (repræsentanter
fra skolen, børnehuset, Idrætsforeningen,
Gymnastikforeningen, Grønbjerg - 2000,
en rådgivende håndværker og en arkitekt)
arbejdet med at finde den mest hensigts
mæssige måde at indrette og placere rum
mene på. Vi håber nu på at arbejdet skri
der sådan frem at gymnastik- og badmin
tonsæsonen 1998-99 kan begynde i nye
og gode omgivelser. Det største problem
i hele projektet kan blive at skaffe hånd
værkere til arbejdet. Det bliver under alle
omstændigheder spændende at komme i
gang med et byggeri som mange vel nok
har ventet på igennem de sidste halvandet

-

Grønbjerg
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Ruth og Kesse

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

SØNDAGSMENU

KUN Kr. 65, -

- to år. Jeg er dog af den opfattelse at det
har været værd at vente på Boligmini
steriets afgørelse i sagen. således at vi
kunne komme et virkeligt godt stykke
længere i bestræbelserne på at få nogle
gode skole- børne- og fritidsforhold til
Grønbjergs borgere.
Et andet større projekt der er løbet af stablen i 1997 er de fartdæmpende foran
staltninger i Algade og den nye gadebe
lysning. Der mangler nu blot at komme et
gruslag på hævefladerne således at de
skiller sig ud fra den "almindelige" vej
belægning. Gruslaget skal lægges når
temperaturen. er et godt stykke over 0° C.
Der har været mange positive tilkendegi
velser med hensyn til den nye gadebelys
ning ligesom bilernes og især lastbilernes
hastighed er sænket betydelig gennem
bven. Der vil altid være trafikanter der vil

køre for stærkt, og en chikane for disse
vil også blive meget besværlig for andre
bilister. Hele projehet er udført af Ring
kjøbing Amt og Videbæk Kommune hvor
en gruppe under Grønbjerg - 2000 med
Sogneforeningen i spidsen har været
"sparrings- og samarbejdspartner".
I efteråret har der været sat fokus på
flygtninge- og indvandreproblematikken.
Danmarks radio midt og vest har rettet
henvendelse til- og TV midt/vest har
været i Grønbjerg for at vise at det kan
lade sig gøre at integrere flygtninge og
indvandrere i små samfund.
I 1998 bliver der også bygget 4 ældrebo
liger i Grønbjerg. Boligerne var bevilget
i 1997, men på grund af byggestop bliver
boligerne først bygget i 1998. De nær
mere omstændigheder med placering og
størrelser m.v. kendes endnu ikke.
I 1998 kommer der et filmhold fra Zepia
Film i Horsens til Grønbjerg for at opta
ge en af fire tilfælde, hvor der er gjort
noget særligt i en landsby eller i et land
distrikt Der bliver fokuseret på vort hel
hedsprojekt, Serv icebutikken og vores
måde at tage imod bosnierne på. ■

�dvfh�i'.GdWfbori:�

B•�IJ•JJ<lo fi,1

I ' I I I'
.-,'JOO Sk1�•n

. : , .
. I
rir 97 J� 1:• 11

� ! I ,

'

'

Generalforsamling
Grønbjerg
Idrætsforening
tirsdag d. 3. februar
kl. 20 15
klubhuset.
dagsorden i.tig.
vedtægterne .
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III By- og Erhverv Aps.
Ved: Formand John Asmussen.

Der var generalforsamling i Grønbjerg
By- og Erhvervsudvikling Aps den 26.
november 1997.
Der var ca. 25 fremmødte til generalfor
samlingen, som startede med virksom
hedsbesøg hos Grønbjerg Møbelindustri.
Til dirigent valgtes Mogens Ballegaard,
som konstaterede at generalforsamlingen
var indkaldt rettidigt. Herefter kunne
formanden berette, at året fortrinsvis var
gået med forskellige aktiviteter omkring
missionshuset; istandsættelse, udlejning
m.v. Kun to værelser er udlejet for tiden,
det kniber med at finde lejere til værelser
ne.

Det er overvejet, om man skulle sælge
missionshuset, men der bliver for store
udgifter forbundet med dette.
Bestyrelsen har i årets løb prøvet at finde
en ny elek1riker til at føre "Wilfreds" for
retning videre, men ingen har været inter
esseret.
Vedr. hobbylandbrug er man ikke kom
met videre, og måske er der heller ikke
nok der vil købe hobbylandbrug.
Vedr. generalforsamlingen i 1996 var der
forslag om en vedtægtsændring:
Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af
bestyrelsen, skal en suppleant træde ind i
stedet.
Hvis denne vedtægtsændring skal
gennemføres. skal den indsendes til
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det ko
ster 1.250 kr., at ændre dette.

GRØNBJERG EL
Vi har overtaget varelageret efter Wilfred Pedersen
og anbefaler os med alt inden for EL.
I det daglige vil I se mest til Karsten Hansen

�HENNING
SØRENSEN Aut. EL-Installatør
Parkvej 2 . 6971 Spjald . Box 19
Telefon 97 38 15 66
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Endvidere skal forslag til bestyrelsen
være dem skriftlig i hænde 28 dage før
generalforsamlingen, men generalforsam
lingen kan indkaldes med 14 dages var
sel?
Det vil være en god ide, at få rettet ved
tægterne, så de er l 00% i orden.
Formandsberetningen blev herefter en
stemmigt godkendt.
Kassereren gennemgik regnskabet som
blev godkendt uden bemærkninger.
Underskuddet bliver dækket af reserv er.
På valg var Jens Peter Mikkelsen, Hakon
Pøhl og Niels Olesen og ingen af disse
ønskede genvalg.
Der blev foreslået 11 forskellige nye til
bestyrelsen og af dem fik følgende flest
stemmer og dermed nyvalgt til bestyrel
sen:
Thorkild Thomsen, Gravers Sønderby og
Markus Gammelgaard.

