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"Det bedste klip i Grønbjerg i nyere tid "

RUNE
STENEN

■ Redaktionen
Forside:

Et længe ventet klip blev udført af
borgmester Torben Nørregaard ved
multisalens indvielse d. 30. januar
1999.
Salen. som vi har ventet længe på, bli
ver nu benyttet flittigt af gymnaster,
fodboldspillere, badmintonspillere og
mange andre aktive udøvere.
Der står mere om indvielsen inde i bla
det, hvor også flere billeder fra dagen er
med.
Alle billederne fra indvielsen er taget af
Finn Krog Jørgensen som også venligst
har udlånt billederne til brug i Runeste
nen - tak til Finn for de gode billeder.
Nyt:

Vores henvendelse i sidste nummer om
ideer og forslag til erstatning for kirke
historien på de to sidste sider har fået
mange reaktioner.
Vi har skam stof til mange årgange nu!
Emnerne, der skulle være af almen inte
resse for borgerne i Grønbjerg, spreder
sig fra: vore udgravninger - både fra
Vikingetiden og Jernalderudgravninger
ne på Grøntoft - til de "gamle" Grøn
bjergfamiliers historie og til emner som
Kiddal Plantage, Læge- og Tandlægehu
set i Grønbjerg og Grønbjerg for 50 år
siden. Endvidere er der forslag om at
skrive om de forskellige Grønbjergbe
boeres beskæftigelse/job. Hvad laver
f.eks. en klinikassistent, en politibetjent,
en landmand, en post osv.?
Vi har modtaget flere reaktioner på
meddelelsen om, at Grønbjergboerne
ikke støttede den lokale kro.
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De personer, vi har hørt fra, siger sam
stemmende, at det ikke kan være Grøn
bjerg i Videbæk Kommune, der er tale
om. Der må være en fejl i Dagbladet,
eller også er det en uvederhæftig person,
der har udtalt sig.
Artikler, indlæg m.v. kan fortsat indle
veres på Sønderkjærsvej 9, i Servicebu
tikken eller postkassen ved Ungdoms
klubben eller Algade 8.
Vi beklager endvidere, at vi ikke kan
bringe kirketiderne - vi må bede til at
man benytter kirkebladet. ■
-mb.
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Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn (Vide
bæk Kommune} og trykkes i 400 eks. og vi re
spekterer ikke et nej tak !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse

■ Nyt fra Byrådet

✓

Ved: Gravers Kjærgaard

I byrådssammenhæng såvel som i til
værelsen i øvrigt befinder nutiden sig i
et spændingsfelt mellem fortid og
fremtid. Sådan vil vi nok føle det, når
vi i byrådet medio marts sætter os
sammen et par dage, for at se på det
færdige regnskab for 1998, kigger på
·99 indtil nu og laver de indledende
øvelser til budget 2000. Ved denne
lejlighed diskuterer vi også relevante
emner, der har betydning for kommu
nens økonomi og serviceniveau. Det
skulle undre, hvis ikke også begreber
ne privatisering og udlicitering bliver
berørt ved denne lejlighed, man kan jo
knap åbne et kommunalt tidsskrift
uden at støde på ordene. Rundt i
kommunerne er der blevet diskuteret
naturgasselskaber og et evt. salg af
disse til staten, således også i Videbæk
Kommune. Vi har været positive over
for et salg, dog med visse forbehold,
som det vil føre for vidt at komme ind
på her. Der er i kommunerne jongleret
med mange tal, små som store.
Grundlæggende synes jeg, man først
skal blive enige om, det er en kommu
nal opgave at håndtere gasforsynin
gen, og hvor store selskaberne skal
være for at klare sig på det kommende
energimarked. Dernæst må man så
finde ud af prisen, og hvem køberen
skal være, staten eller andre. Vi har i
Børne- og Kulturudvalget netop god
kendt timefordelingsplan for det
kommende skoleår ( 1999-2000). Det
er en større matematikopgave som
forvaltningen skal have til at gå op.

Budgetkroner som skal omsættes i U
F-0 timer (undervisning, forberedelse,
øvrige), ekstra tildeling o.s.v. for så at
ende op i lærerstillinger, så vore børn
kan undervises på den enkelte skole.
Først i februar blev der afholdt et mø
de i Videbæk- Hallen, hvortil var in
viteret personalegrupper samt foræl
drebestyrelser der beskæftiger sig med
børn og unge. Emnet var "Helhed" i
børns hverdag. Emnet blev belyst fra
flere sider, både institution, skole og
forældre. Jeg er sikker på, vi alle fik
noget at tænke på, såvel hver for sig
som i samarbejde. Med ordet samar
bejde vil jeg slutte for denne gang, da
netop samarbejde er et nøglebegreb,
når opgaver skal løftes og løses.
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Læge H. Thomsen
Tlftid:
800 - 900
Konsultation:
efter aftale
Tlf: 97 38 40 50
Grønbjerg
Folkebibliotek:
Mandag: 1500 - 1700
Torsdag: 1800 - 2000
Tlf: 97 38 41 77
KCR- Lampeskærme
For private:
Onsdag 16 30 - 1900
Tlf: 97 38 41 16

Servicemeddelelser

"wll

Kllp og Krøl:
Mandag: 900 - 1730
Tirsdag: 900 - 1730
Onsdag:
Lukket
Torsdag: 900 - 1730
Fredag: 900 - 1730
Lørdag:
Lukket

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

Tlf: 97 38 42 85

Postekspeditionen:
Alle hverdage:
930 - 1200

Grønbjerg - 2000
Servicebutik:
man- & fredag lukket
tirsdag, onsdag &
torsdag 1600 - 1730
Der kan forekomme
uregelmæssigheder.
Politi hver tirsdag
kl. 14 præcis

Landbobanken:
Mandag: 930 - 1200
Tirsdag & onsdag
lukket
Torsdag: 1330 - 1730
Fredag: 1330 - 1630
Tlf: 97 38 40 49

Posthuset er lukket
fra
1200 - 1330
Post indleveret efter

Bentes Salon:
Mandag - Onsdag
& Fredag: 800 - 1200
Lørdag efter aftale

1330

Tlf: 97 38 41 12

Tlf: 97 38 40 42

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag 1000 • 1200

bliver sendt
efterfølgende hver
dag.

