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"De store udgravningers tid er ikke forbi i Grønbjerg "

RUNE
STENEN

■ Redaktionen
Forside:
Denne gang har fotografen fundet
motivet fra udgravningen til Anne
bergs nye kontorbygning.
Som ved andre udgravninger i Grøn
bjerg, var man spændt på om der var
spor efter tidligere " grønbjerg-boere".
Men det var der ikke. Den lokale ar
kæolog inspicerede byggepladsen,
men fandt ikke vikingeboplads eller
grave fra bronzealderen.

Det har det fået, men bladet kan alli
gevel udkomme til sædvanlig tid, tror
vi. Bladet kan trykkes. og så håber vi
ikke der bliver forsinkelse ved post
væsnet.
Men konflikten har ramt udbringning
af billeder til Brugsen og i den forbin
delse mangler vi nogle billeder.
Til indlægget om forfatteren Kirsten
Holst må vi undvære et billede.
De to andre billeder vi mangler er til
portræt af en ny virksomhed Pipecon
as og til "Pengeyngel", begge artikler
vil blive bragt i næste nummer.•
-imm

Nyt:
I sidste nummer af Runestenen skrev
vi om hvordan man kunne give et bi
drag til Runestenen. I den anledning er
der kommet flere bidrag, og det siger
vi mange tak for.
Hver gang vi udsender en Runesten
koster det ca. 4000 kr. at få bladet
trykt, dertil kommer porto og udgifter
til billeder m.m.. Det er derfor nød
vendigt med penge for at lave bladet,
og hovedparten af midlerne kommer
fra vore faste annoncører. Dem vil vi
også takke for deres velvillighed, uden
den opbakning var det ikke muligt at
lave Runestenen.
I skrivende stund er det en uge siden
konflikten på arbejdsmarkedet brød
ud. Vi har været spændt på om det
ville få nogen betydning for udsendel
se af Runesten nr. 32.
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RUNESTENEN

Redaktører:

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

Er det interessant at sidde i byrådet, og
synes du om det? Det er spørgsmål
som jeg, og sikkert også andre ny
valgte, ofte bliver stillet. Mit svar er ja
til det første. og jeg synes også godt
om det. men det er bestemt ikke ens
betydende med, at det altid er lige
sjovt. - I såvel en privat husholdning,
som kommunens husholdning er det
altid mere bekvemt at prioritere for
brug end besparelser. Det sidste er
desværre blevet en nødvendighed i
Videbæk Kommune, og for den sags
skyld i massevis af andre kommuner.
br der overhængende fare for at kas
sen løber tom, har man som kommu
nalpolitiker ansvar og forpligtigelse til
at drage konsekvens af realiteterne.
Og hvor skal der så spares, det må da
kunne gøres på de andres område sy
nes man jo nok altid. Lad det være
sagt med det samme, ingen områder
går helt fri, men mest synligt bliver
nok besparelserne på dagpleje/ børne
området. Der bliver et max. på antallet
af dagplejere, nogle forældre kan
komme til at køre længere, for at få
pladserne optimalt udnyttet. Og måske
skal nogle af de største børn i børne
haverne rykke op i SFO (skolefritids
ordning), for at skaffe mere plads i
dagplejen. Endelig slås et ekstra slag
for, frit valg ordningen. Er det så far
vel til pasningsgarantien?
Det vil tiden vise. men indrømmet det kan blive konsekvensen. - Andre
ting må holde for ved besparelse/ ud
sættelse: udbygning af renseanlæg i
Videbæk, minihal v. Videbæk skole,

renovering af Videbæk gl. skole, vej
vedligehold, grønne tilskud til lands
byerne, oplysningsforbundene og me
re kommer sikkert til.
Jamen kunne man ikke bare sætte
skatten lidt op, ville jeg selv have
spurgt for få måneder siden. Nej, det
kan man ikke bare, for det blander re
geringen sig i, som lover befolkningen
forbedringer på kommunernes bekost
ning.
På sigt håber jeg at ideer og visioner
må have større plads end besparelser
og udsættelser, men man må erkende,
at det kræver økonomisk råderum.
Som jeg startede - interessant, ja, men
ikke altid lige sjovt. ■
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Læge H. Thomsen

Tlftid:
Konsultation:
efter aftale

800 - 900

Tit: 97 38 40 50

Grenbjerg
folkebibliotek:

Servicemeddelelser

Klip og Krei:

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

900 . 1730
900 . 1730
Lukket
900 . 1730
900 . 1730
Lukket

Tit: 97 38 42 85

Mandag:
Torsdag:

Grønbjerg Kro:

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

Tit: 97 38 41 77

Grønbjerg - 2000
Servicebutik:

mandag, tirsdag &
onsdag 1600 - 1800
torsdag 1500 - 1 l45
fredag 13 15 - 15 15

Lukket
1100 . 2300
1100 . 2300
1100 . 2300
1100 . 0200
1100 . 0200
1100 . 2300

Tit: 97 38 44 50

"1ill

Landbobanken:

Brugsen:

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

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
fredag:

930. 1200
930 • 1200
930 . 1200
1330 . 1730
1330 . 1630

Tit: 97 38 40 49

Bentei Salon:
Mandag - Onsdag

Postekspeditionen:

Alle hverdage:
930. 1200
Posthuset er lukket
fra
1200 . 1330

800. 1200
& Fredag:
Lørdag efter aftale
Tit: 97 38 41 12

Post indleveret efter 1330
bliver sendt
efterfølgende hverdag.

Genbrugspladsen:

Nylandsvej - åben
Lørdag 1000 · 1200

Tit: 97 38 40 42

Tit/fax: 97 38 48 08

Postkasserne tømmes:

Ved skolen:
Ved Brugsen:

Mandag - Fredag kl. 1800
Mandag - Fredag kl. 1200

Mandag - fredag kl 800 - 2000
kl 800 - 1600
Lørdag
Søndag
kl 1100 - 2200

Rutebilernes informationscentral:

Tit: Videbæk
Ringkjøbing
Holstebro
Skjern

97 17 33 99
97 32 33 99
97 42 17 88
97 35 06 77

Vagtlægen:

97 84 18 00

Biblioteket:
Billardklubben:
By- og Erhv.udv:
Byrådet:
Børnehuset Best:
Børnehuset:
Dagplejerep.:
Forsamiingshuset:
Grønbjerg-2000:
Gymnastikforen.:
Havekredsen:
Hjemmeplejen:
Familie & Samt:
Idrætsforeningen:
Jagtforeningen:
Kirkebetj/Graver:
Kirkeligt Samt:
Klubhuset:
Landbetj:
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T. Vestergård
Per Johansen
John Asmussen
Gravers Kjærgaard
Susanne Andersen
Lone R. Lauritsen
Marlene S. Høj
Mogens Ballegaard
Ole Østergaard
Ingrid Engestoft
Annette Petersen
Inge Lund-Nielsen
Kresten Agerlund
Inger L. Skytte
Villads Kyndesen
Karl Werge(Videbl

97384177
97384276
97384285
97384094
97384362
97384066
97381157
97384383
97384332
97384448
97384010
97172433
97384139
97382162
97384270
97384343
97384073
97384076
97171030

Alarmcentralen:
Lokalhistorisk:
Lægen:
Menighedsrådet:
Musikforeningen:
Nr. Omme
Posthuset:
Præsten:
Røde Kors:
Servicebutikken:
Skolebestyrelse:
Skolen:
Sogneforening:
Udlejn./Flagalle
Ungdomsklubben:
Venstreforen:
Vandværket \
j

Søn-og helligdage kl. 1745

112
N. Peder Svendsen
Henrik Thomsen
Hanne Kjærgaard
Birgit T. Jensen
Kirkekontor
Brugsen
Ernst M. 0ttosen
Besøgstjeneste
Grønbjerg - 2000
Ole Berthelsen
Henning 8. Møller
Kresten Vestergaard
Jørgen Demant
Karen Bak
Jørgen Demant
Leif Tange
Jørgen Kristensen

97384110
97384050
97384094
97384397
97384696
97384042
97384183
97173204
97384808
97384179
97384177
97384200
97384187
97384349
97384187
97384284
97384259
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■ Skolebestyrelsen

■ Fra skolen

Ved: Formand Ole Berthelsen

Ved: Skoleleder Henning B. Møller

Her pr. I .april tiltrådte den nye skole
bestyrelse. Den 30.marts konstituerede
vi os som følger: Formand blev Ole
Berthelsen, næstformand blev Lars
Holm Hansen, bladudvalget hører un
der Inge Ibsen, legepladsudvalget va
retages af Karen Højmose, Ole Ber
thelsen er i byggeudvalget og i Grøn
bjerg - 2000 sidder Niels Jacobsen i
repræsentantskabet og Ole Berthelsen
i bestyrelsen.
Det er med stor spænding. vi starter på
en ny 4-årig periode i skolebestyrel
sen. Det første stykke tid. vil vi bruge
på at lære hinanden at kende og give
de nye forældrevalgte en grundig ori
entering om skolens forhold og virke.
I midten af april vendte Jena Bangs
gaard tilbage til skolen efter lang tids
sygdom. Samtidig tog vi afsked med
Ruth Grimstrup som har været vikar
for Jena. Til aflastning for Jena
Bangsgaard, der ikke kan starte på
fuld tid, er der indtil sommerferien an
sat en 3. års lærerstuderende, som
hedder Brian Madsen. ■

Som nævnt i sidste nummer af skole
bladet havde vi allerede indskrivning
den 15. december og der blev indskre
vet 14 nye elever. Dette lagt sammen
med et par nyindskrevne vil medføre
at elevtallet næste år bliver på 80 - en
pæn stigning i forhold til sidste år.
hvor tallet var 67 !
Vi er så flyttet ind i det nye musiklo
kale, som 1. kl. jo bruger til hjemlo
kale. Flyttet gav os lejlighed til at an
skaffe ny tavle og opslagstavle. og
børnehuset er glade for at have fået
lidt mere albuerum ved overtagelsen
af det "gamle" musiklokale.
Set som en helhed har "flyttet" ikke
været nogen fordel som sådan for
skolen.
Før havde indskolingen (bh.kl.. 1. og
2. kl.) til huse på den ene side af stor
rummet, resten af skolen på den an
den. Det at børnehuset har "lånt" sko
lens lokaler. har vi hele tiden kaldt en
midlertidig løsning af børnehusets
pladsproblemer. Vi håber og tror på, at
der kort efter årtusindskiftet vil blive
bygget et børnehus, som udelukkende
bliver bygget til formålet, således at vi
i Grønbjerg får de optimale forhold for
børnene i pasningsordningerne. De
pladsproblemer, som skolen med sti
gende elevtal vil løbe ind i efter årtu
sindskiftet vil med bygning af et nyt
børnehus automatisk være løst da vi
så kan få vore udlånte lokaler tilbage.
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(Ovenstående indlæg er fra skolebladet.)
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■ Børnehuset
Ved: Lone T. Lauritsen

Lørdag d. 14. marts holdt Grønbjerg
Børnehus arbejdslørdag, 11 forældre
og 2 ansatte svingede penslen, ham
meren og saksen i ca. 6 timer, alt
imens 13 unger hyggede sig.
Det er dejligt når forældre bakker op
om et arrangement som en arbejdslør
dag. Vi hygger os sammen og får no
get fra hånden. som alle børnehusets
børn får glæde af. For selv om vi har
gemt/ sparet ca. 35000 kr. i 1997 til

etablering af vores nye rum, så rækker
pengene ikke langt, når der skal møb
leres og købes nyt legetøj.
1. februar udvidede børnehuset med
70 m 2. Disse nye m2 var stærkt til
trængte. da vi nu har 53 indskrevne
børn og yderligere får 4 den 1. april.
Vi glæder os over vores nye lokale,
men vi kommer nok snart til at mangle
et nyt børnehus, med den tilgang af
børn. der er i Grønbjerg. (hvilket jo er
skønt). Vi håber derfor at kommunen
fortsætter med at bygge i Grønbjerg
efter at vi har fået multisalen. ■