Opstillings/valgmøde
til Skolebestyrelsen
i Grønbjerg
Mandag d. 26.
januar 1998
kl. 19 30
på Skolen.
Såfremt der bliver valg er
datoen:
d. 3. marts 1998

Suppleanter blev Jens Peter Jensen og
Bent Illum.
Bestyrelsen fik bemyndigelse til at ind
'hente tilbud og derud fra vælge revisor.
Der blev spurgt til huslejeindtægtens
størrelse, hvis alle værelser i missionshu
set havde været lejet ud hele året.. Dette
ville have givet i alt 64.000 kr. og en
merindtægt til regnskabet på ca. 7 000
kr. Så ville regnskabet måske have ba
lanceret.
Det blev diskuteret om billigere husleje i
missionshuset_ ville gøre det nemmere at
leje værelser ud. eller om det måske skul
le sælges?
Forslag til arbejdsopgave for den nye
bestyrelse: Byg en dagligvarebutik, som
Brugsen kunne leje. ■

Fastelavnsfest
i Grønbjerg
Forsamlingshus
Søndag d. 22. februar

kl. 14

00

-

16 00

Børn Gratis adgang
Voksne kr. 25,- inkl. kaffe og
fastelavnsbolle
Der sælges sodavand og is

Grønbjcarg Sogncaforttnlng.
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Anneberg Transport A/S
Højrisvej 2. Grønbjerg
DK-6971 Spjald
Tlf.+45 97 38 44 44
Telex 60 250 Anberg DK
Fax. +45 97 38 44 18
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Anneberg Transpol Sp_zo.o_
Ul. Batorego 126A
65-735 Zielone Gora. Polen
Tel. + 48 68 265 595
Telex 043 3586 Anpol PL
Fax. +48 68 271 259

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

■ Brugsnyt

Ved: Formand Henrik Thomsen

Vi vil gerne ønske alle vore medlemmer
og kunder et godt nytår. Samtidigt har
vi grund til at sige tak for det gamle,
fordi I trofast er blevet ved med at
handle i vores Brugs gennem alle om
skiftelser. Julehandelen har været fin i
år. Vores Iønprocent er stadig for høj,
så vi har desværre været nød til at op
sige Annelise.
En ny butik, der er praktisk indrettet,
vil betyde en mindre arbejdsbyrde i det
daglige, og hvis den også er større, kan
varerne være der og præsenteres bedre.
Desværre har vi haft 2 år med under
skud (som der nu er ved at blive rettet
op på), og derfor har vi ikke selv penge
til at bygge for.
Grønbjerg By & Erhvervsudvikling er
positivt indstillet overfor at søge finan
sierings muligheder af et rimeligt byg
geri, som Brugsen kan leje sig ind i. De

to bestyrelser har netop haft møde om
sagen, og forskellige muligheder vil
blive undersøgt. Der skal så sættes en
pris på de alternativer, vi kan tænke os,
og de skal også på anden måde vejes op
mod hinanden.
Det kan synes risikabelt at satse på en
ny butik, når vi kører med underskud,
men dels er det efter erfaringer andre
steder fra, det der skal til for at give en
god handel, dels er vores gamle byg
ning nedslidt og skal have en "kærlig
hånd", hvis vi skal fortsætte i den.
Der er ting til overvejelse. Jeg håber, at
der snart kan fremlægges noget mere
konkret at tage stilling til.
Tirsdag den 31. ma1ts kl. 19.30 holder
vi generalforsamling i forsamlingshu
set.
Bestyrelsen vil da forhåbentlig kunne
komme med vel begrundede forslag til,
hvad vi skal gøre. Jeg vil derfor opfor
dre alle medlemmer til at møde op. ■

Forårsfest
Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 7. marts
1998 til en hyggelig viseaften for voksne, krydret med
lidt spas under spisning, efterfulgt af dans
i Grønbjerg forsamlingshus.
Nærmere herom følger.

Påfestlig gensyn Grønbjerg Sogneforening
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III Grønbjerg - Kina.
I øjeblikket er tre personer fra Grønbjerg
i Kina. Enten i forbindelse med deres
arbejde eller i
for b in d e l s e
med studie. I
dette nwnmer
*
bringer vi en
hilsen
fra
Ururniq
Ulrik Petersen
og
Nina
Tange der er i
henholdsvis
1
Urumqi
Xinijij a n g
provmsen og 1
Beijing som
hoveder
staden i Kina.

Kina er ca. 222 gange så stor som
Danmark og de r bor ca. 225 gange så
mange mennesker i landet.
Ulrik Petersen er ansat hosVestas som
rejsemontør og skal være i Kina i ca. et
halvt år. I Urumqi skal der opsættes 66
møller,
et
nwnmer større
end de 18 møller
i Fjaldene lidt
fo r
øst
Gr ø n bj e r g.
Urumqi ligger
på ca. samme
breddegrad som
Torino
no r d it a l ie n.
Temperaturen i
januar måned
ligger fra -20 til
-30° C.

Din lokale el-installatør...