Tlf/fax: 97 38 48 08
Postkasserne tømmes:

Ved skolen:
Ved Brugsen:

Rutebilernes Informationscentral:
Mandag - fredag kl 800 - 2000
Lørdag
kl 800 - 1600
kl 11 00 - 2200
Søndag
Vagtlægen:
Biblioteket:
Billardklubben:
By- og Erhv.udv:
Byrådet:
Børnehuset Bøst:
Børnehuset:
Dagplejerep.:
Forsamlingshuset:
Grønbjerg-2000:
Gymnastikforen.:
Havekredsen:
Hjemmeplejen:
Familie & Saml:
Idrætsforeningen:
Jagtforeningen:
Kirkebetj/Graver:
Kirkeligt Saml:
Klubhuset:
Landbetj:
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Videbæk
Ringkjøbing
Holstebro
Skjern

97 8418 00
T. Vestergård
Per Johansen
John Asmussen
Gravers Kjærgaard
Hanne Kæmpegaard
Lone R. Lauritsen
Eva Broni
Mogens Ballegaard
Ole Østergaard
Lis Helles Olesen
Annette Petersen
Inge Lund-Nielsen
Kresten Agerlund
Inger L. Skytte
Villads Kyndesen
Karl Werge(Videb)

Mandag - Fredag kl. 1800 Søn-og helligdage kl. 1745
Mandag - Fredag kl. 1200

97384177
97384276
97384285
97384094
97384159
97384066
97384179
97384383
97384332
97384448
97384313
97172433
97384139
97382162
97384270
97384343
97384073
97384076
97171030

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

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

112
N. Peder Svendsen

Henrik Thomsen
Hanne Kjærgaard
Birgit T. Jensen
Kirkekontor

Brugsen

Ernst M. Ottosen
Besøgstjeneste
Grenbjerg - 2000
Ole Berthelsen
Henning B. 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
Ved: Formand Ole Berthelsen

Hvad er der sket siden sidst?
Ja vi har jo haft et godt og positivt
møde med BUK i slutningen af no
vember. Her fik vi fremlagt alt det vi
ved fælles hjælp havde samlet sam
men over de sidste 3-4 måneder. Man
ges holdninger var med, dvs. at både
forældrenes, børnenes og ikke mindst
lærernes synspunkter blev debatteret,
og vi føler, at der var en positiv stem
ning og en saglig debat. Så der skal
hermed lyde en stor tak til alle, der har
medvirket til at klæde skolebestyrel
sen på til mødet Det er nok det vigtig
ste der lige er sket. Ellers går tiden nu
med at revidere virksomhedsplan, og
principper og snakke om nye ind
satsområder, samt at følge op på det

der er godt i gang. Lærergruppen er
godt i gang med at lave forslag til
hvordan specialundervisning kan til
rettelægges mest hensigtsmæssigt,
med de timer, der er tildelt, og samti
dig yde støtte så tidligt som muligt.
Vores fællesarrangement med Børne
huset d.18. november med filosoffen
Jørgen Husted, måtte vi desværre afly
se, pga. manglende tilmeldinger, men
det tager vi ikke som et udtryk for
manglende interesse, snarer at for
ældregruppen var "mættet" med møder
på det tidspunkt, da vi jo havde holdt
lidt ekstra møder i forbindelse med
emnet strukturændringer i Videbæk
Kommunes skolesystem, og desuden
var der jo også klassemøder på det
tidspunkt. Vi prøver med en bedre ti
ming næste gang.
Vi var alle sammen til pædagogisk
dag omkring helhed. Det var et arran-

KOM TIL MARABOU-DAG.
Igen i {u- vil Grøn�jerg IF være vært ved MARABOll-dag,
så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved
søndag den 9. maj fra kl. 10.00.
Marabou-dag er for alle piger og drenge fra børnehaveklasse til og med 5. klasse,
og altså o.i,rså for dig der ikke allerede spiller fodbold.
MARABOl l-dag er en dag med en masse �jove boldlege, og når alle aktiviteter
er færdige vil du få en rygsæk og et stykke MARABOl I chokolade. Hvis du tager
din mor eller far med vil der også være et lille stykke chokolade til dem.
Der vil være mulighed for at købe toast, pølser og boller m/pålæg + hvad kiosken
ellers nom1alt byder på af gode sager.
Vi glæder os til at se dig.
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Grønbjerg IF

gement som Børne- og Kulturforvalt
ningen i Videbæk Kommune stod for.
Det løb af stablen i Videbækhallen
den 3. februar. hvor der var samlet
omkring 300 mennesker, for at hører
cand. psych. Dion Sommer, og cand.
psych. John Aasted Halse udtale sig
om deres holdninger til hvad helhed
kan være, og hvad det evt. kan komme
til at betyde for vore børn Desuden var
der også oplæg fra medarbejder fra
skole, institution, SFO og til sidst en
forælder. Det er en meget stor mund
ful.d, men det var jo også ment som et
debatoplæg, som skulle fortsætte rundt
omkring på kommunens institutioner,
og skoler. på den måde var det en
spændende aften. Nogle tanker er sået,
og det skal have tid til at modnes, og
som en foredragsholder på det kursus
vi var på i Nr. Vinkel sagde: "Foran-

Miniputterne og puslinge
årgang 1989 - 90 - 91
begynder træning
onsdag d. 17. marts
kl. 17.30 - 18.45
på skolens stadion.
Træner: Søren Nilausen
Rasmus Mikkelsen.
For de øvrige hold følger nærmere
besked senere.

dringens dør skal åbnes indefra".
Til sidst en lille oversigt over hvad der
er på tapetet i den nærmeste fremtid:
Den 18. marts indbyder skolebestyrel
sen klasseforældrerådene til det årlige
møde med emnet "Lykken er en god
skole- har du fundet den?"
Den 27.-28. marts gentager vi succe
sen med en arbejdsweekend for at få
kvikket lidt op i nogle af klasseværel
serne. Her håber vi på et par hyggelige
dage, med en god opbakning.
Der vil komme en indbydelse til den
29. maj fra legepladsudvalget om
hjælp til at renovere og forbedre den
lille legeplads, men mere derom sene
re.■

KUNNE DU TÆNKE
DIG AT TRÆNE ET
HOLD SØDE BØRN?
Grønbjerg IF mangler en træ
ner til vores lilleput hold i
fodbold. Kunne du tænke dig
at blive deres træner så kon
takt venligst
Jytte Nilausen tlf. 38 43 78
Susanne Bagge tlf. 38 44 14
Træningstider bestemmer du
selv, men kampene plejer at
ligge mandag eller onsdag
aften.
Grønbjerg IF