Tour de Pedal
4. maj - 12. maj - 20. maj - 28. maj
Grønbjerg GUF
7

■ Tyveri igen !
Hvem bliver den næste???
Så blev det Ungdomsklubbens tur og
Servicebutikkens tur.
Vi har haft indbrud igen. Virksomhe
derne har prøvet det. Klubhuset har
prøvet det et par gange, Skolen og
Børnehuset har prøvet det, tit steder
hvor der ikke befinder sig nogen i og i
nærheden af ved nattetide. Men hvor
når bliver det private hjem der udsæt
tes for tyveri? Ja vi ved det ikke. Men
vi kan vel gøre os nogle forholdsregler
af een eller anden slags.
Det er såmænd ikke fordi der er stjålet
så mange penge. Omkring 200,- kr. fra
Ungdomsklubbens kasse, penge som
Ungdomsklubben har så hårdt brug
for, nogle få kroner fra Servicebutik
ken og omkring 3 - 400 kroner af Ru
nestenens penge, penge der godt nok
ligger relativt let tilgængelig, men al
ligevel penge som gode borgere har
været inde i Servicebutikken med for
at støtte Runestenen.
Jeg ved godt at jeg ikke burde have
pengene liggende i Servicebutikken,
men havde det forhindret et indbrud,
jeg tror det næppe. Og det retfærdig
gør under ingen omstændigheder et
indbrud.
Men jeg har en formodning om at det
er folk der er kendte med bygningen.
Der er smadret et vindue i "terrassedø
ren" i smøgen mellem bageriet og
Niels "Højris" (Algade 25). En glas
dør der ikke ses og kendes af de fleste.
Døren er forsøgt åbnet med en skrue
trækker. Herfra er man gået hen til
ungdomsklubbens pengekasse, der er
gemt et relativt besynderligt sted, tømt
8

den og gået videre ind i Servicebutik
ken. Her har man brækket en dørgerigt
af med en skruetrækker for at komme
ind, gået direkte ind og tømt de to
skuffer i skrivebordet hvor jeg opbe
varer de penge jeg en gang imellem
ligger inde med.
Det kan jo næsten ikke betale sig at
ulejlige politiet med den slags små
ting, men der skal jo indgives en poli
tianmeldelse for at få · erstattet det
ødelagte og de penge der er stjålet. Og
ligesom i Klubhuset koster reparatio
nerne ved indbruddet mange flere
penge end det der er stjålet for.
Intet andet var berørt, slik sodavand
og andet i Ungdomsklubben var ube
rørt og kun skufferne i Servicebutik
ken var hevet ud og mine små sorte
mapper fra Ringkjøbing Landbobank
var tømt ud på gulvet. Keld og Ingrid
der ellers bor tæt på havde ikke hørt
noget. Og Ellegaard der bor oven på
Bmgsen havde tilsyneladende heller
ikke bemærket at der listede ubudne
gæster om i Servicebutikken.
Men til sidst står vi der - hvornår går
det ud over private hjem? Hvem ram
mer det næste gang? For så længe det
går godt har man vel ikke til sinds at
stoppe.
Men hvor længe skal det gå godt?
-mb

■

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

■ Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

'11.
Den varme arstld nærmer sig he d1gvis. men med den kommer også in
sekterne. Det er mest myg. vi her tæn
ker på. og de begynder deres aktivitet
allerede i midten af maj og fortsætter
hele sommeren. Det er kun hunner af
stikmyg. som stikker mennesker. og
det gør de for at suge blod. Blodet gi
ver dem nemlig næring til at produce
re ekstra mange æg.
En voksen myg har næring nok med
sig fra larvestadiet til det korte liv, den
har som vinget insekt. og behover ikke
selv at indtage føde. Hannerne suger
derfor ikke blod. Derimod er alle myg
athængige af vand og opholder sig
derfor på skyggefulde og fugtige ste
der. Myggeplagen er derfor også langt
væne i de store skove med fugtig mo
sebund nord og øst for os.
I troperne kan myg overfore malaria,
men her omkring overfører de ikke
sygdomme.
Selve stikket mærker man ofte ikke,
men medens myggen suger. udskiller
den et sekret. som giver kløe, hævelse
og irritation. Det er meget forskelligt,
hvor stærkt folk reagerer på mygge
stik.- nogle mærker det slet ikke og
andre får store og generende hævelser.
Man kan forebygge ved at holde myg
gene på afstand med forskellige slags
balsam og spray, som de ikke kan lide.
De kan fås i håndkøb og hjælper en
del. Hvis man kun har tyndt tøj på.
kan det være nødvendigt også at
spraye det, da myg nogle gange kan
stikke igennem f.eks. en tynd T-shirt.
0
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Det er en god ide at have myggemidler
med på skovtur eller til en grillaften.
Det kan også hjælpe at tænde mygge
lys eller forskellige "osepinde", da rø
gen herfra også holder dem på afstand.
Så er spørgsmålet bare, om man selv
kan holde lugten ud!
Myggemidleme skal alle godkendes af
Miljøstyrelsen, og det betyder, �t de
både er virksomme og forholdsvis
ufarlige; men det betyder også, at ud
valget er begrænset, og at de mest
virksomme ikke kan købes her i lan
det. Så hvis man tager på ferie et sted,
hvor der virkelig er mange myg, kan
det være klogt at købe et lokalt mid
del. Man bør dog huske på, at det
drejer sig om bekæmpelsesmidler og
ikke bruge dem uden grund. ■

'.·���:�;i-�

'

- ';,.;

-=��-·�

Grønbjerg
Kro

i'

..'�

,[

Anne og Kim

VI LEVERER VARM OG
KOLD MAD UD AF HU
SET
Tlf.: 97 38 44 50

SØNDAGSMENU

KUN Kr. 65, 9

■ En familie i Grønbjerg
Mit besøg denne gang gælder Jøm
Wutborg og Oscar. De bor Bymar
ken 12B i en lejlighed med en dejlig
udsigt over markerne.
Jørn Wutborg er 30 år og den ene
halvdel af et tvillingepar (en søster),
desuden har han en storebror. Jørn er
født i Vildbjerg, hvor hans far arbej
dede på mejeriet. Da mejeriet blev
lukket ( som så mange andre små
landsbymejerier er blevet) flyttede
hele familien til Næsbjerg ( en lille
landsby udenfor Varde), hvor Jørns
forældre stadigvæk bor.
Jørn er nysproglig student inden han
læste til korrespondent. Han er 3sproglig korrespondent og startede

med at læse engelsk og fransk, det
spanske kom til efter et aftenstudie.
Jøm er uddannet på Handelshøj sko
len i Varde ( dengang den stadigvæk
var åben). Da han var færdioe, med
sine studier flyttede han til Hvide
Sande vor han fik arbejde ved en lo
kal fiskeeksportør. Jørn var næsten 5
år i dette job, som han fandt meget
spændende og alsidigt, men efter
knap 5 år mente han at nu var det
ved at være tid til at søge nye græs
gange. Det fandt han så hos MD
FOODS Danmark Protein i Nr. Vi
um, hvor han siden 1. februar 1995
har været ansat som Customer Ser
vice Assistent. Denne stilling inde
bærer ordrebehandling, prognoseop
følgning og kundespecifikationer.
Jørn arbejder med kunder i Tysk
land, Frankrig, Belgien Holland og

Tåler din bank
n sammen
ligning
_1:t:!J :::: med

l<om
ind i en
af vore
afdelinger og
hør nærmere!

os?

j1æj landbobånken

Sydamerika (hovedsageligt Argenti
na og Brasilien).
Den første tid blev Jørn boende i
Hvide Sande, men siden september
1997 har han slået sine folder i
Grønbjerg. Grunden til han flyttede
var at han gerne ville bosætte sig
nærmere på sin arbejdsplads, og så
var denne lejlighed i Grønbjerg le
dig. Årsagen til at Jørn faldt for
Grønbjerg var at han gerne ville bo
sætte sig i en landsby, da han ikke
finder storbyer nær så tiltrækkende
at bo i som de mindre by
er/landsbyer. Dette skyldes at der er
for megen trafik og larm i storbyer
ne, hvor man i landsbyerne kommer
tættere på naturen.
Du har sikkert mødt Jøm på en af
hans mange ture rundt i eller om-

�DANA
VINDUER�

kring Grønbjerg på cykel eller lø
bende. Jørn startede med cyklingen i
Hvide Sande ved et tilfælde. Han
mødte nogle personer som spurgte
om han var interesseret i at komme
med ud og cykle - det ville han ger
ne og han har siden cyklet mere og
mere. Den dag jeg besøgte Jørn for
talte han at han dagen før lige var
rullet en lille tur rundt om Ringkø
bing Fjord, en lille tur på bare 130
km - PUHA SIGER JEG BARE!
Jørn er begyndt at cykle i Spjald cy
kelklub, og så deltager han i diverse
motionsløb. I år skal han blandt an
det køre Stjemeløb i Grindsted (234
km), Fjorden Rundt (105 km) og
Fjorden Rundt fra Esbjerg (200 km),
så man kan vist godt sig han har go
de ben.
I vinter har Jørn desuden spillet bold
på vores lokale boldhold. Jørn kan
godt lide at spille forskellige former
for boldspil og han har da også tidli
gere spillet fodbold.
Fritiden bruger Jørn ellers på Oscar.
Oscar er ca. 6 ½ år og flot rødhåret,
han er meget dominerende og kan
ikke så godt lide børn. Hvem ham
Oscar er- jo Oscar er såmænd husets
( fortsætets)

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg
6971 Spjald.
Tlf. 97 38 45 00
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kat. Jørn har fået Oscar af sine for
ældre� som i sin tid fandt ham ( altså
katten!) udenfor deres dør. Jørns
mor - som er inkarneret katteelsker syntes at den kat var da for sød og
flot til at få aflivet og så fik hun
overtalt Jørn til at adoptere Oscar hvad Jøm ikke har fortrudt. Jøm er
opvokset med katte så der skulle ik
ke megen overtagelse til før Oscar
flyttede fra Næsbjerg til Hvide San
de i en alder af ca. 1 år. Jøm er glad
for at bo i Grønbjerg og er glad for
sin lejlighed med den gode belig
genhed og udsigt. Jørn er også glad
for den gode modtagelse han har fået
her i Grønbjerg og han synes at alle
folk er meget flinke.

Jeg vil gerne sige mange tak til Jøm
fordi jeg måtte få lov til besøge ham
og forstyrre hans søndag formiddag.
Inden vi sluttede skulle Jørn jo også
besvare spørgsmålet fra familien
Sand Larsen, nemlig følgende: Kan
du give opskriften på din yndlingsret
som skal være ernæringsmæssigt i
orden og ikke må tage mere end 3/4
time at lave? Jørns yndlingsret er la
sagne (jeg fik ikke at vide om det
også var Oscars yndlingsret) og han
giver her velvilligt sin opskrift ( dog
tager den lidt mere end 3/4 time at
lave, men da lasagne jo som regel
smager rigtig godt er det jo nok i or
den.) (fortsættes)

Din lokale el-installatør...