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ømhøj

Tlf. 97 38 60 93
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Her er lige en lille hilsen fra Ulrik, som
befinder sig helt ad pommeren til ude i
ødemarken i Kina.
Møllerne som vi skal sætte op, skal pla
ceres i et plant område ca. 1200 m over
havet imellem to bjergkæder. Der er vel
sådan ca. 60 km mellem bjergene, så vi
kan se dem til begge sider. Bjergene er
rimelig store og der er sne på toppen.
Selvom vi på nuværende tidspunkt, ( 1.
oktober 1997) stadig har temperaturer
midt på dagen på omkring 25 ° C, er det
rimeligt køligt om natten, men det regner
næsten aldrig, og jeg har næsten ikke set
en sky siden jeg kom herned, så I kan nok
forslå at det er meget tørt hernede. Når
det blæser kommer vinden på langs i
dalen enten fra den ene side eller også fra
den anden side. Min makker, som har
været i Kina en gang før, fortalte at sidste
gang regnede det ca. IO mm på en dag, og
det mente kineserne var virkeligt meget.
Der er ellers ikke meget natur at fortælle
om_ da der bare er sandsletter og tørre
buske over det hele.
Kineserne der arbejder med i projektet
herude bor meget dårligt, nogle af dem
bor i pap eller trækasser som de selv har
flikket sammen. Det ligner lidt nogle
forv oksede hw1dehuse. mens andre bor i
gamle skibscontainere som de har bygget
en skorsten på. Men ens for dem alle, så
lugter de meget "spændende", og bliver
ikke vasket hver uge.
Ud af de ca. I00 kinesere som er herude
er der vel 4-5 stykker der kan tale en
gelsk, men de kan ikke ret meget, så det
meste af tiden er man nød til at bruge
både arme og ben, for at gøre sig forståe
lig. del er selvfølgelig lidt irriterende
sommetider, men det går.

Maden:
Maden ude ved mølleparken bliver frem
stillet af en kinesisk kok (der hævder at
han laver vestlig mad til os to danskere,
vi ved bare ikke hvor i vesten det ser
veres), består som regel af enten kylling
eller lam, på l O forskellige måder. så det
er virkeligt spændende, men så en gang i
mellem har vi fællesspisning med· 8 - I0
kinesere, hvor vi får kinesisk mad, og del
er ikke det hele der er lige godt. Menuen
består som regel af:
I. En fisk som er kogt sammen med nogle
krydderier, og den bliver serveret på fad
og så spiser alle direkte af fisken med
pinde, og det er værd at nævne_ at ren
gøringskonen bedst kan lide øjnene.
kæben og halen.
2. Lammekød skåret i små stykker og
stegt sammen med et underli,gt krydderi,
som vi kalder for papkrydderi, da det
smager ligesom våde papkasser lugter.
3. Tredje ret kalder vi for smadret kylling_
fordi der er alt hvad man kan tænke sig
fra en kylling, og det er banket i småstyk
ker, så det er næsten ukendeligt, lige på
nær fødderne, de er hele, men dem når vi
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aldrig at smage, da rengøringskonen
snupper dem, før vi kan nå det (heldigt)
4. Fjerde ret er vistnok moste bønner
som er stegt, og det ligner det som svøm
mer rundt ved en flæskesteg, når den er i
ovnen, det lyder måske ikke så slemt,
men jeg må sige, at det er det værste jeg
nogensinde har smagt.
5. Sidst men ikke mindst, får vi kartoffel
mos, som er formet, og stegt i sukker.
Deres snaps (moutai) er en drik, som ikke
kan anbefales, men dernede drikker vi det
ret tit, da det er kinesisk skik, og meget
uhøfligt at sige nej tak, det er lavet af
kom, men det lugter mere af rådne appel
siner. og smager endnu værre.
Mølleparken ligger ca. 45 minutters

RENGØRINGSHJÆLP
Ca. 2 timer ugentligt
til rengøring i Klubhusets
køkken, kantine, gang og
toiletter.
Er du interesseret, så kontakt
Jytte!
(97 38 43 78)
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kørsel fra en stor by som hedder Urumqi.
Byen er helt utrolig beskidt. og overbefol
ket. Langs med gaderne står der folk som
prøver på at sælge alt muligt gammelt
ragelse, lige fra potter og pander, til fisk
og kød. Kødvarerne bliver for det meste
fragtet rundt i byen bag pii en eykeL for
derefter at ligge til salg langs med vejen i
flere dage, uden indpakning, og ikke kølet
ned.
Bygningerne er meget dårlige. og de
fleste i en kedelig grå farv e, så det er ikke
sådan nogle flotte bygninger. som man
kunne forestille sig. Men man kan tydelig
se at der sker meget dernede, der er man
ge nye bygninger pa vej, så jeg tror at det
vil være svært at kende byen hvis man
hopper ti år frem i tiden. men det ma
tiden jo vise. Noget andet er at kinesernes
holdning omkring menneskerettighederne,
som vi jo alle har hørt om, ikke er helt
den samme som danskernes, da de mener
al måden de gør tingene pil er nødvendi
ge, da der er så meget fattigdom, samtidig
med at der er kraftig overbefolkning. Der
har for øvrigt været et- barns politik 1
kina i ca. 20 år så det skulle gerne begyn
de at hjælpe.
Selvom det er beskidt og besværligt at
være hernede. kan jeg nu på en eller an
den måde godt lide det. men det bliver nu
også rart at komme hjem igen. Der er jo
visse ting som man ikke kan få hernede.
så som kartofler med hvid sovs. og frika
deller.
Hilsen Ulrik Petersen
Urumq i
Xinijijang
Kina.■

En fridag var jeg en tur ved den kinesiske mur nord for Beijing

�DANA
VINDUER

A
p

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg
6971 Spjald.
Tlf. 97 38 45 00
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■ Beijing - i Kina.
Ved: Nina Tange.