Venlig hilsen Grønbjerg IF
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■ En familie i Grønbjerg
En halv familie i Grønbjerg
Et seriøst indlæg om to useriøse
"træmænd" i Grønbjerg.
På Grønnegade 1 OA bor den Grøn
bjergske del af familien Sørensen.
Familien be
står af to
brødre: Mor
ten på 24 år,
og Carsten på
21 år. Ingen
børn eller un
ge er i tvivl
om,
hvem
er;
Morten
Carsten
er
knap
så
"kendt", end
nu. De to
brødre
er
heller
ikke
født generte,
og kommer nemt i kontakt med andre.
Til stor glæde for os Grønbjergboere,

da vi jo er temmelig nysgerrigt anlag
te. Apropos falde i snak, nu skal man
lige tænke på at de er sjællændere, og
derfor tale langsomt og tydeligt til
dem! ! Der var en del forvirring i fa
milien Sørensen over Runestenens
indlæg i nummer 33, hvor følgende
overskrift kunne læses: "Ka' a køw
nowwe grise?". En venlig sjæl har dog
oversat det til almindelig dansk.

Den anden halvdel af familien Søren
sen bor i Slagelse og består af: mor,
far og en lillesøster, som går i 2.g, hun

Den landlige avisindsamling
Foretages af 5. - 6. - 7. klasse på Grønbjerg Skole
lørdag den 24. april kl. 1000 - 1200
salget af aviser går til den store lejrtur
Har du problemer med at opbevare aviserne indtil indsamlingen.
så kontakt 97384349
eller aflever dem på Grønbjergvej 24

8

har dog ingen planer om at blive
"træmand'' snm sine brødre. Etters har
de to hnJdre familie så eksotiske ste
der som pli Bali. i Brasilien. Argentina
og på Gronland. og fortæller. at de har
svært ved at tinde en verdensretning.
hvor de ikke stoder på noget familie.
Morten kom til Grønbjerg i august
måned 1998. efter først at have læst til
maskinsnedkcr og derefter trætekni
ker. i alt 51/� års uddannelse. I en peri
ode pi'i I �� t1r, mellem de to uddannel
ser. \ ar Morten i Ålesund. i Norge, og
arbejtk som maskinsnedker. En tid.
som , ;1r f�·ldt med blandt andet gode
skiopk, elsL'r. llnt natm - det var bare
kanonglldt! 1 Carsten. som p.t. kun har
boet i Cironb_jerg 14 dage. er ligeledes
maskinsnedker. At det netop blev
Gronhj..:rg. er noget af en tilfældighed.
GrønbjL·rg !\fobelindustri stod og

manglede en trætekniker: de ringede
derfor på Viborg tekniske skole, hvor
Morten gik, ja, og så endte det med at
han fik arbejde tre måneder før, han
var færdig som trætekniker. Ved pre
mieren på ''Sjælens Landsby " i august
måned. var lillebror Carsten på besøg.
og stiftede ved den lejlighed bekendt
skab med Grønbjergs indbyggere. Vi
må have gjort et godt indtryk, for Car
sten sendte en ansøgning til Grønbjerg
Møbelindustri. og er nu flyttet ind hos
storebror. En sjov episode: Carsten
skulle handle ind i Brugsen, men det
lykkedes først efter en uge at ramme
åbningstiden. Deres lokale "købmand"
i Slagelse er Bilka, hvor man nænnest
skal være uheldig at ramme uden for
åbningstiden. Konklusion: der er ikke
noget at udsætte på Brugsens åbnings
tid, bare man ved. hvornår der er

Generalforsamling
Grønbjerg Brugs

Afholder ordinær generalforsamling
i forsamlingshuset

Onsdag d. 24. marts 1999 kl. 19 °0
Underholdning v/ skolens kor
Kaffebord

Adgangskort bedes af hensyn til arrangementet afhentet i Brugsen senest d. 23. marts.
Alle er velkomne.

Bestyrelsen
9

ning, undervisning i forskellige com
puterprogrammer, såsom: tekstbe
handling og regneark og selvfølgelig
tid til et slag kort. For de spillegale vil
der blive hele weekender, hvor man
spiller mod hinanden på computer
over netværk. det skulle være enormt
sjovt. Morten er meget interesseret i
foreningsarbejde, især dem der holder
mange fester. Forslag: En forening
for fester! Ellers bruges tiden på moti
on, enten en rask cykeltur til Holste
bro, hvor man lige slukker tørsten ved
en vandhane og så tilbage igen, eller
en løbetur i skoven.
I Slagelse er Carsten medlem af en te
aterforening, hvor han har styr på lyd
og lysteknikken. I øjeblikket har
"Grease" premiere, og han drager der
for østpå i weekenden. Hans plan er at

åbent! Brugsens åbningstider: man
dag-torsdag 8.00-17.30, fredag 8.0018.00, lørdag og søndag 8.00-12.00.
Efter knap tre måneder er Morten alle
rede involveret i Grønbjerg ungdoms
klub, og har netop startet en netcafe i
ungdomsklubbens lokaler hver tirsdag
aften. REKLAME, REKLAME:
netcafe hver tirsdag fra klokken
19.00 til 22.00, for unge fra 11 år og
opefter. Pris: 10 kr. pr. aften! Her kan
man blive undervist i brugen af Inter
net og hvordan man opsætter og op
retter sin egen hjemmeside. På længe
re sigt har Morten ambitioner om, at
ungdomsklubben måske kunne ud
vikle sig til et kulturhus, hvor unge og
ældre mødes om eftermiddagen. Hvor
der eventuelt er hjælp til lektielæs-
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finde lignende forening her i det vest
jyske, og foreløbig har han en aftale
med teaterforeningen i Herning, hvor
en opsætning om grundlovens 150 års
fødselsdag er undervejs. Af andre fri
tidsinteresser kan nævnes musicals og
showdans, og han har lovet børnene i
ungdomsklubben at lære dem nogle
trin (måske lederne kan smugkigge).
Interessen for dans og musicals op
stod, da han var med i noget ung
domsarbejde i Slagelse, hvor han del
tog i forskellige seminarer med dans
for drenge.
Høstfesten var den første fest, Morten
var til, og ved den lejlighed lærte han
mange at kende. Og er der noget, vi er
gode til i Grønbjerg, så er det at feste,
siger han!! Begge er faldet godt til i
Grønbjerg. hvor de føler sig meget
velkommen. En mangel er dog unge
piger først i tyverne. Alle, som kan op-