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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LASAGNE A LA WUTBORG.
250 g Lasagneplader
Revet parmasanost
Kødsauce:
1 stk. løg
500 g hakket oksekød
1 pk. bacon
ca. 5 stk. gulerødder
1 ds. flåede tomater
l ds. tomatkoncentrat.
Salt. peber. oregano.
Gu]erøddeme skæres i skiver og ko
ges ca. 15. min. Løget og bacon
snittes. Løg. bacon og hakket okse
kød svitses i olivenolie. De flåede
tomater. tomatkoncentrat og gule
rødder tilsættes og kødsaucen sma
ges til med salt, peber og oregano.

Bechamelsauce:
Lidt smør eller margarine
ca. 1 spsk. mel
ca. 21 mælk
Salt, revet muskatnød.
Lidt smør smeltes i en gryde og ca. 1
spsk. mel røres i. Mælken tilsættes
og der røres til man får en jævn tyk
konsistens. Smages til med revet
muskatnød og ca. 2 tsk. salt.
Lasagneplader, kødsauce og becha
melsauce lægges lagvis i et ildfast
fad, med 3 lag af hver. Drysses
eventuelt med revet parmasanost.
Bages ved ca. 200° i 30-35 minutter.
Velbekomme

■

LOKALBRUGSEN
GRØNBJERG

Tlf. 97 38 40 42 . Fax 97 38 44 42
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Læge Henrik Thomsen
Speciallæge i almen medicin
og
specialist i manuel terapi
Algade 8, Grønbjerg
tlf.: 97 38 40 50
fax: 97 38 4 1 33
Behandling af
muskler og led ti I bydes
efter aftale fra 9 - 1 7
alle hverdage undtagen lørdag
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■ Årets gang - derude
Ved: Lars Holm Hansen

Foråret er over os, men det er som om
at det trækker ud med lidt varmere
vejr og flere dage i træk, uden at der
kommer en tår vand. Mangen en
landmand har vist i april været meget
utålmodig, med at komme i gang med
at pløje. harve og så, men hvor der.
som her er en del ler i jorden, er det
nok klogest at vente til tid er. Jeg tror
alle går og spejder og lytter efter for
årstegn og de er der i rigeligt mål.
Træer, buske, stauder og '"ukrudt"
grønnes dag for dag. Nogle dyr og
fugle er allerede godt i gang med ar
ternes videreførsel, mens andre "træk
fuglene" først lige er ankommet. Jeg
har et kladdehæfte, hvor i jeg notere
de mest spændende natur/fugle iagtta
gelser jeg gør i løbet af året.
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I denne tid er hæftet, meget i brug. Jeg
synes det er interessant at notere f.eks.
datoer for hvornår, man første gang
iagttager de forskellige fuglearter, der
vender tilbage fra deres vinterkvarte
rer. Når man sådan nedskriver de for
skellige datoer kan man jo også sam
menligne med tidligere år og som re
gel viser det sig at de fleste arter er
utrolige konstante og kommer tilbage

næsten på dato. Mine hæfter, som jeg
har noteret i, de sidste 15 år, bliver
egentlig herved en slags dagbog, hvor
i man så en gang imellem kan sidde og
drømme sig tilbage til gode naturople
velser og til steder hvor man var.
Uddrag fra mit hæfte marts/april:
1/3 - Spurvehøg hun ved foderbrættet,
fik ingen fangst i første omgang, men
den løber rundt på jorden mellem bu
skene for eventuelt at kunne overraske
en spurv.
6/3 - 120 sanglærker flyvende rundt
over marken.
8/3 - Spor i sneen hele vejen rundt om
huset og udhuset, hvor sporene går
helt hen til hønse lemmen. Efter spo
renes størrelse og mønster antagelig en
ilder der har været på inspektionsrun
de. Mon ikke den også kommer til
dagligt, da kan man bare ikke se at den
har været her.

Grønbjerg
Lokalhistorisk arkiv
Generalforsamling med dagsorden
i henhold til vedtægterne afholdes i
arkivets lokaler
Ommegårdvej 9
Fredag d. 29. maj kl. 20°0
Åben hus i arkivet fra kl. 19°0
Bestyrelsen
15

14/3 - Gråand - 2 hanner og l hun i
vores sø/mose. - Fjeldvåge - fourage
rende Sandbækvej - Vore Tårnfalke
flyver rundt om redekassen, skriger og
gør udfald mod hinanden "parrings
flugt".
15/3 - Tur til Vest Stadil fjord. Ved
Strandgården adskillige tusinde gæs,
især Kortnæbbet og Bramgæs ''impo
nerende syn" ! ! ! !.
21/3 - Årets første Hvid vipstjert. Sid
ste år så jeg den første allerede 7/3.
22/3 - 4 Stillids fouragerende i træerne
efter elmeknopper. - Årets første
sommerfugle - 2 Nældens takvinge i
Ulfborg.
2 8/3 - Årets første Rørspurv. 1 han
syngende i mosen.
30/3 - Frøerne rigtigt i forårshumør.

Optalt ca. 200 i mosen. 1-2 kvadrat
meter fyldt med æg.
714 - Fiskehejre på jagt i mosen. Satte
min teleskop kikkert 25x forstørrelse
på. Sjovt at se hvordan den nærmest i
slowmotion bevæger sig fremad stiv
ner og gør udfald og det var så det
"salmander-liv".
8/4 - 4 Tårnfalke omkring redekassen,
skrigende, flot syn.

.
.

Ørnhojvej 24 •Grønbjerg• Tlf. 97 38 42 81 • Fax 97 38 42 88
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914 - Årets I. svale. en digesvale ved
Muldbjerg. Tidligt.
15/4 - På vej hjem fra fodbold kørte vi
forbi Annebergs store P-plads. Hov
hvad var det for en. Bakke tilbage. På
toppen af en stendynge. sad en meget
mørk fugl med rød hale. Kikkert frem.
Husrødstjert han.
Fin fugl og en god lille oplevelse til
samlingen.
19/4 - Blåmejsen er ved at samle re
demateriale i en redekasse. Frem og
tilbage. frem og tilbage går det. Det
ser sjovt ud. når den sidder på jorden
ved en tot mos. Stemmer rigtigt fød
derne i og hiver. totten blev ligeså stor
som den selv. men skidt vi tager den
alligevel og flyver uanfægtet forbi mig
på l meters afstand og hen i redekas
sen med den.
22/4 - Stærene er for alvor
ved at indlede ynglesæso
nen og der bliver rigtigt
sunget fra træets top. Prøv
at lægge mærke til stæren,
den er utrolig god til at
imitere/gentage noget den
har hørt. 5 minutters lytten
gav stemmer fra flg.: Vibe,
Fasan, Musvåge, Gråand,
Allike, Tårnfalk, Vagtel,
Solsort, Jernspurv, spillen-

de Stor regnspove og så er der en af
stærene der sidder og siger mæ-ææh
akkurat som et lam.
Ja. du læste rigtigt.
26/4 - Enkeltbekkasin, i mosen. En
vadefugl man sjældent ser, idet den
næsten skal trampes op. Yngler i
Nordskandinavien.
Apropos fuglestemmer og morgen
stemning er foråret netop nu, den al
lerbedste tid på året at gå på opdagel
ser i naturen. Tag en fuglebog og en
notesblok med. Noter dine iagttagelser
ned og du vil også fremover kunne
glæde dig over hvad du så. Jeg synes,
alle burde prøve en forårsmorgen at
stå op med solen, tage ud i natu
ren/skoven og høre, se. lugte, hvordan
den vågner. "Thaf s life" ■

Hjælp søges !
Vi har behov for hjælp så kunne du tænke dig at hjælpe ved at passe
kiosk når vi har børnekampe, være dommer ved børnekampe eller være hjælpe
træner så hører vi meget gerne fra dig. Vi kan f.eks. godt bruge din hjælp søndag
d.17. maj når der skal afholdes Marabou dag. Du kan henvende dig til Susanne
Bagge på tlf.97 38 44 14 eller til Jytte Nilausen på tlf. 97 38 43 78
17
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Fletvægge og Pool

Der sker en mindre revolution i vores
gamle Kro. Kim og Anne der overtog
Grønbjerg Kro d. 1. april, vil føre
Kroen tilbage til "Ries tid". For os der
ikke boede i Grønbjerg på Rjes tid vil
nok spørge - "Hvad betyder det"? Det
bety der at restauranten bliver flyttet
ind i krostuen og krostuen bliver flyt
tet ind i restauranten. Det lyder måske
lidt fjollet, men der bliver ved ombyt
ningen bedre plads begge steder. I dag
står man bogstaveligt talt på nakken
af hinanden i krostuen. V ed flytnin
gen bliver der plads til flere gæster i
krostuen, der bliver plads til et pool
bord, (en slags billard red.) TV i det ene
hjørne, dart-spil, spilleautomater og
musikboks. I restauranten bliver der
mageligt plads til 25 - 30 gæster og
selskaber på op til 35 gæster. Restau
ranten bliver "delt" op i små intime
enheder afskænnet med fletvægge i
italiensk/spansk stil. Kommer der sel
skaber på over 35 personer f.eks. til
barnedåb, konfirmation, bryllupper
o.s.v, kan forsamlingshuset benyttes.
Mange vil nok vige lidt tilbage for det
store lokale med relativt få men
nesker, men det har Kim og Anne
tænkt på. Der bliver indkøbt lette flyt
bare skillevægge, således at man kan
dele salen op i den størrelse der
passer til selskabet. Garagen bag
kroen bliver revet ned, der bliver
parkeringsplads, plads til nogle få
borde på fortovet og der vil blive
direkte adgang ind i gårdhaven, der
18

bliver forsynet med fire borde med
parasol, grillarangement, og en søm
blok. Inden døre vil der foruden om
bytningen også blive lavet nye toilet
ter således at der bliver knyttet toilet-

ter til krostuen og toiletter knyttet til
restauranten.
Udskænkningen
i
krostuen bliver rationel og af den
mest moderne type ligesom det bliver
muligt at betale for sine nydelser via
en dan.kortsterminal.
Grønbjerg Kro vil fortsat satse på

Grønbjerg
Maskinforretning
din lokale Maskinforretning

97 38 40 35

aber i forsamlingshuset, men også på
mad ud af huset. som der "altid" har
været. Derudover vil man altid kunne
komme og få dagens middag i restau
ranten eller i kroen, men man kan
også tage den med hjem. Anne der
står for køkkenet vil ud over den tradi
tionelle madlavning også prøve at til
fredsstille gæster med en lidt mere
eksotisk smag.
Kroen fortsætter også med at leje
værelser hos private, således der kan
tilbydes overnatning og efterfølgende
morgenmad på kroen. Den daglige
drift passes af Kim og Anne og ved
fester m.v. indkaldes løs hjælp.
En tradition fra Norge har værtspar
rettaget med sig til Grønbjerg. Og det

drejer sig om åbenhed og gæstfrihed
juleaften. Juleaften åbnede man
dørene til kroen og inviterede enlige/
pen-sionister til at holde juleaften
med sig. Denne tradition vil man
videreføre her i Grønbjerg og enlige/
pensionister der ellers skulle sidde
alene denne aften vil modtage en invi
tation til at deltage i familiens
juleaften.
Hele herligheden kan, hvis ikke noget
driller, tages i brug MANDAG d. 15.
juni og derefter vil Grønbjerg Kro
holde åben hver dag alle ugens dage,
således at man også om mandagen kan
hente grillmad, kylling m.v. hvis man
er kommet sent hjem.
-mb

Stauning Silo-

fabrik af 1994

■

Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald - 97 38 44 60 - også aften og weekends

VÆKSTBUEN
Mål: 100 cm lang, 50 cm bred, 30 cm høj
Jordspyd i hjørnerne giver stabilitet i vinden
35,- kr pr stk.
Pris: Vækstbue
30,- kr pr stk. (kun i
Gavlsæt (1 par)