Det er den 23. december. Stedet er
Beijing; Kina.
Udenfor er det omkring fryseptmktet - og
i modsætning til mange dage herude, er
det i dag overskyet.
Beijing har været mit hjem i det sidste
halve år. Dvs - det er med tiden blevet mit
hjem, men tilvænningen var svær. - Den
sværeste tilvænning jeg endnu har været
ude for. Jeg kom til Beijing for at læse
kinesisk. Dette har jeg valgt som en del af
mit antropologi-studie hjemme i Dan
mark. Jeg ankom i juli, lige efter at have
været med til overtagelsen af Hong Kong.
Vejret på dette tidsptmkt lå på et gen
nemsnit på over 35 grader. Hvilket er
MEGET varmt. Jeg startede med at

arbejde i en lille nyopstartet dansk virk
somhed. Siden da har jeg udover at arbej
de sammen med kinesere også været
omgivet af dem hver dag, på gaden, i
skolen - ja overalt. Det har været spæn
dende og budt på mange overraskelser
også når man mindst venter dem.
Mellem den meget varme sommer og den
ligeså kolde vinter har jeg forsøgt at rejse
så meget som weekenderne tillod. På
disse ture har jeg fået et lille indtryk af,
hvor stort et land der er tale om. Selv om
man kører i tog uafbrudt i en uge, er man
stadig ikke kommet tværs igennem lan
det.
Den vigtigste og i grunden mest selvind
lysende ting jeg har fået ud af opholdet
er, at kinesere er totalt forskellige. Man
vil aldrig kunne sige, at kinesere er sådan
og sådan. For det første er de ikke af
samme afstamning. Der er Han-kinesere,

LOKALBRUGSEN
GRØNBJERG

Tlf. 97 38 40 42 . Fax 97 38 44 42
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Mongoler, Tibetanere og mange mange
andre minoriteter. De taler ikke samme
sprog. Der er godt nok indført et national
sprog - "putonhua" - men det er ikke det
talte sprog. Når kineserne selv rejser
rundt i Kina, kan de derfor ofte heller
ikke forstå hinanden. Religion, mad,
udseende, opvækst, omgivelser - i form af
hvor i landet man bor.- Alle disse ting er
meget forskellige.
- Hvorfor man også ender op med et
kæmpestort land fyldt med vidt forskelli
ge mennesker.
Vi har mødt et lidt forskelligt udsnit men jo mest folk, som bor i Beijing.
Beijing er en rig by i forhold til resten af
landet. Her er der rimeligt styr på tingene
- taget resten af landet i betragtning.
Beijing skal fremstå som eksemplet på
Kina, da det er her de politiske repræsen
tanter fra udlandet kommer på besøg.
Byen er stor. Det officielle tal ligger på
omkring IO millioner indbyggere, men de
uofficielle tal går helt op til 15 millioner.
Fra regeringens side prøver man at regu
lere indbyggertallet, så fejltagelsen fra
Industrialiseringen i Europa og den her
med følgende flytning fra land til by, ikke
gentager sig her. På den måde vil man
forsøge at undgå at byen får så megen
slum som det er set andre steder. Regu
leringen - eller stavnsbåndet - foregår ved
at man simpelthen ikke må flytte fra den
provins, hvor man er født. Man har nem
lig k.'11.11 arbejdstilladelse til denne provins.
At arbejde illegalt har været løsningen for
en del, men dette er meget farligt og kan
være utrolig dyrt. Men da Kina også er
landet hvor alt kan købes for penge, kan
man også købe en opholds-arbejdstilla
delse. 1 Beijing koster en sådan den nette

sum af I 00.000 RMB - hvilket svarer til
ca. 80.000 Dkr. Når man så tænker på, at
en kineser i et godt kontorjob tjener ca.
3.000,- pr. måned. - Ja så kan man jo selv
gå i gang med at regne..
Da jeg kom kwme jeg som sagt ikke et
ord kinesisk. Men efter 31/2 måned på
universitetet kan jeg nu klare mig ,i stort
set alle hverdagssituationer. Dette giver
også et helt andet indblik i livet. Pludselig
kan jeg begynde at forstå hvad folk om
kring mig siger. Selve denne proces af
mystificerer meget af del jeg før gik rundt
og forestillede mig de snakkede om.
Gnmden til denne forestilling er. at man
som hvid befinder sig i den grnppe af
mennesker, som oftest bliver snydt og
taget ved næsen. Næsten lige meget hvad
der er tale om, betaler de hvide væsentligt
mere end de lokale. Et par eksempler er
som følger
1) Hvide må ikke bo i kinesiske lejlighe
der. De skal bo specielle steder, hvor det
så er muligt konstant at holde tingene
under opsyn. - Kontrollere hvornår vi går
og kommer. hvem vi får besøg af osv ..
Disse steder er ekstremt dyre. Jeg bor i en
170 m 2 lejlighed sanm1en med 6 andre.