fylde disse kriterier, er velkommen til
åbent hus i tidsrummet fredag fra
klokken 13. IO til mandag morgen
klokken 6.50! !
Maratonspørgsmålet fra farn. Dalgaard
Otto: HVORDAN SKAL I OG FA
MILIEN HOLDE NYTÅRSAFTEN?
Carsten: "Der er jo lang tid til, men
jeg regner med at fejre det i Slagelse.
Vi skal have noget godt at spise, og
påklædningen er selvfølgelig galla".
Morten: "Jeg kunne godt tænke mig at
holde det her i byen, hvis det bliver til
noget med en stor fælles fest. Efter
hånden kender jeg jo en del familier,
som det kunne være sjovt at være
sammen med".
Tak til Morten og Carsten for de sjove
timer, der gik forud for dette skriveri!
-la

■

Tåler din bank
en sammen
ligning
I�i};me�
l<om
os.
ind i en

·at vore
afdelinger og
hør nærmere!

/læ/ Landbobanken
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■ Sundhed & børn

goder, og deres opfattelse
af, hvad der er smart og lækkert, kan
- .
- meget vel stamme fra en reklame i
Ved: Læge Henrik Thomsen
•• . · · fjernsynet. Alle kneb gælder.
Stillet over for den massive påvirkning
Det sidste nummer af "Helse"
fra
store firmaer, er det svært at trænsætter i særlig grad fokus på børn. Når
ge i gennem med budskaber om aldet kan betale sig for et finna at give
mindelig sund og fornuftig levevis.
en masse gode kroner ud til en reklaFor at gøre ondt værre støtter undermefilm lige op ad en børneudsendelse
holdningsindustrien op ved at fremi fjernsynet, skyldes det selvfølgelig,
stille en særlig livsform (i serier og
at børnene bagefter plager deres forfilm) som normal og laver desuden
ældre. Når forretningerne lokker med
(betalt!)
indirekte reklamer ved at vise
varer, frister de de voksne til impulsmærkevarer. ■
køb og børnene til at plage. Når børn
plager, er det ofte for at finde ud af,
hvor grænsen går, - måske er de slet
ikke særlig interesserede i at få det, de
plager om, men det kan være svært at
sige nej, når man står lige ved kasse
tt/97384112
apparatet.
Reklamefolkene får deres løn for at
_Abning:ili<kr
kende og udnytte vores svagheder. Er
hvervslivet har selv opstillet nogle eti
rrflan - On:ida9 og Jreda9
ske regler for, hvad man kan tillade
sig. Det er også nødvendigt; men ikke
altid tilstrækkeligt. Det er nødvendigt,
at man en gang imellem selv skærper
sin kritiske sans. F.eks. Kan børn have
stor indflydelse på, hvad familien får
at spise eller anskaffer sig af forbrugs1
--'
'
·
'
,

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

Kristen Agerlu11al .le11H11
Peter ø. Chrlste11H11

O Gulvbelægning

97 38 42 70 - Blltlf: 40 33 42 70
97 38 42 78 • Blltlf: 40 14 42 78

INGEN OPGAVE ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE.
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■ Agenda - 21
Ved: Mogens Ballegaard

fra mit arbejde i Landsforeningen af
Landsbysamfund og i Landdistrikter
nes Fællesråd vil jeg gerne berette lidt
om, hvad der foregår på landsplan.
Indenrigsministeriet har sammen med
Amtsrådsforeningen og Kommunernes
Landsforening opfordret amter og
kommuner til at få udarbejdet en poli
tik for landdistrikterne. Godt nok er
der "ktu1" tale om en opfordring, men
kommunerne og amterne bliver af
krævet en forklaring på, hvad der er
opnået på området.
Dvs. at Videbæk Kommune også
"bor" gå i gang med dette arbejde. Jeg
kan da her kun opfordre Videbæk
Kommune til at inddrage alle landsby-

er og landdistrikter i dette arbejde.
Dette kunne gøres på samme måde,
som da man tog en runde til alle
kommunens skolebestyrelser.
Et andet projekt er det, der hedder
Agenda 21. Det har af mange været
betragtet som noget økologisk og
grønt men fra miljøministeriets side
påpeger man, at Agenda 21 også er
noget på tværs. Noget med demokrati.
noget med sociale forhold og noget
med kultur. Alle projekter, der inde
holder disse elementer, er også Agen
da 21. Det betyder, at de fleste af de
projekter, der har fået midler fra in
denrigsministeriets landdistriktspulje
er Agenda 21-projekter.
Det betyder jo altså også, at projektet
Grønbjerg - 2000 i allerhøjeste grad
har noget med Agenda 21 at gøre.■

HJEMMEKAMPE for DS og JS (fra turneringsstart til medio maj)
Lordag 3. april
Lørdag l 0. april
Søndag 18. april
Søndag 25. april
Fredag 30. april
Lørdag 8. maj
Lørdag 15. maj

kl. 16.00
kl. 16.00
kl. 16.00
kl. 13.30
kl. 14.00
kl. 16.00
kl. 16.00

DS - ASA, Århus
JS - Ribe BK
DS - Fortuna Hjørring
JS - Lemvig GF
DS - Vejlby IK
JS - Es�jerg IF 92
DS - Vejle B

Påskelørdag

St. Bededag

Der kan komme ændringer, så hold øje med kampplakaterne!
Tumeringsplanen for børneholdene er endnu ikke på plads, men h"emmekam
pene-/stævnerne vil blive annonceret senere.
Vi håber at se mange tilskuere p:'\ Stadion - vel mødt!
Grønbjerg IF
13

Læge Henrik Thomsen
Speciallæge i almen medicin

og
specialist i manuel terapi
Algade 8, Grønbjerg
tlf.: 97 38 40 50
fax: 97 38 41 33
Behandling af
muskler og led tilbydes
efter aftale fra 9 - 1 7
alle hverdage undtagen lørdag
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■ GIF - nyt
Ved: Formand Inge Lund-Nielsen