KOMPOSTSILOER
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diameter/omkreds
cm
50-60
240

300

enderne)

højde
cm

rumindhold
l

pris
dkr

100

210

198,00

100

280

128,00

80

350

136,00

320

100

640

165,00

400

80

800

320

400

100
80

560
700

199,00

215,00

172,00
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■ Servicebutikken

Ved: Formand Mogens Ballegaard

Servicebutikken og
deromkring
Først en stor tak til de mange og
store bidrag til Servicebutikken
og dermed til Grønbjerg - 2000.
Vi vil her gøre opmærksom på at ga
ver givet til Grønbjerg - 2000 er fra
dragsberettiget på selvangivelsen efter
gældende regler om fradragsberettige
de gaver. Så derfor gem kvitterin
gen.
Det varmer når der er opbakning til
det man beskæftiger sig med.
Det er da klart at langt den største del
af tiden i Servicebutikken benyttes til
andet end at servicere folk her i Grøn
bjerg. Så kan med rette spørge hvad
tiden så går med?
Det store arbejde i øjeblikket er fær
diggørelse af Aktivitetscenteret ved
skolen. Der skal søges fonde for at
skaffe midler til omklædningsfacilite
ter og et Grilleteria, hvorfra de for-

skellige foreninger kan sælge pølser,
sodavand toast, slik og andet når mau
nu er i Gymnastiksalen og der om
kring.
I øjeblikket har vi ansøgninger ude på
over 4 mill. Kr. Desværre ser vi også
en del afslag. Vi har planlagt at søge
ca. 60 fonde og institutioner om hjælp
til byggeriet.
Derudover arbejder jeg med at udføre
de beslutninger som bliver vedtaget i
bestyrelsen for Grønbjerg -2000. Der
igen arbejder efter formålsparagraffen
der siger: Fremme by- og erhvervs
udviklingen, samt sport, fritidsaktivitet
og kulturliv således at alle alders
grupper har mulighed for at trives i
Grønbjerg.
Derud over vil jeg henvise til uddrag
af beretningen fra det offentlige Re
præsentantskabsmøde andet sted i bla
det.
Som man kan se af nedenstående bud
get er den mindste del afsat til direkte
husleje, lys og varme til Servicebutik
kens drift. De øvrige udgifter vil alt
afhængig af aktivitetsniveauet i Grøn
bjerg -2000, være til stede.
(fortsættes....)

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

Kristen Agerluncl 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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Budget 1998 for Grønbjerg - 2000
Indtægter
Overførte midler fra 1997
Forventet fra indsamling m.m.
I alt
Udgifter:
Husleje incl. varme lys og vand
Telefon. Porto. Kontor
Forsikring og revision
Markedsføring og uforudset
l alt

25.303
54.697
80.000
18.000,30.000,7.000,25.000,80.000 -

Repræsentantskabet for Grønbjerg - 2000 be
:-;tår af følgende:
Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling:
Mogens Ballegaard og John Asmussen
Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsfore
ning:
Torben Sønderby og Anne-Kirsten Gammel
gaard
Grønbjerg Idrætsforening:
Inge Lund-Nielsen og Susanne Bagge Pedersen
Grønbjerg Sogneforening:
Kresten V estergaard og Randi Olesen
Skolebestyrelsen for Grønbjerg Skole
Ole Berthelsen og Lars Holm Hansen

Bestyrelsen for Grønbjerg Børnehus:
Susanne Andersen
Grønbjerg Billardklub:
Henrik Skytte
Grønbjerg Husholdningsforening:
Elna Nielsen
Grønbjerg Jagtforening:
Henrik Thomsen
Grønbjerg Lokalhistorisk Arkiv:
Johannes Kirk
Grønbjerg Ungdomsklub:
Karen Bak
Videbæk Kommune:
Gravers Kjærgaard
Menighedsrådet:
Erik Ellegaard
Bestyrelsen blev
tantskabsmøde:
Fom1and:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:

efter det offentlige repræsen
Mogens Ballegaard
Ole Berthelsen
John Asmussen
Henrik Thomsen
Susanne Bagge
Gravers Kjærgaard
Kresten Vestergaard
Anne-Kirsten Gammelgaard

folketingsvalg
d. 11 marts i
Grønbjerg.
Der kom 497 til
stemmeWTieme
og stemmepro
centen blev
hermed på 89,7.
Et par stemmer
mere og vi var
kommet på 90
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■ GB - 2000

Ved: Formand Mogens Ballegaard

Fra repræsentantskabsmødet d. 16.
marts er der plukket følgende fra de
batten og bestyrelsesvalget.
Poul Erik Nielsen blev valgt til diri
gent. hvorefter Mogens Ballegaard
aflagde beretning (se andet sted i bladet).
John Asmussen forelagde det revide
rede regnskab samt budget.
Torben Sønderby: kan huslejen pres
ses? Kresten V estergaard mener at
huslejen er så lav som den kan blive.
Huslejen er inkl. vanne.
Ole Østergaard ville vide hvad posten
markedsføring dækkede over? Svar:
Byggeudvalgsmøder, møder med by
rådet, Runestenen m.v.
Herefter blev handlingsplan for det
kommende år fremlagt.
Servicebutikkens overlevelse:
Karen Bak sætter stor pris på Service
butikken både privat og i Ungdoms
klub regi.
Dorthe Liv foreslår mere brugerbeta
ling - MB nævner en række småposter
og stiller spørgsmålet hvad skal de
forskellige ydelser koste. Kontin
gent!!!
Henrik Thomsen mente at udgifterne
ville falde når aktivitetscenteret var
blevet bygget.
John Asmussen nævner internettet
som indtægtskilde. Eks. at virksomhe
der vil få en side på Grønbjergs
hjemmeside. Kresten Vestergaard:
Foreningerne kunne bidrage/støtte
med et beløb for at bevare butikken.
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Susanne Bagge: Kun brugerbetaling
for virksomheder ikke for privatperso
ner.
Søren Nilausen: Foreslår et familie
kontingent f.eks. 100,- kr. om året for
fri afbenyttelse.
Inge Lund-Nielsen: I ordet Service
ligger en ydelsen er gratis. Det er for
eningerne der skal betale.
Karen Bak: Støtter familiekontingen
tet.
Ole Østergaard: Skal man så vise
medlemskort når man går i Servicebu
tikken?
Karen & John: Nej kontingentet skal
være frivilligt.
Søren Nilausen: Nej! ikke medlemmer
skal betale ekstra.
Inge Lund-Nielsen & Henrik Thom
sen: Støtter John og Karen
Mogens: Oprettelsen af Internetcafe
skal kobles sammen med Servicebu
tikken således at man også den vej
kunne skaffe midler. Lone A og Mo-·
gens B arbejder på Internetcafe ideen.
I mellemtiden arbejdes på med
lemskontingent ideen.
Søren Nilausen: Runestenen skal læg
ges under Servicebutikken så det er en
helhed!
Johs. Kirk: Det skal være opdelt, da
flere folk helst vil støtte "Runestenen"
MB konkluderer: Taler med kommu
nen og Ingeniør/arkitekt om frivillig
arbejde.
Vi arbejder videre med ideen om kon
tingent/indsamling til Servicebutikken.
Bred enighed om at vi gerne vil bevare
Servicebutikken.

Valg:
Mogens Ballegaard, blev genvalgt
som formand.
Fra bestyrelsen blev Lone Astrup
(Skolebestyrelsen) og Henrik Thom
sen (Jagtforeningen) genvalgt.
Formand for repræsentantskabet Tor
ben Sønderby blev genvalgt.

Resultatet af
Konkurrencen
fra nr. 31 om de
permanente
skilte ved indgangen til Grønbjerg
blev vundet af
Henrik Thomsen,
Algade '.�:;4'..,: ·-��i���

Revisor: Bestyrelsen bemyndiges til at
undersøge om vi skal blive ved med at
have registreret revisor eller ej.
Hvis registreret revisor: Peder Noe.
Hvis ikke registreret revisor: Jan Dyr
berg og Poul Erik Nielsen

Poul Erik Nielsen slutter af med
tak for en aften med en positiv
stemning.
■

: :
�l

Ordlyd:

Det blomstrer i Grønbjerg - Kom og slå rod.
Under skiltene vil sogneforeningen etablere blomsterkum
mer således at skiltets ordlyd bliver understreget ved fy
sisk tilstedeværelse af blomster

Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000
23

Resultater fra badminton
turnerin� 1998

Dame double sølv:
Dora Kristensen - Grethe Tange

Herre double guld:
Thomas Dyrberg - Klaus Tang
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Herre double sølv:
Jørgen Demant - Ole Østergaard

.

.

.

Kjeldgaard
Jacobsen

Single 2.-3. Kl.:
nr. I Dan Jensen
nr. 2 Tina Kjeldgaard
nr. 3 Nicolai Asmussen

.

•
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■ Grønbjerg - 2000
Ved: Formand Mogens Ballegaard

Den 16. marts afholdtes der offentlig
repræsentantskabsmøde i Grønbjerg 2000.
Fra bestyrelsens beretning refererer vi
følgende:
Institutionens formål er at medvirke til
at bibeholde og styrke serviceniveauet
i landsbysamfund, ved bl.a. i
samarbejde med landsbysamfundenes
foreninger at medvirke til oprethol
delse af eller skabe grundlaget for en
skole. Fremme by- og erhvervs
udviklingen, samt sport, fritidsaktivitet
og kulturliv
således
at
alle
aldersgrupper har mulighed for at
trives i landsbysamfundene.
Den selvejende institution Grønbjerg 2000 forpligter sig til. at komme med
oplysninger, rapporter m.m. til
Landsforeningen af Landsbysamfund
og andre interesserede for at fremme
og udbrede Den selvejende institution
Grønbjerg - 2000's formål.
Hvordan har vi levet op til vores
formålsformulering i 1997?
Mødeaktivitet
Der
er
blevet
afholdt
10
bestyrelsesmøder. Derudover afholder
forretningsudvalget der består af
Søren Nilausen, John Asmussen og
Mogens Ballegaard møde efter behov.
I de forskellige underudvalg har der
været afholdt adskellige møder. Det er
Ældreboliggruppen, Byplansgruppen,
og Byggeudvalget.
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Der har været afholdt et orienterende
Repræsentantskabsmøde hvor Erling
Damgaard orienterede om kommune
planen. Efterfølgende blev den
indsendt, men det var kun bagateller
der blev rettet eller revideret.
Gudrun Nyborg er trådt ud af
bestyrelsen til fordel for Gravers
Kjærgaard der blev valgt til byrådet.
Tak til Gudrun for indsatsen i
Grønbjerg - 2000, og velkommen til
Gravers Kjærgaard.
Aktivitetscen te ret
I 1997 er der sket mange spændende
ting i Grønbjerg og i Grønbjerg - 2000
regi.
Det der nok har været mest spæn
dende, tidskrævende og til tider
nervepirrende har været hele projektet
Er du vaks
så kom straks
jeg er klar
med kam og sak

,:r

97 38 42 85

med Aktivitetscenteret. Videbæk
Kommune og Boligministeriet.
Grundlaget for projektet blev lagt i
I 995 da vi udfærdigede vor
helhedsplan. I 1996 fik vi udarbejdet
helhedsorienteret byplanlægning for
Grønbjerg ved hjælp af Videbæk
Kommunes 10.000,- kr. og arkitektstu
derende Finn Nygaard, Aarhus. I
marts måned 1997 holdt vi et møde
med Byrådet ( 14 kommunalpolitikere
og 3 embedsmænd).
Byplanudvalget fik rettet en ansøgning
til og via et par møder med Keld
Jørgensen og John Kristiansen. blev
der formuleret en ansøgning til
Boligministeriet - forsøgsprojektet. I
ventetiden blev der nedsat en 6-mands
gruppe der består af Torben
Nørregaard. Christa Werge, Olav Vind
Ebbesen, Poul Erik Nielsen, Gravers

•
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Kjærgaard og Mogens Ballegaard. Der
blev holdt et par møder inden vi fik
besked fra Boligministeriet om at vi
var med på vognen om de 20 mill. kr.
der var til 10 projekter fordelt over
hele landet altså 2 mill. kr til hvert
projekt - troede vi.
Nu begyndte det seje træk med at få
aftalerne på plads. Til at begynde' med
var der stillet 50% i udsigt - dvs. 1
mill. kr. Vi blev lange i ansigtet og der
blev reageret fra flere forskellige
sider. Der var en del spænding om
udfaldet. men med ihærdig indsats fra
Keld Jørgensens side og et besøg i
København af John Kristiansen,
Torben Nørregaard, Christa Werge og
Keld Jørgensen lykkedes det at få ca.
1,5 mill. kr. med hjem, men en fortsat
bearbejdelse og fremsendelse af
rettelser og korrektioner lykkedes det

Udfordringer i fritiden

--���/

Hjemmeværnet i Spjald søger lige nu flere medlemmer
i Grønbjerg.
•
•
•

er du fyldt 18 år
ønsker du en aktiv fritid med gode oplevelser
har du lyst til at indgå i et godt kammeratskab
så kontakt Karl Aage Christensen tlf.9738 1085
eller
Egon Kristiansen
tlf.9738 4330
for nærmere oplysninger.