GRØNBJERG
MASKINFORRETNING
din lokale Maskinforretning

97 38 40 35
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Den koster pr. måned US$ 4.000,- Men
så er den også næsten vestlig standard,
hvilket bl.a. i disse kolde vintermåneder
inkluderer, at der bliver tændt for varmen
2 uger tidligere end hvor kineserne bor. r
Kina er det nemlig regeringen, DER be
stemmer hvornår det er vinter. Det er det
den 15. november. Før dette tidspunkt er
der ingen varme. I år var der heldigvis
rimelig godt vejr indtil sidst i oktober.
Men nætterne var stadig kolde. Men det
er der altså ikke noget at gøre ved.
2) På markedet. Markedet kommer man
ikke uden om. Det er lige så essentielt
som Brugsen og Føtex. Hver eneste dag
fra tidlig morgen til efter mørkets frem
brud er der liv. Her sælges stort set alt.
Folk kommer kørende ind fra oplandet
med deres grøntsager på lad-cyklerne. En
nyslagtet gris kommer bag på to-takts
knaJlerten, hvor den så hænger og dingler
pa vejen ind til markedet. Tøj, ny-lavet
mad fra små boder, plastic-vaskefad, osv.
Alt ligger fremme som det er. - Ikke
noget med plastic- og papirs-indpakning.
Men man vænner sig til at tinge om pri
serne. Og på en måde opstår der et for
hold mellem køber og sælger som stort
set er ikke-eksisterende i Danmark. Man
har favorit stande/boder, man får sig en
snak om den vare man køber - og sidst
men ikke mindst finder man snart ud af,
at man kommer længst med et smil, lidt
uhøjtidelighed og selvironi. Personligt
tror jeg, at jeg vil savne denne handle
form når jeg kommer hjem selvom det er
dybt upraktisk når man har travlt og skal
købe 20 julegaver på en dag.
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I forlængelse af al denne snak om forskel
lige priser alt efter nationalitet, skal det så
også tilføjes, at man ellers bliver godt
behandlet. Selvfølgelig vil de gerne have
vores penge: Vi har dem jo. og de har
dem ikke - selvom de arbejder hårdt for
dem. Kan man bebrejde folk det? Men
når man hele tiden er på vagt, bliver man
til gengæld også mange gange positivt
overraskt over. hvor venlige og givende
mange kinesere er. Det vil være for lang
en opremsning at fortælle om alle de
tilfælde hvor jeg har haft positive overra
skelser i form af storsind, omsorg. nys
gerrighed og venskab. Men jeg gemmer
det som gode minder. som gør at kinesere
i fremtiden ikke længere er nogle. som jeg
ser i fjernsynet og har en firkantet og
ligegyldig opfattelse af. De er nu blevet
til rigtige mennesker med familie. bek')'l11ringer, glæder. ■
Er du vaks
så kom straks
jeg er klar
med kam og saks.

"J(
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III "Besvær"
INDBRUDSTYV(E):
2 gange har GIF's Klubhus haft besøg af
ubudne gæster og det er vi faktisk godt og
grundigt trætte af.
Kender DU noget til det, er vi selvfølgelig
meget interesserede i at høre nærmere og det
er der sikkert også mange andre, der er!

LUFTNING AF HUNDE.....
De der har prøvet at træde i en hunde
hømhøm og har slæbt denne med rundt

her og der, kender fornemmelsen - man er
lidt træt af det og lugten.
Forestil jer så at lave en glidende tackling
i en - det må absolut være værre!
Dette skal blot være en opfordring til de
hundemennesker, der lufter hw1d på Sta
dion eller skolens bane - vil I ikke godt
rydde op efter jeres hund!?
Problemet findes vist også på byens
legepladser, hvor de lidt mindre børn ikke
lige kigger sig for, hvor de træder og
tumler og så har de jo hunde hørnhømen
over det hele. ■
Idrætsforeningen v/lnge Lund-Nielsen

Nytårsaften havde - formentlig unge mennesker- moret sig med at fylde en indgang
til med juletræer. Dette er i og for sig en uskyldig morskah - men ikke hvis man er
ældre, og ude af stand til selv at fjerne efterladenskaherne.
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■ Rødder
En beretning
Efter at have spurgt Enes Begovic, om
han eventuelt kunne tænke sig at fortæl
le om sig selv og sin baggrund i Rune
stenen, kom følgende beretning, som en
del af juleposten her i huset. Med øn
sket om en glædelig jul og et godt nyt
år. En kærkommen julehilsen fra vore
gode venner, familien Begovic. I fuld
forståelse med Enes videregiver jeg nu
hans beretning her i Runestenen, med
formodning om, at mange vil finde den
interessant. Og at den vil fremme for
ståelsen for vore bosniske familiers si
tuation. Enes kaldte sin julehilsen for:

Rødder
Begrebet "rødder" i den betydning, som
vi taler om, betyder en kontinuitet i et

Gymnastikopvisning
i skolens gymnastiksal
Fredag d. 13.3.98 kl. 19°0

Efter opvisningen er der kaffebord

Grønbjerg GUF

menneskes udvikling. Med kontinuite
ten forstået de kulturelle, materielle,
samfundsmæssige og andre udviklin
ger. Hos mig er der sket en "lille" af
brydelse krigen, som selvfølgelig har
påvirket mig meget. Men jeg er en på
ståelig optimist, og derfor pårat til at
prøve at tackle alle opgaver. Afbrydel
sen betragter jeg som en ny udfordring.
Om mine rødder skal jeg sige, at jeg
kommer fra det "tidligere" Jugoslavi
en,- fra landet, der ikke findes mere, og
kun med mormor og fars stedmor som
mine direkte nulevende slægtninge.
Mormor er 82 år gammel og bor i
Schweiz sammen med sin ældste datter
og hendes mand. Mormors to sønner
bor i Tyskland og Belgien. Alle er
flygtninge.
Efter morfars død arbejdede mormor
som selvstændig landmand, alene, med
en fireårig folkeskoleeksamen som
eneste uddannelse på en lille gård for at
skaffe det nødvendige til sine børn. Det