GENERALFORS
AMLING

Dette års general
forsamling blev af
viklet tirsdag 9. fe
bruar i Klubhuset,
hvor ca. 20 perso
ner var vidner til en stille og rolig af
vikling.
På valg til bestyrelsen var Jytte Nilau
sen, Peder Justesen, Leif Kjærgaard
Kristensen og Sanne Therkildsen - kun
sidstnævnte modtog ikke genvalg.
Der var genvalg til Jytte, Peder og
Leif, mens der var nyvalg til John Sø
rensen.
På I. bestyrelsesmøde, 15. februar,
konstituerede bestyrelsen sig som føl
ger:

Inge Lund-Nielsen fortsætter som
formand, Jytte Nilausen som kasserer
og Susanne Bagge Pedersen som se
kretær. De 3 mænd - Peder, Leif og
John - er menige medlemmer af besty
relsen.
Bestyrelsen er allerede godt- i gang
med arbejdet og planerne for 1999.
Har du spørgsmål, ris eller ros til
Grønbjerg IF, så hold dig ikke tilbage,
men kontakt en fra bestyrelsen!
Inge Lund-Nielsen
Susanne Bagger
Jytte Nilausen
Peder Justesen
Leif Kristensen
John Sørensen

97382162
973844 14
9738 43 78
97384101
97384332
973843 50

---Generalforsamling

i klubben
fredag d. 9. april kl. 19°0
Husk at forslag skal være for
manden i hænde senest d. 26.
marts 1999.
Fomiand:
Per Johansen
tlf: 97 38 42 76
15

Indvielsen af Multisalen
hvor Mogens, Borgme
steren, Christa, Gra
vers, Ole og Klaus
havde ordet og kom
frem med hver deres
"indgang" til Multisa
len og dens tilblivelse.
Jeg synes, det var dej
ligt at se, at så mange
grønbjergboere deltog,
for der har jo været
sagt og diskuteret me
get om den sal mellem
"og hva' ka'den så bruges til"?
år og dag.
Ved: Grete Tange
At så mange "byrødder" og
kommunåle embedsfolk også kom,
Endelig oprandt den dag, som vi i
kan vel kun tages som udtryk for, at de
Grønbjerg har set frem til i lang tid,
også var interesseret i, hvordan det
nemlig dagen, hvor Multisalen blev
indviet. Forud var
gået flere år med
forslag,
møder,
indsamling, mø
tegninger,
der,
møder, ansøgnin
ger, møder, bygge
ri, byggemøder og så endelig ind
vielsen.
Lad det være sagt
med det samme.
Det blev en fin
dag, som alle de
involverede kun
kan være glade for
og stolte over.
Mange havde fun
det vej til den offi
"høj ketsje føring....."
cielle
indvielse,
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endelige byggeri havde formet sig.
Det musikalske indslag ved Grønbjerg
Skoles kor gjorde sig også godt denne
solbeskinnede januarlørdag. Ja. kort
sagt: alt klappede.
Eftermiddagens matcher med Poul
Erik Høyer var en stor oplevelse for
os. der kan lide at spille badminton.
Hans kunnen på det felt var fonnida
bel. De bolde. som blev vippet over.
når man troede. at nu var de tabt. var
ikke få. Vi tik en lektion i
hadmintonkunst - og ikke
blot i -spil.
At Poul Erik Høyer så oven i
kobet er et sympatisk og
_jordnært menneske. som også
gjorde kampene til lidt show,
satte kun et ekstra plus på ef
termiddagen.
Vore lokale helte måtte na
turligvis bøje sig for over
magten; men at de stillede op,
var modigt gjort.
En helt igennem spændende
og oplevelsesrig eftenniddag.
Aftenen blev også en succes,
selvom de 120 mennesker,
der deltog. ikke fyldte meget i
den nye sal. Det gjorde til
gengæld Fisehers Fodvanne
re. som var et fortrinligt orke
ster, der forstod at spille mu
sik. Både under spisningen og
til den efterfølgende dans var
de helt på toppen. Og danse
lysten var stor.
Salens gulv var helt fantastisk
som dansegulv, selvom jeg
godt ved, at det ikke er det,
som det skal bruges til. Stemningen
var fin aftenen igennem, selvom der

nok var nogen. der blev lidt misunde
lige på Børge. da han vandt Poul Erik
Høyers ketsjer.
Alt i alt må dagen betegnes som en
udelt succes, som dem, der har været
med til at tilrettelægge den både foran
publikum og bag kulissen kan være
meget tilfredse med.
For os. der deltog, var det en god dag.
som vil blive husket.

Poul Erik Høyer skriver auto
grafer til byens "ungdom".
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1899 - Mads Oluf Madsen - 1999
Der var engang- ja. sådan begynder
alle gode eventyr.- Ja. der var virkelig
engang, at der var mange små hånd
værksmestre i Grønbjerg. Og mange
butikker. En overgang var her hele tre
smedemestre med værksted med esse
ambolt og det hele.
I det hvide hus på hjørnet Alga
deff eglværksvej holdt en af smede
mestrene til. Mads 0, som han i daglig
tale blev kaldt, boede her med sin ko
ne Kirstine og deres otte børn. Beboel
se og værksted står der såmænd stadig
næsten uforandret. Fra familien Mad
sens yngste, datteren Aase, har Rune
stenen, i anledning af hundredåret for
Mads 0. Madsens fødsel. modtaget

følgende smukke levnedsbeskrivelse.
Jeg refererer direkte:
Min far, Mads Oluf Madsen. født d. 9.
maj 1899 på ·'Nørtoft'' i Bovlingbjerg
var nr. syv ud af en søskendeflok på
tolv - syv drenge og fem piger. Blev
udlært smed hos sin storebror Aage
Madsen i Bøvlingbjerg i 1919, aftjente
sin værnepligt i Viborg I 920. arbejde
de som svend i Ørnhøj i tre år. og i
1925 købte han smedeværkstedet og
huset i Grønbjerg af Hedvig Nielsen,
enke efter Andreas Peder Nielsen.
Han traf så senere vores mor. Jakobine
Kirstine Nielsen fra ·'Klidsbjerg", og
de blev gift den IO. juni 1927. De tik
en stor børneflok. syv piger og en

I LOKALBRUGSEN
GRØNBJERG
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8.00
8.00
8.00
8.00

-

17.30
18.00
12.00
12.00

Vi er til for dig!