Hjemmeværnet er en del af Danmarks forsvar, hvor ca. 65.000
gør en frivillig og ulønnet indsats.
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endelig at få 95% af de 2 mill. kr.
hjem til Grønbjerg og Videbæk
Kommune. Projektet blev endelig
godkendt af Boligministeriet i slut
ningen af 1997.
Grunden vest for skolen blev købt af
kommunen i 1997.
Algade
Et af projekterne i Helhedsplanen er
blevet udført sidste år. Det er
hævefladerne samt gadebelysningen i
Algade. Forarbejdet til dette projekt
blev begyndt for 5 - 6 år siden, men nu
er det gennemført.
Der er vist enighed om at
gadebelysningen er blevet en del
pænere og fartdæmpningen har også
sin virkning på mange, men der er
stadig nogle, der har fundet ud af at
hævefladerne kan passeres med 60

70 km i timen. Der mangler stadig et
gruslag på hævefladerne og der
mangler vejtræer.
Dammen
Et andet af projekterne i Helheds
planen er også gledet ud af vort regi,
idet "dammen" og det omkring
liggende område er købt af Jan
Dyrberg. Når udmatrikuleringen er
foretaget og alle godkendelser i
strukturdirektoratet er faldet på plads
vil Jan gå i gang med at få ordnet
dammen og området omkring den. Jan
har lovet at indvie Runestenens læsere
om planerne med området.
Ældreboliger
Vi søgte om at få opført ældreegnede
almennyttige boliger i Grønbjerg i
1997. d. 15. april fik vi bevilget 4 stk.
til opførelse i 1997. Men p.g.a.
byggestop er projektet blev udsat til
1998.
Ørnhøjvej
Efter en ansøgning i 1996 - et afslag en ny ansøgning og en del ventetid
samt underskriftindsamling i flere
omgange, er det lykkedes at få gjort
det øverste stykke af Ørnhøjvej fri for
lastbiltrafik. Der er blevet opsat skilte
der forkynder at indkørsel med lastbil
over 3500 kg. er forbudt og at
ærindekørsel er tilladt. Skiltet har gjort
sin virkning. Det har muligvis også
hjulpet at skiltet der viser mod Ørnhøj
er flyttet til Vandværksvej.
Bustrafik (kollektiv transport)
Vi har kontaktet amtet med henblik på
at få koordineret den nord - sydgående
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busforbindelser med dem der går øst
vest både her i Grønbjerg og ved
Brejning Kro. Der er foreslået
hurtigrute om morgenen og om
aftenen fra Skjern til Holstebro. Der
var blankt afslag på begge dele.
Gaver: ind
Den 8. april modtog vi 10.000,- kr. til
kunstnerisk udsmykning af Grønbjerg
fra Herning Folkeblads Fond. Mid
lerne modtog vi på grund af det
arbejde der blev gjort for at holde liv i
de små samfund. Der vil blive/er
blevet nedsat en gruppe der skal se på
hvad vi skal gøre med de 10.000,
samt nogle af de 25.000,- som vi fik
for Årets Landsby.
: ud
Vi har også givet penge ud idet vi har
foræret Spjald-Grønbjerg Musikfor
ening
midler
til
indkøb
af
musikinstrumenter til benyttelse af
foreningen i Grønbjerg således at
Grønbjerg Skole også kan drage nytte
af de indkøbte instrumenter. Spjald
Grønbjerg Musikforening har med
begge donationer fået 11.500,- kr.
Grønbjerg - 100 år
I anledning af Grønbjergs 100 års
jubilæumsfest blev der opsat skilte der
forkyndte at vi havde 100 års
jubilæum. Der blev plantet tulipaner
og tagetes på sydskråningen ved
grøften over for Petrea Petersen. Der
blev indkøbt jubilæumstrøjer og
Jubilæumskasketter. Trøjerne er der
ikke mange tilbage af hvorimod, vi
ikke har været så heldige med
afsætningen af kasketterne. Kultur
gruppen fik fremstillet en sang i

anledning af festlighederne. Sangen
blev afsunget under festlighederne i
teltet. Ellers var det Sogneforeningen
der trak det store læs ved Jubilæwns
festlighederne og herfra skal der lyde
en stor ros for indsatsen - især
fyrværkeriet var af dimensioner der
var en hel købstad værdig.
Fotokonkurrence
I 1997 fik vi etableret et samarbejde
med Fotoklubben Blænde 96 om en
fotokonkurence om Livet i en
Landsby. Resultatet af konkurrencen
kan stadig ses i Ringkjøbing
Landbobanks lokaler.
Sang- og leg
Der har også været forsøgt oprettet et
hold med Sang- og leg i Ungdoms
klubbens lokaler. Det har desværre
kun været benyttet nogle få gange.
Udadvendt aktivitet
I vores udadvendte arbejde - udbre
delse af kendskabet til GB - 2000
formål- er der sket følgende:
Mogens Ballegaard har deltaget i
foredrag for alle sogneforeninger i
Egvad kommune, i Hylke ved Skan
derborg, hos Kulturambulancen
Århus, Hunderup ved Bramming.

HUSK HØSTFESTEN

Lørdag d. to. oktober
Sogneforeningen
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Foredrag i Låsby om vort projekt,
Foredrag/indlæg på Holmsland i
Kloster, Indlæg for alle sognefor
eninger i Trehøje kommune - i Ørnhøj.
Foredrag/indlæg Hellevad i Sønder
jylland, for Venstre i Aulum-Haderup.
Inviteret med i følgegruppen til
Projekt N1 LIV i Videbæk Kommune.
Artikel i Erhvervsbladet om Grønbjerg
og Grønbjerg - 2000,i DGI' blad
Dansk Ungdom og Idræt og i Kristelig
Dagblad.
I TV - Midt Vest om flygtninge og
bosættelse i de små samfund og i
Radio Midt vest om samme emne.
Vi blev kontaktet af Zepia film, Hor
sens der vil optage en film om
Grønbjerg i foråret 1998. Filmen
optages som et af tre lokalsamfund
hvor der er gjort en særlig indsats for
at få lokalsamfundet til at overleve.

Herning Cykelklub der arrangerer
cykelløbet "En dag på heden" er blevet
kontaktet for om det var muligt at lade
cykelløbet gå gennem Grønbjerg.
Besøg af bosnier som Enes Begovic
har undervist på Sdr. Felding
Højskole.
Besøg af en gruppe Litauere i regi af
Socialdemokratiet i Vildbjerg og DGI
Vestjylland.
Servicebutikken
I butikken har der også været meget
aktivitet. Vesna Begovic arbejdede i
butikken fra d. 20. maj til ca. 1.
august. Vi har haft diverse til salg hu
se "hængende i butikkens" vindue. Vi
har haft den fornøjelse at et af "husene
i vinduet" har ført til salg udelukkende
p.g.a. at man har set huset i butikken.
Derudover har der ..... .

Tirsdag den 23. Juni klokken 19°0
Mød op på det grønne område ved stadion.
Der vil være:

Kondibingo
Overrækkelse af (irønbjergvikingen 1998
Snobrødtbagning
Salg af pølser, brød og drikkevarer
Båltale ved c;,avel't Rjærgaard
Bålet tændes ,a klokken 2100
Vel Mødt
(irønbjerg Sogneforening
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været mange forespørgsler på ledige
huse og lejligheder i Grønbjerg. Jeg
vil tro at vi årets løb har kunnet sælge
eller udleje 10 - 12 huse i Grønbjerg. I
butikken er Grønbjerg Kro blevet
hjulpet. Renes Brolægning, det er en
nystartet virksomhed i Grønbjerg er
blevet hjulpet med, salgsbreve og
logo. Derudover har der været ··udlån"
af edb. fax. kopiering osv. Politiet har
været her næsten konstant hver tirsdag
ved ca. 14-tiden. Der har været en
jævnlig skiften kørekort og pas, men
også de mere alvorlige emner har
været på bordet og det er de tyverier
og den hærværk der bliver begået her i
byen.
Hvad skal 1998 så byde på:
Aktivitetscenter
V i skal først og fremmest koncentrere
os om at få bygget aktivitetscenteret.
Vi har fået en aftale med kommunen
om hvordan handlingsforløbet skal
være. hvilke procedurer der skal
følges. Vi har endvidere fået Ingeniør
Peder Hays Thøgersen til at stå for
byggeriet. Han arbejder i anden
sammenhæng sammen med arkitekt
.Jan Utzon. som vi i den forbindelse får
til at lave skitseforslaget til udform
ningen af byggeriet.
Hele forsøgsprojektet (multisal og de
to klublokaler) skal være færdig i
1998 og vi håber også at tillægs
projektet (indgangsparti og par
keringsarealer og billardklub) kan
gøres færdig inden udgangen af 1998.
Vi har endvidere bedt ingeniøren og
arkitekten om at skitsere forsøgs
/værkstedskøkken og omklædningslo-

kaler hvis vi skulle få midler til at
opføre det for. Vi søger midler hos
forskellige fonde.
Internetcafe m.m.
Vi er gået i gang med at undersøge om
vi kan tilgodese nogle længe nærede
ønsker fra nogle ældre mennesker her
i Sognet der har forskellige interesser
samt nogle forældre der ønsker at have
et sted hvor børnene kan være fra de
får fri fra skolen til forældrene
kommer hjem. Det drejer sig om de
børn der går i 4 - 7 klasse.
Vi tænker i den forbindelse på at
oprette en internetcafe hvor der kan
ske mange forskellige ting. Det kan
være computere det kan være
avislæsning det kan være almindelig
hygge det kan være spil og mange
andre ting. Grønbjerg ungdomsklub er
kun optaget torsdag aften så der er rig
mulighed for at udnytte pladsen i den
øvrige tid.
Servicebutikken
Et af vor store problemer i 1998 er at
få Servicebutikken og dens indhold og
gøren og laden til at overleve.
Vi er af den overbevisning at
Servicebutikken og dens funktioner
har stor betydning for aktiviteten i
Grønbjerg. Som tidligere nævnt har
der været mange henvendelser om
lejligheder og huse i Grønbjerg. Jeg
ser meget ofte at folk stopper op ved
vinduet for at se udviklingen og hvad
der er til salg og leje.