Badmintonturnering
LØRDAG og SØNDAG
d. 14. og 15. marts 1998

Hvis der er for mange kampe til af
vikling i weekenden, vil nogle af
bømekampene blive flyttet til en
aften i den følgende uge.
Der vil, så snart tumeringsplanen er
lavet, blive uddelt en plan til alle.
Grønbjerg GUF
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var et hårdt liv, mest med tomme ma
ver. Da børnene begyndte at tjene pen
ge, boede hun hos sin yngste søn og
svigerdatter som husmor. Mormors
livsform, arbejde og fritid, egen identi
tet, har altid været stærkt bundet til
hendes børn og Gud. Mormor har gen
nemgået et hårdt liv med det mildeste
og kærligste smil, jeg kender.
Morfar døde i 1945 som 30-årig. Den
direkte årsag ver, at han havde gemt sig
i en fugtig kælder for at undgå rekrut
tering. Men mormor sagde, at det var
på grund af 15 timers dagligt arbejde
han var allerede blevet slidt, og det var
dråben, der fik bægeret til at flyde over.
Farmor døde i 1947 som 28-årig af let
sygdom. Fra en rig familie havde hun
været en af de sidste, som under det
kommunistisk regime havde "fortjent"
ordentlig medicin. Farmor var en stille
og følsom person, alt for svag til at bæ
re fem børn på nakken og farfar på ho
vedet.
Farfar var en kontrastfuld mand. Hans
liv var en mærkelig historie. Farfar
blev født i en rig adelsfamilie med 13
børn. Oldefar gav ham som otteårig til
en søster, som ikke kunne få børn, for
at arve deres landejendom. De boede i
en anden region. Det lykkedes ikke for
min farfar,- hans stedfar mistede det
hele i hasardspil og druk. Tilbage var
kun adelstitlen, hvilken farfar brugte til
at gifte sig med en rig pige. To ulykker
var ikke nok,- kommunisterne kom og
konfiskerede markerne og skoven. Et
stykke tid arbejdede han som forhand
ler af landbrugsprodukter, men i virke
ligheden brugte han sin "sorte" fond,
førkrigs mønt og guld.

Farfar besøgte aldrig sine foræl
dre(oldefar og oldemor døde som 96 og
104 årige), og ville slet ikke tages i be
tragtning ved arven.
Farfar drillede og lo af alle og sig selv
på en vittig måde, ved kaffe eller cog
nac, på sin gårdsplads eller hos barbe
ren. Han var oftest fræk, men alligevel
kendte jeg ingen, der havde flete gæ
ster.
Min far var den eneste, som farfar el
skede af et fuldt hjerte - de skændtes
hele tiden.
De sidste år arbejdede han overhovedet
ikke. Farfar døde i 1987 som 77-årig af
forkølelse. I virkeligheden var det af
dovenskab alle vitale organer fungerede
godt, men han kunne ikke bevæge sig.
Ved farfars begravelse var der halvan
dettusinde mennesker, han selv havde
ikke været med ved sine forældres.

Menighedsrådet og
Kirkeligt Samfund
Tirsdag d. 20. januar kl. 1930

Provst Jens Simonsen, Skjern:
Foredrag

Tirsdag d. 17. februar kl. 1930

Sangaften med Birgitte og Jørgen
Christensen, Lem
Alle møder holdes i Grønbjerg Skole.
Brød og kop medbringes.
Alle er velkommen.
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Fars stedmor har altid været rationel
og flink. Den bedste kok og den værste
tjener næsten aldrig med et smil. Hun
er 72 år og bor i Tyskland sammen
med sin eneste datter, min fars halvsø
ster, som er den mest åbne og vittige
person i familien i dag.
Far var en livskæmper. Da han havde
afsluttet uddannelse på landbrugsskole,
begyndte han at arbejde i en kommunal
virksomhed som kontorassistent. To år
efter, inklusive et par kurser på aften
skole, blev han ansat som direktør i det
samme firma. I 1968 afsluttede far et
åbent studium i jurafakultetet, og skif
tede arbejde flere gange i det sociale
område( kommunal- socialforvaltning,
center for social arbejde, boligfor
ening). Som 22-årig købte far et gam
melt hus i byen, hvor han arbejdede.
Det lå 6 kilometer fra hans fødehjem.
Samme år gifte<le han sig. I 1974 byg-

gede de et parcelhus ved siden af det
gamle hus.
Misforståelsen med sin far erfarede han
som forkert,- hans søn skulle have en
"ordentlig" behandling, hvilket resulte
rede i, at der altid var balance i hans og
mit liv.
Fars fem søskende, svigerfamilie, na
boer og bekendte elskede og respekte
rede ham højt. Han sang dejligt, fortal
te adskillige sjove historier og vittighe
der, gav gode råd, lo aldrig af nogen,
han var ønsket i ethvert selskab. Far
var bevidst om sine værdier og topsta
tus, men ikke snobbet. Hans største øn
ske var, at have sit barnebarn på skø
det, (det skulle helst være en pige). Far
døde af kræft i 1985, to måneder inden
sin 50-års fødselsdag og halvanden
måned inden hans barnebarn, en sød
pige, blev født.

Tåler din bank
en sammen
ligning
i· med
i

Kom
ind i en
af vore
afdelinger og
hør nærmere!

_

OS?

llæl Landbobanken
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Mor var fars "offer", lidt mere skån
som moderne sagt: baglandskone. Det
skal jeg allerførst sige, fordi hver ene
ste gang, når jeg har lovprist fars
holdninger, sker der et oprør i mig, det var på bekostning af mor. Hans
charme skjulte hendes rige personlig
hed. Mor glædede sig til gæster, men
efter fars vilje kom de ikke ofte, - gæ
sterne kunne godt forstå "familiens"
ønske om at være alene; mor var vild
med at danse til fest - far var jaloux,
men lavede selv sjov med andre piger.
Han var en ægte mand han slog aldrig
sin kone (fysisk). Mor elskede sin søn,
de opdrog mig efter fars "opskrift".
Skulle jeg skrive om min mor beskrev
jeg hans holdninger, som var mors liv.
Mor elskede ham meget (far hende og
så), og trængte kun til lidt egen identitet
i skyggen, men det var håbløst. Far og
omgivelserne var kompromisløse.
Mor havde en 8-årig folkeskoleeksa
men og var husmor. Mor arbejdede
som hushjælper og strikkede, mens far
var i militærtjeneste i to år. Siden fars
død boede mor hos os. Mor var hjerte
syg i 17 år og døde her i Danmark i
1995 som 57-årig.
Det materielle havde jeg arvet efter fars
død og tabte det under krigen i 1992.