dreng, så der var mange munde at
mætte. Mor var far en stor hjælp i det
daglige, hun var fantastisk
til at passe børn, mand,
hus og have på bedste
måde. Selv om det til tider
ofte var små kår, mærkede
vi kun stor kærlighed og
vanne.
Far var grovsmed, men
han var samtidig meget
dygtig til det finere hånd
værk - ja engang imellem
var det rent kunsthånd
værk han fremstillede.
Han har lavet de flotteste
smedejernslåger,ræk
værk og lignende. For
mange år siden lavede han
det stjerneformede smedejern, som
holder dåbsfadet i døbefonden i Nørre
Omme Kirke.
Han var en meget dygtig og samvit
tighedsfuld håndværker, der så en ære
i at gøre sit arbejde godt, solidt og
præcist. I 50 · erne lavede han central
varme i mange hjem og bl.a. også på
Nr. Omme Skole.
Han har lavet mange hestesko, skoet
heste. ringet vognhjul, (det hjalp mor

�DANA
VINDUER�

ham med) repareret mange land
brugsmaskiner, smedet/skærpet mange
plovskær og harvetænder,
slebet mange knive til
selvbindere, slåmaskiner,
mejetærskere og grønthø
stere, skaftet skovle og
andet værktøj de brugte på
Teglværket og slebet mas
ser af knive for hele det
lille samfund - blot for at
nævne noget af det, han
arbejdede med.
Folk kom også med cykler
og andre ting, som han re
parerede for dem, (ingen
opgave var for lille for
ham).Der var klang i am
bolten den gang, den lyd
glemmer man aldrig, det var som sang
for ørerne, da vi var børn. Når man
hører noget, der minder om det nu, så
vælder alle de dejlige minder frem.
Far var en stor personlighed og satte
sit præg på landsbybilledet på mange
måder. Far var medlem af Hjemme
værnet og i mange år, og i sine yngre
dage sang han i kor og dansede folke
dans sammen med mor. Han elskede
musik og spillede selv violin.

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg
6971 Spjald.
Tlf. 97 18 45 00
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Far var et godt og varmt familiemen
neske, som satte stor pris på at være
sammen med familien/bom, sviger
børn og ikke mindst børnebørnene,
som han elskede, og de elskede ham.
I 1975 kwme smeden fejre SO-års ju
bilæum. På det tidspunkt var det nok
for en stor del på hobbyplan, men det
betød meget for ham, at han kunne
komme ud i værkstedet hver dag - så
havde han det godt. Det var lidt hårdt
for ham, da værkstedet brændte i
1974, men han magtede alligevel at
lade det genopbygge, så han kunne ar
bejde derude en del år endnu. Det var
hans otium.
Mads og Kirstine Madsen levede lyk
keligt sammen i mere end 50 år, de
fejrede guldbryllup med hinanden i
1977. På det tidspunkt var far desvær
re allerede syg, og de fik nogle meget
svære år, hvor mor passede ham godt.
Men da også hun senere blev syg,
måtte de tage ophold på Plejehjemmet
i Spjald, hvor far døde d. 12. juli 1980.
Vi har haft et fantastisk dejligt barn
domshjem, som vi har de allerbedste
minder fra, og som har lært os alle en
masse dejlige ting, vi aldrig glemmer.
Mads og Kirstines otte børn og svi
gerbørn, seksten børnebørn og seksten
"Røddinglundoldebørn samles

Centret" i anledning af, at vores far
kwme være fyldt 100 år d. 9. maj
1999.
Den yngste af flokken- Aase Madsen
(Stonn Pedersen).

;:�:� =�: 1tJ(

Det var så Aases betetning.

Jeg har været
�\ �':
�
ude at snakke @
I�\

�":f;'

l)

hoi.
Madsen.
�
(/�
Hvordan mon de mindes smeden i det
hvide hus?
Thorvald Sørensen:
"Jo, han var en dygtig smed. Det han
ikke ku' lave, det ku' ingen lave. Han
var god til at sko heste, også da han på
sine ældre dage fik ondt i ryggen,
kunne han sagtens sko hesten, hvis vi
bare holdt dens ben. Aase og Evald
kørte tit en tur med smeden og hans
kone, og så kikkede de ind til os, der
ude på Sønderkjærsvej".
Arne Led:
"Jeg brugte også Mads 0. Jo, Anna

Tour de Pedal
3. maj - 11. maj - 19. maj - 27. maj
Grønbjerg GUF
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bød ham sommetider ind på en bid
brød, når han var her og lave noget."
--sig at jeg ligger ude under binderen",
prøvede smeden at afværge med, da
Kirstine ringede og manglede sin
mand. En anden gang kunne Kirstine
da ikke forstå, at Arne havde så mange
køer, der skulle laves bindsler til, da
havde Anna igen været der og budt på
mundgodt Jo, Mads 0. var nu sådan
en hyggelig smed.
Kristen Jensen
(tidl. teglværksformand) fortæller, at
Mads 0. var en mand, man altid kunne
regne med. når man manglede en
smed på teglværket, søndag som søgn,
nat eller dag - så var smeden der - og
han var dygtig. Kristen fortæller også,
at Mads O's smedie var noget af et
samlingspunkt i Grønbjerg. Her mød-

tes man og fik en snak om tingene. En
af de, der kom af og til var den forrige
sognepræst, pastor Sørensen. Kr. Jen
sen var nylig flyttet til byen, da Søren
sen henvendte sig til ham med følgen
de: "Du kender ikke mig, - jeg er ham,
der holder foredrag nede i det hvide
hus hver søndag, og der er du da også
velkommen."
Ingrid Engestoft
supplerer:" Vi var jo nære naboer, og
som barn legede jeg meget med Kir
stine og Mads' børn. Vi legede tit i
lergravene, og svinede os gevaldigt til,
men sjovt havde vi det".
Johannes Kirk
var sin første sommer i Holmgård
kommet til smeden med sin selvbin
der. Mads 0. havde ikke lige den

Din lokale el-installatør...