■
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■ Alsidig forfatter
Ved: Susanne Bagge

KIRSTEN HOLST I AL SIN GLANS
OG HERLIGHED.

Torsdag den 23. april havde Grønbjerg
skole og litteraturkreds arrangeret et
besøg af den kendte forfatter Kirsten
Holst. Kirsten Holst lagde ud om for
middagen med at snakke med skole
eleverne og om eftermiddagen var det
så de voksnes tur. Jeg havde fået lov
til at få en lille snak med Kirsten Holst
inden hun begyndte på sit sidste fore
drag og det var meget spændende at
tale med hende, og jeg vil gerne starte
med at sige mange tak fordi hun gav
sig tid til at tale med mig.
Kirsten Holst er en meget alsidig per
son, der har skrevet i alt 38 bøger til
børn, unge og voksne siden 1976.
Derudover har hun skrevet flere radio
og TV - spil siden hun fik sin tv-debut
i 1968 med ungdomsserien "Hvorfor
bliver alting altid anderledes?". Kir
sten Holst er også kendt i udlandet og
hendes bøger er blandt andet oversat
til svensk, finsk, tysk, hollandsk, tjek
kisk og japansk. Kirsten Holst har væ
ret freelance redaktør for Søndags
Kvisten (et radioprogram for børn)
indtil 1982 og siden 1984 har hun væ
ret brevkasseredaktør ved Familie
Joumalen og børnebogsanmelder ved
Berlingske Tidende.
Kirsten Holst mente at det var egentlig
svært at sige hvorfor hun var blevet
forfatter, men det var nok en kombi
nation af at hun havde/har en lyst og
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trang til - og ikke mindst talent for - at
skrive.
Kirsten Holst ved altid inden hw1 går i
gang med skriveriet om den pågæl
dende bog er til børn, unge eller voks
ne, men hun mener ikke der er nogen
forskel på at skrive til de forskellige
målgrupper, der er ikke nogle af grup
per der er svære at skive til end andre.
Det der gør det svært at skrive en bog
er historien. Der er faktisk flere lighe
der mellem de enkelte målgrupper end
forskelle: Man skal have en god histo
rie, god og dækkende personbeskrivel
se og en god miljøbeskrivelse. Hun
mener dog at børn er meget kritiske
læsere og så er der for meget der kon
kurrerer om deres tid nu om dage. så
derfor skal en bog til børn fange dem
med det samme ellers lægger de den
væk igen. Kisten Holst havde svært
ved at sige hvilken af sine bøger der
havde været sværest at skrive, de har
alle været svære på hver deres måde.
Hun kunne heller ikke bestemme hvil
ken bog hun er mest tilfreds med, da
alle hendes bøger er meget forskellige
og skrevet for forskellige læsere. Hvis
bogen har nået sin målgruppe og ellers
er blevet godt modtaget er det godt.
Hun er dog meget glad for ungdoms
bogen "Også om mange år". Hun kom
i skriveprocessen meget tæt på denne
bog da den er skrevet i jeg-form.
Kirsten Holst får sin inspiration mange
steder fra. For eksempel fik hun en ide
til en Høyer og Therkelsen roman
hvor der skulle ske skudmord hvor en
person fik sprængt hovedet i stykker.
Denne scene så Kirsten Holst for sig
inde i sit hoved og det blev så til ro-

manen "Se, døden på dig venter". In
spirationen kan blandt andet komme
fra en film. Kirsten Holst får associa
tioner mange steder fra og så gælder
det om at forfølge sine ideer. Man
kommer nok til at tænke i kriminelle
baner som kriminalforfatter. Inspirati
onen er ofte når man får stillet en eller
anden opgave. Hendes børn har inspi
reret hende til at skrive børnebøgerne
og ungdomsbøgerne. Kirsten Holst går
med en ide til en bog 3-5 år inden bo
gen bliver udgivet. I ide-fasen skriver
hun ikke noget ned, undtagen er dog
hvis hun laver research til en bog, så
bliver der gjort flittige notater for man
ved aldrig hvad der skal bmges. Kir
sten Holst tager altid til lokaliteten,
hvis hun skal skrive en bog der foregår
i et fremmed land, hun vil ikke tage
sig til takke med de informationer hun
kan finde i bøger, man skal have set
tingene selv. Hun var for eksempel i
Nigeria for at lave research til bogen
"Det skal nok gå, Solomon.". Når først
Kirsten Holst går i gang med skrivear
bejdet er historien egentlig færdig inde
i hendes hoved, hun laver altid først et
hurtigt udkast og pudser så historien af
i anden omgang. Selve skrivearbejdet
tager ikke lang tid - højest 3 måneder.
Krimierne tager lidt kortere tid, da de
jo har en fast skabelon og de faste fi
gurer. Når først skrivearbejdet til en
bog er i gang lukker Kirsten Holst af
for alle de andre historier og så må de
vente til den bestemte bog er færdig,
Kirsten Holst skriver altid kun på en
bog ad gangen, men hun har ideer til
mange flere i hovedet. Kirsten Holst
mener at evnen tii at lukke af for de
andre historier under skriveprocessen

er meget bevidst, og så har det måske
lidt med dovenskab at gøre - det er for
let at udskyde tingene hvis der er for
mange forstyrrende elementer. I de
første år arbejdede hun mest i døgn
drift, nu arbejder hun mere om aften,
da hun er en sen starter - der er for
meget andet der skal laves. Kirsten
Holst arbejder dog meget koncentreret
når først skrivearbejdet er i gang og så
arbejder hun bedst under pres, hun la
ver altid en deadline til forlaget og så
skal hun skrive et vist antal sider pr.
dag og dagens arbejde er først færdig
når det bestemte antal sider er skrevet.
Kirsten Holst debuterede ret sent som
romanforfatter. Hun fik de første ting
udgivet i Vendsyssel Tidende i gym
nasietiden, men den første roman kom
først i 1976. Kirsten Holst har altid
skrevet, som barn skrev hun små vers
og skuespil, men det var først da hun i
1976 vandt en krimikonkurrence at der
begyndte at ske noget. Hendes første
bog er "De unge, de rige og de smuk
ke". Hendes første børnebog er "Safty
og smuglerne", som blev skrevet lige
efter hun havde afleveret manuskriptet
til "De unge, de rige og de smukke.".
Begge bøger udkom den samme dag i
efteråret 1976.
Som forfatter er man ikke en helgen man kan finde stof i sig selv til alle
personskildringer både de gode og de
onde. Man skal som forfatter bmge sin
fantasi og sin evne til at leve sig ind i
andre. Det er ikke svært at skrive en
bog hvor en mand/dreng (eller en per
son fra et andet land) er hovedperson,
da følelserne er de samme - reaktio33

neme er dog nok ikke de samme for
mænd og kvinder. Kirsten Holst har
blandt andet oplevet mange unge
mænd spørge hende om hvordan hun
kunne ramme sin personskildring
"Min ven Thomas" så godt.
Kirsten Holst har en voksenroman på
trapperne og så skulle der også gerne
snart komme en ny børnebog, og til
alle jer der endnu ikke har læst noget

af denne spændende forfatter kan jeg
kun sige: Gå ned og find hendes bøger
på biblioteket de er rigtig godt skrevet
og meget gode.
På litteraturgruppen og skolens vegne
vil jeg gerne sige mange tak til Kirsten
Holst for et spændende og inspireren
de foredrag.•

■ Biblioteket
Ved: Susanne Bagge

For dem som er blevet interesseret i at
læse noget mere af Kirsten Holst er
der her en oversigt over hendes bøger.
De kan alle lånes på biblioteket, så
skynd jer derned.
Krimier
Dødens dunkle veje.
Se, døden på dig venter.
Mord på Gran Canaria.
Døden rejser med.
De lange skygger.
Når det regner på præsten.
I al sin glans og herlighed.
De unge, de rige og de smukke.
Det tomme hus.
Som ringe i vandet.
Mysteriet om det levende lig.
Sov dukke Lise -.
Damen i gråt.
De lange skygger.
Syv til alters.
Døden er en drøm.
Spøger det her?
Det skal nok gå, Solomon!
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Børne- & Ungdomsbøger
Rejsen til Bethlehem.
Safty og mafiaen.
Safty og edb-mysteriet.
Safty og smuglerne.
Safty og minktyvene.
Ungerne til søs.
Ungerne og sommerhusbanden.
Ungerne og juvelrøverne.
Også om mange år.
Henrys nytårsfest.
Henry fælder jule-træer.
Da Henry fik ringe i ørerne.
Henry får lopper.
Henrys fødselsdag.
Henry gennem ild og vand.
Baggårdsrøddeme.
Ishulen.
Fabriks-hemmeligheden.
Fantastiske fortællinger.
Var det kærlighed.
Regnvejr.
Min ven Thomas. ■

Q
TRANS

Anneberg Transport A/S
Højrisvej 2. Grønbjerg
UK-6971 Spjald
Tlf. -t 45 97 38 44 44
Telex 60 250 Anberg DK
r;ix ·45 97 3844 18

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

■ Sogneforeningen
Ved: Formand Kresten Vestergaard

Grønbjerg Viking 1998
Også i år vil der Set. Hans aften blive
uddelt en sølvviking til en person.
gruppe eller forening i Grønbjerg
Sogn, som har gjort sig bemærket på
en positiv måde, enten i det store eller
i det små.

■ Film om Grønbjerg
I dagene d. 30-31 marts var Zepia
Film fra Horsens i Grønbjerg for at
optage en tredjedel af en film om
landsbysamfund hvor der er en særlig
aktivitet. Filmen er delvis finansieret
af lndemigsministeriets landdistrikts
pulje. Filmen kommer i sin helhed til
at handle om tre landsbysamfund
hvoraf Grønbjerg er den ene og de to
Billedet viser
optagelserne
fra Servicebu
tikken hvor
Karl Werge
betjener to
der skal ha
ve nye pas.
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Sølvvikingen bliver hvert år skænket
af Helle Engestoft. og vi siger endnu
engang tak herfor.
Har du/ I forslag til. hvem der i år har
fortjent at blive '�Grønbjerg Viking
1998", kan skriftlig begrundede for
slag afleveres senest den 16. juni til
Kresten Vestergaard eller Jørgen De
mant. •

andre er Fejø og Søndbjerg på Thy
holm.
Der bliver premiere på filmen i Sønd
bjerg i løbet af juni måned. Efter pre
mieren vil Grønbjerg - 2000 købe et
eksemplar af filmen som vi vil vise
ved en lokalpremiere i Grønbjerg
samtidig med en fællesspisniri,r.:.
Hvornår det bliver vides endnu ilå ··.
Men det vil i god tid blive annonceret.
Filmen vil blive forsøgt distribueret
bl.a. via Statens Filmcentral, gennem
landsbyforeningerne og den vil blive
forsøgt solgt til TV.
-mb

■

■ Opfordring
Ved: Anonym

Kære Runesten
Når vi nu alle går rundt og synes at
Grønbjerg er sådan en dejlig landsby,
så er det trist at det ikke et helt sandt.
Der er dej lig natur om os og mange
gode steder. man kan gå tur, og det var
netop på en af disse gåture på ·'Gam
lebanen" jeg opdagede at vejen blev
brugt som losseplads (skrald overalt).
Jeg tror at mange har dejlige minder
derudefra åen (det har jeg) og derfor er
det meget sørgeligt at se stedet fuld af
skrald og det er ikke kun der. Mange
steder i vores dejlige by er fuld af
skrald og det er da en skam. Der for

skriver jeg dette i håb om at det kom
mer i bladet, så overvejer folk nok en
gang om de vil ødelægge Grønbjerg
ved at smide skrald overalt.
Man kunne jo lave et forslag om en
lørdag hvor frivillige kunne rydde op.
Jeg ville melde mig.
Venlig hilsen
• en ung fra '80
(unge tænker også på naturen!)•
(Runestenen har i dette tilfælde valgt at
fravige princippet om ikke at optage ano
nyme indlæg. Vi finder budskabet interes
sant, og giver hermed opfordringen videre
til: Sogneforeningen, børnehuset, skolen
eller andre, der vil organisere "byrens
ning" til glæde for alle i Grønbjerg.)