Op og ned med det materielle var ikke
nyt i vores familie.
Jeg var enebarn, og det har været årsa
gen til fars angst for forkælelse, og
mors kamp for, at jeg skulle blive et
følsomt barn ikke kun en ansvarlig
elev. Og jeg har selv gennemgået mine
"pligter" (uddannelse, værnepligt, ar
bejde) som en del af de bedste, - og
tænkte hele tiden på forholdet mellem
os - alle tre trængte til kærlighed og ge
hør, men vi havde det sjældent hygge
ligt sammen. I lang tid var jeg stolt af
min reaktion som 14-årig, da far
spurgte mig om, hvem jeg ville leve
med efter deres skilsmisse. Med den,
der ikke er skyld i skilsmissen, svarede
jeg. De blev ikke skilt, men i endnu
længere tid har jeg været usikker på,
om der er nogen af os, der har fået no
get ud af det.
Som ung drømte jeg om en lykkelig
kærnefamilie med mange børn. Samti
dig kunne jeg ikke forstå de professio
nelle fodboldspillere, som ikke fungere
de som team, selvom lønnen til enhver
af de elleve var afhængig af fælles
samspil. I dag er jeg gift og har et barn,
og kan godt forstå fodboldspillerne.
I 1982 afsluttede jeg jurastudium i Sa
raJevo.

Grønbjerg Jagtforening

Afholder ordinær generalforsaml.ing på Grønbjerg Kro,
Tirsdag den 27. januar Jtf0
Dagsorden ifølge vedtægterne
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I 7 år arbejdede jeg i et stort olieraffi
naderi som sagfører, og i tre år i en
kommW1al forvaltning som formand.
Jeg tror på mennesket og tiden. Oldefar
døde som 96-årig, farfar som 77-årig
og far som 50-årig. I Følge skalaen
skulle jeg dø omkring 30 år, som 33årig er jeg begyndt et nyt liv med et an
det netværk.
-Socialrådgiver-uddannelsenHvordan forskellige mennesker omgås
hinanden, og hvorfor de gør, som de
gør spørgsmålet har jeg altid tænkt på.

I Danmark har jeg set, hvordan det er,
at have brug for hjælp.
Jeg håber, at jeg gennem denne uddan
nelse, med hjælp af min erfaring i for
skellige roller i det sociale område og
uddannelsen hjemmefra vil få lov til at
arbejde med mennesker.
Venlig hilsen Enes.
Jeg må lige tilføje, at dette også var
Enes's term.insopgave ved Den sociale
Højskole i Esbjerg.
- ik.

Familie & Samfund
Tirsdag den 20. januar 98
Turen går til Kreativ Hobby i Holstebro
Vi kører fra Grønbjerg P-pladsen kl. 18 30
Alle er velkommen

Tirsdag d. 24. februar 98
Sinne Damsgård kommer og viser os hvordan
man tilbereder dansk oksekød
Grønbjerg Skole kl.19°0
Alle er velkommen

Hilsen Familie og Samfund
Formand: Annette Pedersen
Kasserer: Karin Demant
Sekretær: Elna Nielsen
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tlf: 97384139
tlf: 97384187

tlf: 97384352
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Skoleindskrivning

Her er et udsnit af de 14 børn der blev indskrevet i den nye børnehaveklasse .

Grønbjerg Sogneforening
afholder generalforsamling
torsdag den 19. februar 1997 kl. 19.30
i Grønbjerg forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Sogneforeningen er vært ved kaffen.
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Bestyrelsen

VIKINGEN ER LØS
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Hvem har ejet kirken.