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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manglede reservedel, så han sagde:
"Vi kører lige en tur til Holstebro, på
Jerngården finder vi nok, hvad vi har
brug for". Det endte med, at de købte
en hel gammel binder, så de havde
noget at tage af. Og dermed havde han
lært Johannes, at Jerngården altid var
et besøg værd!
Mads 0. så ofte spekulativ ud, mens
han bakkende på sin pibe skulle til en
ny opgave.
Rigmor og Gutte Anneberg
husker Kirstine og Mads Oluf Mad
sens hjem som et rart sted for børn at
komme. "Vores har leget meget der,
og gik trækvogne og trehjulede cykler
i stykker, var smeden altid villig til at
reparere sagerne. Og inde hos "smed
mor'" kunne man altid få en honning
mad. I krigens tid hjalp Mads 0. os tit

med at lappe vore lastbildæk, ved at
bolte opskåme gamle dæklapper på de
slidte dæk, så vi ku · køre igen. Det var
et farligt bøvl.- Boltene havde smeden
selv lavet", fortæller Gutte.
Sluttelig har jeg lyst til at fortælle, at
Aase, som ung pige i flere år var be
styrer af Grønbjerg Telefoncentral,
som på det tidspunkt var indrettet i
hendes forældres hus- i den vestre en
de. Det var dengang. man kunne ringe
op, som vi kaldte det, og bede Aase
om at få f.eks. æ brugs, eller måske
Mads 0. Centraldamen vidste nemlig
bedre nummeret end de fleste. Aase
bestyrede centralen indtil den blev
nedlagt for ca. 30 år siden. Da var
centralisefingen nået til Grønbjerg.■
ik

Gødning fra naturen og haven Den vidunderlige kompost.
Hvis planterne ikke trives skyldes det ofte,
at planterne savner næring. Man behøver
nødvendigvis ikke at bruge kunstgødning. I
stedet for kan man anvende sin kompost
eller organisk materiale.
Komposten er vores mest værdifulde gødningsmiddel. Den indeholder alle
vigtige næringsstoffer og sporstoffer. Yderligere forbedres jordstrukturen.
da humus tilføres. Lad aldrig denne gødningskilde udtørre! Køkken- og ha
veaffald, afklippet græs og andre organiske naturprodukter forvandles uaf
brudt til næringsrig jord.
Desuden er den gratis.
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Kursusafslutning i
Forsamlingshuset
Onsdag d. 31. marts kl. 19 °0
Udstilling af vinterens arbejder
er åben for alle kl. 14 °0 -16 °0
Aftenens underholdning er:
Marie Laursen
Natur/Kunstfløjter

®

Alle kan fløjte, men de fleste dog
kun til "husbehov", derfor er fløjte
kunsten sjælden, og den udøves
kun af få.
I "Er du dus med himlens fugle" vil
du høre mange af de velkendte
danske sangfugle, og i "I'm Sailing"
vil du lytte til mågernes skrig, når de svæver hen over vandet
en solskins eftermiddag. Fuglenes sang er inspirerende, men
også de mange evergreens er en inspiration til fløjten.

Udstillingsgenstandene kan afleveres
tirsdag aften 18°0 - 20°0
® Tilmelding senest:
mandag d. 29. marts
i Brugsen tlf.:
eller Karin Demant tlf.:

97 38 40 42
97 38 41 87

Pris for underholdning og traktement kr. 100,
Alle er velkommen

Hilsen Bestyrelsen

23

■ Grønbjerg - 2000
Ved: Formand Mogens Ballegaard

Den største begivenhed siden sidst har
nok været indvielsen af vores multisal.
Det var en god dag, set ud fra den be
tragtning, at vi nu har nået det mål, vi
satte os i 1993 om en lokaleudvidelse
til sports- og fritidsbrug. Men det var
også en god dag, fordi der dagen igen
nem var mødt så mange mennesker op
for at overvære begivenhederne. End
nu et tegn på, at vi i Grønbjerg står
sammen om opgaverne. Tak til alle,
der deltog.
Projektet blev jo beskåret på grund af
manglende tilskud fra Lokale- og an
lægsfonden, men det skal naturligvis
ikke afholde os fra at arbejde videre
med aktivitetscentret omkring skolen.
Byggeriet er gået godt, så godt at vi
kan få etableret det friskluftsanlæg,
som blev sparet væk ved påbegyndel
sen af projektet.
Ved indvielsen var der mange røster
fremme om, hvad vi så skal i gang
med. Det er dejligt at høre, at der trods
en stor indsats for at få færdiggjort
multisalen er mod og vilje til at gå i
gang med det næste!
Det vi i bestyrelsen mener trænger sig
mest på er indgangspartiet. Ligeså
snart det endelige byggeri ved multi
salen er tilendebragt, vil vi prøve at
koncentrere os om indgangspartiet.
Da ikke alle i sognet var kommet eller
havde mulighed for at komme til ind
vielsen gengives formandens tale her i
sin helhed:
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Der er sket meget i Grønbjerg, siden
vi i 1993 var samlet i den første Grøn
bjerg-2000 gruppe. Allerede på dette
tidlige tidspunkt var der tale om udvi
delse af skolens gymnastiksal. Den
skulle have været færdig i 1996 - det
blev den ikke. Der var flere af de pla
ner. vi havde i 1993, der heller ikke
blev til noget - endnu!
Men der er sket meget andet i de for
løbne 6 år - mange ved det - endnu
flere har hørt om det.
Iflæng vil jeg blot nævne:
Arets landsby, bosniske flygtninge,
Ungdomsboliger, ældreboliger, Alga
de. nyt gadelys, ungdomsklub, fælles
spisning, Dammen, helhedsplan, film.
skolebøger om Grønbjerg, flere nye
virksomheder.
Sidst. men ikke mindst det. vi er samlet
om i dag at indvie: vores multisat, og
dermed har lokalhistorisk Arkiv også
fået nye lokaler.
At det hele "kun" blev en multisat
skyldes flere ting og sammentræf af
forskellige omstændigheder. Men det
faktum. at vi ikke fik tildelt midler fra
lokale- og Anlægsfonden var det, der
hindrede, at vi ikke fik indgangspartiet
og klublokalerne med i denne omgang.
Godt nok har vi ikke fået alt, hvad vi
ønskede os, men vi har altid sagt. at vi
byggede for de penge, vi havde. - Og
det har vi gjort, og vi har altid sagt, at
bliver planen ikke gjort færdig før, så
bliver den gjort færdig siden.
Alt dette arbejde. hele denne udvikling
har ikke fundet sted uden at en hel
masse mennesker har ydet en kolossal
indsats.
Og jeg vil benytte lejligheden i dag til
at takke disse mennesker.