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

cilHENNING
SØRENSEN

Parkvej 2 . 6971 Spjald . Box 19
Telefon 97 38 15 66

Aut. EL-Installatør
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GADEFODBOLDIGRØNBJERG
Så er der gadefodbold i Grønbjerg igen. Lørdag den 20. juni 1998 kl. 13.00-17.00
går det løs. Hvis du vil spille så beder vi dig venligst om at kontakte kontaktper
sonen for din gade (se næste side).
Et hold består af minimum 7 spillere, hvoraf der skal være mindst 3 børn ( 14 år
eller derunder) på banen ad gangen.
I må gerne stille med flere hold.
Kan I ikke samle nok deltagere til et hold så meld jer til alligevel, så laver vi et
eller flere "fælleshold". I kan også forsøge at lave et hold med en anden gade.
Der vil være præmier til det bedst udklædte hold, fair-play holdet og vinderholdet,
der også får æren af at modtage pokalen efter sidste års vinder Bymarken/ Fry
dendalsvej.
Tilmelding til kontaktperson senest fredag den 5. juni 1998.
I år vil der efter kampene være mulighed for fællesspisning. Grønbjerg lejer en
grill og så skal du selv medbringe kød, salat + service til eget forbrug, øl, vand og
vin købes i klubhuset. Grillen er varm fra kl. 18.00 og du behøver ikke melde dig
til fællesspisning på forhånd.
Vi glæder os til at se alle til en dejlig dag i Grønbjerg.

REGLER FOR GADEFODBOLD:
*
*
*
*
*
*
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Hvert hold har 7 spillere på banen ad gangen, heraf skal minimum 3
spillere være børn.
Der må ikke spilles med fodboldstøvler.
Hvert mål scoret af et barn tæller dobbelt.
Hårdt spil overfor et barn straffes med straffespark til modstanderne.
Alle voksne ( 15 år eller derover) spiller med en klap for det ene øje.
Spilleme skal have adresse på den/ de pågældende gader.

KONTAKTPERSONER TIL GADEFOD
BOLD
Algade:
Leif Kjærgaard. Algade 40. 97 38 43 23
Bymarken. Frydendalsvej:
Jørn Wutburg, Bymarken 12B. 97 38 46 04
Grønbjergvej, Holstebrovej:
Jytte Nilausen. Grønbjergvej 35. 97 38 43 78
Grønnegade. Vinkelvej. Teglværksvej.
Tjørnevej, Skolevænget, Rundingen:
Erna Mikkelsen. Skolevænget 3. 97 38 42 08
Hohngårdsvej. Ommegårdsvej. Spåbækvej:
John Sørensen. Ommegårdsvej 6. 97 38 43 50

Kastaniealle. Købmandsalle. Ørnhøjvej,
Svinget:
Susanne Bagge. Ørnhøjvej 8. 97 38 44 14
Kjærgårdsvej
Kim Pedersen, Kjærgaardsvej 10. 97 38 40 94
Kodalsvej, Sandbækvej:
Lars Holm Hansen. Sandbækvej 26.
tlf. 97 38 44 24
Nylandsvej:
Jannie Pedersen. Nylandsvej 2, 97 38 40 03
Sønderkjærsvej:
Peder Justesen, Sønderkjærsvej 20
97 38 41 Ol

■ Maraboudag
V ed: Susanne Bagge

Søndag den 17. maj er Grønbjerg JF.
vært for Marabu dag på Grønbjerg
Stadion - arrangeret af Jydsk Bold
spil-union.

bjerg IF. prøver kræfter med dette ar
rangement, og vi glæder os til at se så
mange nuværende som kommende
spillere ( og deres forældre) denne dag.

Søndag den 17. maj kl. l 0.00 er der
åbent hus for alle fodboldinteresserede
børn fra børnehaveklassen til 5. klasse.
Børnehaveklasse og 1. klasse vil være
færdige ca. kl. 13.30 og 2. klasse - 5.
klasse vil være færdige ca. kl. 14.30.
Der vil være mulighed for at købe
sportsboller å kr. 10,- til frokost.
I alt 132 jyske fodboldklubber over
hel Jylland gennemfører arrangemen
tet. som er tilrettelagt af JBU og cho
koladeproducenten, Marabu. Omkring
14.000 børn over hele Jylland vil den
17. maj få en aktiv søndag med bold
spil og en masse sjove oplevelser.
Arrangementet blev første gang gen
nemført i forbindelse med Bus jubilæ
um i l 995. Efter en pause i l 996 blev
Marabu dagen gennemført igen sidste
år. hvor i alt 15.087 børn mødte op i
144 klubber. Det er første gang Grøn

Marabu dagen er et åbent hus arran
gement for alle børn fra børnehave
klasse til 5. klasse. Det er et tilbud til
alle, der allerede spiller fodbold. Men
det er i lige så høj grad en mulighed
for alle børn i denne aldersklasse for at
få en sjov og fælles oplevelse sammen
med deres klassekammerater.
Hvert år skræddersyr en arbejdsgruppe
under JBU det sæt øvelser og lege,
som skal benyttes på Marabu dagen,
og der venter alle deltagere en begi
venhedsrig dag.
Alle deltagende børn på Marabu dagen
får en drikkedunk, chokolade og en
kap.

Yder/igere information kan fås ved
henvendelse til Susanne Bagge tlf. 97
384414.
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■ Brugsnyt

Ved: Formand Henrik Thomsen

Efter en vel overstået generalforsam
ling kan vi nu fortsætte det daglige ar
bejde stille og roligt. Annette og Hans
Jørgen har en lang arbejdsdag og til
oktober holder Susanne, idet hendes
læretid udløber. og hun så vil til at ar
bejde med blomster. Kirsten fra Klink
er blevet ansat til at hjælpe i stedet. og
det er så ikke meningen at ansætte en
ny lærling.
Vi har lavet en lille omforandring i
trekanten foran Brugsen. Nogle af fyr
rebuskene var ved at gå ud, og det var
vanskeligt at holde rent i mellem dem,
så vi brugte et bestyrelsesmøde til at
fjerne dem og sætte en hestebom op i
stedet. Hvis man ikke kommer ridende
til Brugsen, kan man også bare bruge
den til at sidde på.
Ved generalforsamlingen drøftede vi
muligheden af evt. at bygge en ny bu
tik, da den nuværende er for lille og
kræver forholdsvis mange arbejdsti
mer. Grønbjerg By og Erhverv arbej
der fortsat på at finde en løsning. hvor
både pris og placering er passende.
Vi skal have nyt Edb-system. som skal
være fælles for alle brugser i hele lan
det, og som er en modernjseret udgave
af det nuværende. Det kan noget mere
og er samtidigt mere brugervenligt. Vi
har skrevet os på til at få det installeret
i foråret 1999, som var sidste frist. Det
kunne være dejligt, hvis det kunne
komme direkte ind i den nye butik;
men nu må vi se, hvordan tingene fla
sker sig. Det skal jo også kunne for
rente sig.
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Mandag d. 4. maj er der kredsmøde i
Højmark. Udover. at vi får en oriente
ring om FDB· s aktuelle stilling. skal
vi vælge kredsens repræsentanter til
kongressen.
På kongressens møde i juni vælges be
styrelsen for FDB og formanden væl
ges også direkte af kongressen. Der
har i de senere år været en voksende
kritik af vores nuværende formand.
Bjarne Møgelhøj, og for første gang er
der nu opstillet en modkandidat til
ham. Det er den tidligere kulturmini
ster Ebbe Lundgaard. Det ser ud tiL at
han har gode chancer for at blive
valgt. Problemet er at FDB tjener for
lidt. at der har været for megen uro i
toppen og budgetterne ikke er blevet
holdt. Vi må håbe, der kommer styr på
tingene efter valget. ■
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Alt arbejde indenfor beton,
belægning og omlægning
af fliser udføres.
Ring og få et uforpligtende tilbud.
Alt har interesse.
Henvendelse til:
Rene Pedersen
Tlf. bil: 40 43 86 42
Tlf. priv: 97 38 47 20

■ Grønbjerg Billardklub
Ved: Frank Kjær

Turneringsleder Peter Ø. Christensen.
(Nyvalgt).
Kasser Henning B. Møller. (Genvalgt)
P.R. Frank Kjær.
Der blev drøftet den måske foreståen
de flytning ned i Grønbjergs nye mul
tisal (ved skolen). Ellers er der ikke
det helt store at berette fra gen
eralforsamlingen.

Pokalturnering & Generalforsamling.
Der har jo sædvanen tro været afholdt
pokalturnering. Der har været en rigtig
god tilmelding til denne turnering, idet
der var tilmeldt 16, hvilket er godt.
Men turneringen er som sagt blevet
afholdt her i foråret. Så der har været
gang i Grønbjerg Billardklub hver
Torsdag og Fredag men for at gøre en
lang historie kort, blev at Bill Peder
sen og Jan E. Jensen kvalificerede sig
til finalen. som blev vundet i over
bevisende stil af Bill. idet man i
sportsverdenen vil kalde for en hård
men fair kamp.
Fredag d. 03/04 1998 klokken 19.30 i
Grønbjerg Billardklub lokaler, var der
i år fremmødt 33 af klubbens med
lemmer. hvilket er usædvanlig mange,
hvilket bestyrelsen er meget glade for,
at medlemmerne gider at komme til
disse arrangementer, som bliver holdt.
TAK. Nå nu er der vist blevet delt ro
ser nok ud!!!. Generalforsamlingen
blev afholdt i god ro og orden. Føl
gende blev valgt til den nye bestyrel
se:
Formand Per Johansen.
Næstformand Bill Pedersen.
valgt).

Grønbjerg Billardklub vil gentage
succesen fra 1997 ved at arrangere en
fisketur til Højmark fiskesø, (runeste
nen nr. 29).
Tilmelding i klubben eller til Per Jo
hansen på Tlf. 97 38 42 76.
Bestyrelsen ønsker et godt forår!!
Formand: Per Johansen 97 38 42 76

D

BY - LAND KAMP
Igen i år afholder Grønbjerg IF
By-Land kamp. Sæt kryds i kalen
deren fredag d. 14. august
Vi starter med bømekamp kl. 18 °0
og så spiller de voksne kl. 19°0
Der vil komme nærmere informati
on i næste nummer af Runestenen

(Ny
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Fra Gymnastikopvisningen i vor stadig trange sal.
Lissi Dyrberg har netop
fået overrakt pokalen
som bliver tildelt en le
der der har gjort en
særlig indsats.
Lissi har ledet gymna
stik i gennem mange år
med dygtighed og be
gejstring.
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Kampe/stævner i Grønbjerg IF

�1934�

Mandag 11.
Mandag 11.
Onsdag 13.
Lørdag 16.
Lørdag 16.
Søndag 17.
Søndag 17.
Mandag 18.
Mandag 18.
Søndag 24.
Søndag 24.
Søndag 24.
Tirsdag 26.
Onsdag 27.
Mandag 1.
Mandag 1.
Tirsdag 2.
Onsdag 3.
Lørdag 6.
Søndag 7.
Søndag 7.
Mandag 8.
Mandag 8.
Tirsdag 9.
Lørdag 13.
Lørdag 13.
Søndag 14.

maj kl.
maj kl.
maj kl.
maj kl.
maj kl.
maj kl.
maj kl.
maj kl.
maj kl.
maj kl.
maj kl.
maj kl.
maj kl.
maj kl.
juni kl.
juni kl.
juni kl.
juni kl.
juni kl.
juni kl.
juni kl.
juni kl.
juni kl.
juni kl.
juni kl.
juni kl.
juni kl.