Oprindelig var kirken altså selvejende og
sådan var ejerforholdet de første 400 år indtil
refo1mationen i 1536, da kirkerne blev lagt
under kronen.
Når statskassen var tom måtte kongen finde
nogle værdier, der kunne realiseres, og her
var kirkerne en mulighed for at skaffe penge,
enten ved direkte salg eller ved at give dem
væk til dækning af gæld. Arene efter 1686
blev kirkesalgenes tid, fordi den skånske krig
( I 675-79) havde opbrugt landets penge. I
1687 kom turen til Brejning og Nr. Omme
kirker.
Den I 5. marts I 687 blev Brejning og Nr.
Omme kirker, af kongen skænket og foræret
oberst LaUJids Munk til Brejninggaard for tro
tjeneste som oberst ved artilleriet. Det var en
betingelse, at kirkerne skulle holdes ved lige
og blev forsynede med gudfrygtige og dygtige
præster, desuden skulle kirken forsynes med
lys, vin og brød.
I de følgende 140 år fulgte Nr. Omme kirke
med i handelen hver gang Brejninggaard
skiftede ejer. Den 27. april 1827 blev der på
Brejninggaard afholdt auktion over Nr.Omme
kirke med dens tiende. Køber blev J. Bonne
til Sophienlund, som blev kirken tilslået for
545 rigsdaler. Efter J. Bonnes død i 1835
blev der afholdt auktion over dødsboet og her
blev kirken med tiende købt af søkrigskom
missiær, prokurator Bagge i Ringkjøbing for
500 1igsdaler til overtagelse den 4. maj 1835.
Når prisen ikke var højere skyldtes det, at
kornp1isen på det tidspunkt var meget lav
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(tiende blev ydet i rug og byg) desuden var
kirken meget forfalden.
I 1847 ønskede Bagge at belåne kirken og i
den anledning blev den vurderet. Kornprisen
var nu steget til 4 rdl. og 3 mark for en tønde
mg og 3 rdl. for en tønde byg. Det blev til en
indtægt på i alt 192 rdL for tiende alene.
Udgifterne til skatter var 21 rdl. reparationer
20 rdl. andre udgifter IO rdl. Overskuddet
blev altså 141 rigsdaler, som svarede til
renten af 3.500 rdl. I 1858 blev der igen
foretaget vurdering af kirken og da var korn
p1isen steget til 6 rdl. for mg og 4 rdl for byg.
Derfor blev kirken denne gang vurderet til
4.000 rdl. I 1859 blev kirken igen solgt på
auktion og blev købt af Carl Bollerup og
Peder Gjødersen i fællesskab. De var begge
fra Rindum Peder Gjødersen døde i 1893 og
skifteretten begjærede offentlig auktion over
dødsboets halvdel af Nr.Omme kirke med
tiende. Gårdejer Ivar Harpøt fra Rindum blev
højestbydende med 1200 kroner. Efter at Carl
Bollemp også var død fik hans enke Ana
Bollerup tinglæst adkomst til hans andel af
kirken, som hun i 1895 skødede til sin søn
Iver Chr. Bollerup.
I 1903 kom forordningen om tiendeafløsnin
gen og i de følgende år blev tiendeafløsningen
gennemført ved næsten alle kirker. I forbin
delse hermed blev kirkerne efterhånden købt
til selveje. I Nr. Omme blev det vedtaget. at
der skulle bygges en kirke i Ørnhøj til op
førelse i 1915. Disse omstændigheder gjorde
det aktuelt at menigheden købte Nr. Omme
kirke.
Den I. marts 1914 solgte Ivar Hartpøt og Ivar
Chr. Bollemp kirken til foreningen, "Nr.
Omme Sogns sydlige kirkedistrikt", repræ
senteret ved dens bestyrelse, som bestod af
Lærer A Vestergaard (formand), Chr. Clu-i
stensen, Præstegaarden, Jens Kristensen,
Grønbjerggaard, Gravers Chr. Larsen, Kjær
gaard og Chr. Kjærgaard, Kjærgaard
Ifølge skødet overtog forenmgen kirken med
dens tilliggende jorder, der ikke var matriku-

leret, - med påstående bygninger med mur- og
sømfaste tilbehør, alle kirkens rettigheder og
herligheder, derunder den kirken tilhørende,
under stifmidleme nuværende kapital for
afløst tiende, 12.819,43 kr Desuden en
kirken tilhørende eng under P. Svendsens
gård i Skrostrup, hvoraf årlig svares en tønde
Rug. Samt en aarlig afgift fra Nr. Omme
kommune på 3 0 kr. for afløst pligtarbejde.
Købeswnmen var 4.000 Kr.
Ved en tejl blev engen i Skrostrup ikke afløst
og det gav anledning til en langvarig tovtræk
keri mellem menighedsrådet og de skiftende
ejere af gården, som ikke ville betale afgift af
engen, som de mente hørte til gården. Det gik
så galt, at sognefogden kom og pantede to
køer hos den daværende ejer Martin Nielsen.
Det skal dog nævnes at de to køer aldrig blev
solgt på auktion. For at få en ende på striden
foreslog menighedsrådet, at Martin Nielsen
sk1.11le betale 200 kr. til endelig afgørelse. Det
ville stiflsøVIigheden ikke gå med til. I foråret
I 94 7 forelå stiftøvrighedens afgørelse, der
gik ud på, at Martin Nielsen skulle betale 400
kr. som afløsningssum, hvilket han gik med til
for at få sluttet sagen, den havde da verseret i
næsten 30 år.
I de følgende 25 år var kirken ejet af menig
heden, der nu skulle sørge for vedligeholdelse
afkirkebygningen og dens inventar. I den tid
blev der foretaget forbedringer, der krævede
så store midler, at det blev nødvendig at
foretage indsamling blandt menighedens
medlemmer.
I 1939 afleverede "Foreningen Nr. Omme
Sogns sydlige Kirkedistrikt" Nr. Omme kirke
til selveje under stiftøvrighedens tilsyn. Som
den var købt ved bestyrelsen blev den også
afleveret til selveje af den siddende bestyrel
se, der bestod at: lærer A. Vestergaard, Peder
Chr. Pedersen, Andreas Sandgrav, Lars Kjær
og Henrik Jensen. Lærer A. Vestergaard var
fonnand i alle 25 år og gjorde i den tid meget
arbejde for kirken og det kirkelige arbejde.

Den oprindelige kirkebygning.
Da kirken i sin tid blev bygget, bestod den
kun af kor og skib, og så altså slet ikke ud
som vi kender den i dag. Vi må tænke os,
kirken uden tårn og våbenhus.
Inde i kirken var der ikke lagt gulv, der var
ingen stole, for under de katolske messer sad
man ikke ned, men stod op eller knælede. Der
var ingen prædikestol. Der var et stenalter,
men ingen alte11avle. Der var selvfølgelig
heller intet pulpitur med orgel.
Der var en indgang i hver side af skibet,
henholdsvis for kvinder og mænd. Imellem
dørene stod døbefonten. Man havde nemlig
den opfattelse, at det udøbte barn var en
hedning og derfor skulle dåben finde sted så
nær ved døren som muligt.
I Nr. Omme kirke findes døbefonten og det
gamle stenalter stadig, begge dele er sikkert
lige så gamle som kirken. Det har oprindelig
været sparsomt med belysningen, for da
kirken var bygget havde den kun to små
rundbuede vinduer i hver side af skibet og tre
tilsvarende små vinduer i koret.

I næste nummer

Kirkens restaurering i 1961 .
Koret
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Der går mange
gode "ender" på
et godt stykke
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