18.00
19.15
18.00
15.00
16.00
14.00
16.00
18.00
18.00
12.30
13.00
15.00
18.00
18.00
14.00
14.00
17.30
17.45
16.30
14.00
16.00
18.00
19.15
18.00
13.00
15.00
16.00

Mikro 90 stævne hos Spjald IF
Lilleputter - Aulum IF
Miniput stævne hos Ringkøbing IF
Dame Junior - Vildbjerg SF (spilles i Ørnhøj)
Vejgaard B - Danmarksserie
Sunds IF - Dame Junior
Esbjerg IF 92 - Jyllandsserie
Måbjerg IF - Lilleputter
Mikro 90 stævne hos Brande IF
Danmarksserie - Frederikshavn FI
Dame Junior - Viborg B67 (spilles i Ørnhøj)
Jyllandsserie - Kolding IF
Mikro 90 stævne hos Kibæk IF
Miniput stævne hos OAB 86
Jyllandsserie - SUB Sønderborg
Odense B - Danmarksserie
ØAB 86 - Lilleputter
Miniput stævne hos Skjern GF
Vojens BI - Jyllandsserie
Danmarksserie - Fortuna Hjørring
Ringkøbing IF - Dame Junior
Mikro 90 stævne hos Vildbjerg SF
Lilleputter - Holstebro B 2
Miniput stævne hos Spjald IF
Dame Junior - Herning KFUM
Jyllandsserie - Ikast FS
Aars IK - Danmarksserie

Status pr. 26/4

Danmarksserien har spillet 4 kampe og alle 4 kampe har givet fuldt udbytte, så holdet
kunne findes på I .pladsen med 4 kampe, 12 point og en målscore på 15-2.
Jyllandsserien har også spillet 4 kampe - 2 med uafgjort resultat ( 1-1 ), 1 nederlag og 1
sejr og holdet kunne findes på 4. pladsen med 4 kampe, 5 point og en målscore på 8-6.
Dame Junior holdet har kun spillet en kamp og denne kamp blev tabt 1-2. Vi har været
nødt til at flytte rundt på spilletidspunkterne, så lidt senere på forårssæsonen får holdet
et hårdere program.
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■ Badmintonstævne
Ved: Søren og Jacob Sandbækvej

Lørdag d. 7.3.98. var 20 børn fra
Grønbjerg til Badminton "bykamp"
mod Holstebro, i juniorhallen i Hol
stebro. Spilleme var i aldersgruppen 2.
kl. til 8. kl. Reglerne var sådan hvis
man vandt en kamp fik man 1 point til
Grønbjerg og en tabt kamp gav 0
point.
Der blev spillet både single, double og
efter de 2 første runder førte Holste
bro, men herefter førte vi hele vejen
igennem og vandt overlegen 38-27.
Juuubi.

I præmie fik vi et sportsmarster
penalhus. men de andre fik en slags
køletaske, men vi fik også en soda
vand af Jens Peder (Trines far).
Kommentar:
Søren: Jeg synes at det var en god ide
at lave det stævne. Vi havde en sjov
eftermiddag alle sammen. Jeg spillede
4 kampe og vandt 3. så det gik jo fint
nok.
Jacob: Jeg synes at det var sjovt, det
tror jeg også at de andre synes.
Jeg spillede 7 kampe. Vandt 5, spille
de 1 uafgjort og tabte 1. I en af kam
pene spillede jeg double med Nikolaj
og det gik godt. Håber vi kommer med
til en lignende turnering en anden
gang.■

Åbne haver: lørdag d. 23. maj og søndag d. 24. maj
Lørdag kl.13.00 -I7°0 og søndag kl. I0°0 -I7°0 hos
Ester og Peter Mosekjær, Grønbjergvej 33, Abildå
Maren og Ib Pedersen, Holstebrovej 30, Grønbjerg.
N.B. Denne weekend er der 2 åbne haver i alle kredse i Jylland.
..)

Torsdag d. 4. juni:
Aftentur til "Oasen". Tarmvej 87, Vostrup, Tarm. Vi skal besøge Martha og Er
ling og se deres store have/ park. Ca. 3 km. naturstier, bæk og dam.
Vi kører fra P-pladsen i Ørn.høj kl. 18. 30 og Grønbjerg kl. 1840 i private biler.
Aftenkaffen medbringes og kan nydes både ude og inde.
Lørdag den 4. juli: Bustur til jubilæumsudstillingen på Clausholm. Bussen kører
fra Grønbjerg kl. 930, Ømhøj kl. 945, Vind kl. 10°0 og Sørvad kl. 10 15. Straks efter
ankomsten til Clausholm spiser vi vores medbragte mad. Herefter kan man nyde
den store udstilling i slotsparken. Se temahaverne, tegnet af selskabets konsulen
ter og anlagt med hjælp fra mange kredsmedlemmer.
Afgang fra Clausholm kl.1630. Pris for bus og entre: kr.150.00
Tilmelding på tlf. 97 38 40 10 eller 97 38 63 48 senest lørdag d. 27. juni.
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Vi er rigtig kommet på lånemarkedet på
denne side. Denne gang har vi lånt denne
morsomhed fra et lokalblad fra et nabo sogn.
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Fra Skolekomedien på Grønbjerg Skole har vi fanget ovenstående billede af et par
små Can-Can piger.
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Skibet.
Selvom skibet står som da det blev
bygget, - opført af kvadre med blytag
og bjælkeloft, så er der alligevel gen
nem årene sket en del forandringer.
Som før nævnt har der oprindelig været
to små rundbuede vinduer i hver side.
På nordsiden findes den ene af disse
oprindelige vinduer endnu, hvorimod
de to på sydsiden er skiftet ud med
meget større vinduer. Desuden er der i
sydsiden indsat et tredie, "pulpiturvin
due". Mændenes dør i sydsiden er
muret efter så man ikke engang kan se
hvor det har været.
I den udvendige mur lige øst for våben
huset sidder en kvadre hvori der er et
menneskeansigt, der nu sidder på
tværs, hvilket kan tages som tegn på, at
der er sket en ombygning, da det må
antages, at dette ansigt oprindelig har
siddet lodret. Der er tilsyneladende
ikke nogen, der kan forklare dets
betydning. Øverst til venstre for korbu
en sidder en kvadre med en korsmærket
halvkugle, hvis betydning ikke er
kendt.
Ligesom i koret har det første gulv
været af marksten eller lerstampet.
Først i 1852 blev den "uanstændige
brolægning" taget op og i stedet blev
der lagt gulv af mursten. I dag er der
trægulv under stolene og gule mursten46

sklinker på midtergangen. Helt frem ti I
1800-årene var der ingen vinduer i
kirken, der kunne åbnes, og når det
samtidig ikke var mulighed for at op
varme rummet, er det ikke mærkeligt, at
der klagedes over, at væggene var grøn
ne af mug, som skulle skrabes af inden
kirken blev kalket.
Stolene er forandret adskillige gange,
først var der bænke uden rygstød. Se
nere blev der forandret på sædernes
bredde og rygstødenes højde. Der har
også langs ydervæggen været knage til
mændenes hatte. Selv om stolene er
blevet fornyet har man ikke forandret
deres udformning, der kaldes, "landlig
senrenersance". I 1983 blev bænkene
forsynet med hynder..
De smukke messinglysekroner, der i
dag findes i kirken er skænket anonym
i 1925, de forrige var fra 1901.
Tårnet.
I den sene middelalder. sikkert lige før
reformationen, er der til skibets vestre
ende bygget et højt, firkantet tårn i
sengotisk stil. Først har man fjernet det
meste af skibets vestgavl og brugt dens
tilhugne kvadre forneden på tårnet, da
disse sten ikke rakte længere blev resten
af tårnet opført af munkesten.
Tårnet er bygget med saddeltag, med
gavle i syd og nord, - tækket med bly
ligesom skib og kor. Den søndre gavl er
glat medens den nordre er bygget med
tre spidsbuede "blændinger".
I 1850 blev der klaget over, at tårnets
træværk var dårlig og skulle udskiftes.
Kirkens daværende ejer var søkrigs-

kommissær, prokurator Bagge i Rin
dum. Han trak først tiden ud i et par år,
imidlertid måtte der ske noget, men for
at spare. nøjedes han med at lade de
rådne bjælkeender afsave. Denne af
kortning af tømmeret gjorde tårnets
tagkonstruktion to alen lavere.
Det vakte selvfølgelig harme både hos
præsten og menigheden. Der blev kla
get til provsten, der klagede videre til
biskoppen, som sendte bud til amt
manden om at anlægge sag mod kirkee
jeren. Samtidig blev det bemærket, at
sognebeboerne ikke kunne pålægges
pligtarbejde i forbindelse med tårnets
restaurering til sin oprindelige højde.
Ved denne forandring af tårnets tag
blev der en del bly tilovers, det tog
Bagge dog ikke til indtægt, men tilbød
at lade det sælge ved offentlig auktion
til fordel for skolekassen.
I 1854 indgik Bagge i et forlig, således,
at hen måtte slippe for at føre taget
tilbage til sin oprindelige højde, mod at
han købte et alterbillede til kirken. Den
gamle altertavle. der var i kirken var
meget tarvelig og trængte til at blive
skiftet ud. Det alterbillede som Bagge
ville købe var "Christi Himmelfart"
malet af kunstneren Hunæus. Dette
tilbud blev godkendt af ministeriet for
kirke og undervisning og søgsmålet
mod Bagge blev stoppet.
Tårnet beholdt altså sin nye højde, som
den har haft lige siden. Nederst i tårnet
var der en gotisk hvælving, men den
styrtede ned på et eller andet tidspunkt,
så der kun var svage rester af krydsbu
erne tilbage. Hvornår det skete er ikke
nævnt nogen steder, men i 1840-erne

klages der flere gange over, at der i
tårnet fandtes en del kalksten, der skulle
fjernes, det kunne måske være resterne
af det nedstyrtede hvælving.
I stedet for hvælvingen blev der lagt
træloft over tårnrummet og det blev
adskilt fra skibet med et træskillerum.
Rummet blev i mange år brugt ti I opbe
varing af tørv til kakkelovnen.
Ved kirkens restaurering i 1961 blev
den gotiske hvælving igen opført og
samtidig blev tårnrummet lagt til skibet,
hvorved der blev betydelig flere sid
depladser i kirken. Samtidig blev der i
tårnets vestre vindue indsat et glasma
leri, der forestiller "Christi dåb", som er
udført af kunstneren Jais Nielsen.
I tårnhvælvningen er ophængt to store
tavler med navnene på de præster, der
har været knyttet til kirken siden refor
mationen. Indtil kirkens restaurering i
1961 var disse tavler ophængt i kir
kerummet.
Det skal være pasior Theodosius Blæhr,
der omkring 1750 lod en tavle med
navnene på de første præster ophænge i
kirken. Denne tavle findes ikke mere, så
den nuværende er en kopi af Blæhrs
tavle. Den anden tavle med navnene på
præsterne fra nyere tid blev ophængt i
kirken i 1915, da kirken var bleven købt
af menigheden.

I næste nummer :

Våbenhuset.
Klokken.
Døbefonten.
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Der går mange
gode "ender" på
et godt stykke
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