Og specielt i dag, hvor vi markerer et
Der har været mennesker, der har
støttet mig utrolig meget, når jeg syn
af de største - for ikke at sige det stør
ste økonomiske mål i vores helheds
tes at det ene og det andet gik skævt.
planfor Grønbjerg.
Der har været bestyrelsesmedlemmer.
For vores helhed.!.plan handler 0111, at
der har været solidariske.
der må komme så mange mennesker til
Der har været en kommunalbestyrelse,
Grønbjerg, at både skole, børnehus,
der har vedtaget planen.
brugs, serviceerhverv og håndværkere
Der har været byggeudvalg - et stort
kan føre en fornuftig tilværelse - kan
og et lille, et lokalt og et kommunalt overleve, så alle kan trives i Grøn
der har knoklet med planerne.
bjerg.
Der har været embedsmænd og by
Der er mange, jeg gerne vil takke - der
rødder, der har haft Grønbjergka
er mange, der har ydet en indsats. Det
sketten på til Københavnfor at få.flere
vil være svært eller i hvert tilfælde ta
penge til projektet.
ge lang tid at nå rundt om alle,
der har bidraget til, at vi sammen
kunnefå bygget multisalen.
Der er mennesker, der har bidra
get med små ting, som man ikke
lægger mærke til, når det er
gjort, men irriteres så grueligt
over, når det ikke er i orden.
Der har været en utrolig ve/vil
lighed, når jeg har ringet og
spurgt, om man ville hjælpe med
det ene og så det andet. De ad
spurgte har blot sagt - at det
skulle de nok tage sig af Eller
den vestjyske: "Det skal jeg lige
se på."
Så har jeg også været udsat for
mennesker, der er blevet fortør
net over, at de ikke var blevet
spurgt, når der skulle laves et
stykke arbejde.
Der har været en utrolig masse
mennesker ogforeninger, der har
ydet økonomisk bidrag.
Der har været virksomheder,
uden hvis hjælp vi ikke var nået
så langt.
Efter kampene var der "præmier" til alle!
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ge for at få en hyggelig dag og en god
Der er mennesker, der har været
aften i aften. •
utålmodige, men alligevel har ladet
bie lidt.
Der har været betænksomme menneBestyrelsen for Grønbjerg - 2000:
sker ved rejsegildet.
Formand:
Mogens Ballegaard
Der har været en familie, der har væ
Næstformand: Ole Berthelsen
ret utrolig tålmodig og forstående.
Kasserer:
John Asmussen
Der har været et Boligministerium og
Sekretær:
Henrik Thomsen
Susanne Bagge
et Indenrigsministerium, uden hvis
Gravers
Kjærgaard
hjælp dette heller ikke kunne lade sig
Kresten Vestergaard
gøre.
Anne-Kirsten Gammelgaard
Der har været et indvielsesfestudvalg.
Der har været en positiv pres
se.
Der har været ingeniører og
håndværkere.
Og så kan jeg se, at der også i
dag er nogen, der har betænkt
os både på væggen og på bor
det.
Og så til sidst har der været
alle dem, jeg ikke har fået
nævnt her.
Jeg håber ikke, at det er ret
mange, for jeg er utroligt tak
nemmelig for al den hjælp, der
er lagt i denne sal.
Der har været mange, mange
mennesker, der har bidraget
til, at vi nu står med en færdig
multisal, en multisal, der for
håbentlig kommer til at inde
holde lige så mange aktiviteter,
som der har været mennesker
involveret i arbejdet med at få
den bygget.
Jeg ville gerne give hver enkelt
af jer en dag og aften med alt
betalt - men jeg ved ikke, hvor
vi skulle ende med invitatio• 1-tg,, k-va i·r.
nerne. så derfor har vi valgt at En ,, nme
1 1ceret b adm111tonsp1
·
·11er I ægger an.,
alie rgen
pa. 1.1ge fiod ma. b1.dra.
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Ørnhøj - Grønbjerg
Havekreds
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Mandag den 29. marts.
Påskeugen er begyndt og vi ta'r på besøg i
Lundagers Blomstercenter, Ulfkjærvej 2, Ulfborg.
Vi skal se og høre om produktionen i drivhusene hvor der fremstilles grønne potteplanter. I butikken kan man nyde påskens blomster, dekorationer o.m.m.
Medbring aftenkaffe og evt. klapstol.
Vi kører fra p. pladserne i Ørnhøj ogGrønbjerg kl. 18.30
Onsdag den 21. april kl. 19.00.
Havevandring hosGudrun og Sigfred Nyborg,Grønbjergvej 45.
Havesæsonen er begyndt. Mellem hovedvejen og grusvejen har Nyborg en dejlig lille skov med et utal af løgplanter som krokus, vintergækker, anemoner, påske- pinse- og majliljer. Vi vil gå en tur og
nyde foråret her. Der bliver selvfølgelig også mulighed for at kigge
om i planteskolen og resten af haven.
Medbragt kaffe/te kan nydes indendørs.
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Lørdag den l . maj kl. 9.00 - 14.00
Plantemarked påGimsinghoved i Struer arrangeret af Region II.
d u ønsker at sæ ge,
1
1
1
Har d u spæn d en d e p anter,
er du ve kommen
til at tage dem med til Gimsinghoved. Planterne skal være sunde
og i potter - og mærket med plantenavn og pris. Planteskoler og
specialklubber deltager og regionens boghandel har mange gode
t�.
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Sæt Kryds i kalenderen:
Torsdag den 31. maj. Aftentur med havevandring og kunst.
Tilmelding senest mandag d. 28. maj.
Tirsdag den 8. juni kl. 19.00 Havevandring
Onsdag den l l. august. Byvandring i Grønbjerg.
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Hilsen Bestyrelsen
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Anneberg Transport A/S

Anneberg Transpol Sp.zo.o.

Anneberg Beltransport Ltd.

Højrisvej 2. Grønbjerg
0K-6971 Spjald
l!f. ·t 45 97 38 44 44
Telex 60 250 Anberg DK
Fax. +45 97 38 44 18

Ul. Batorego 126A
65-735 Zielone Gora. Polen
Tel. + 48 68 265 595
Telex 04 3 3586 Anpol PL
Fax. +48 68 271 25'.J

9, Aranskaja Strøet
BY-220033 Minsk
Tel. +375 172 10 25 72
felex 0681 25 24 84 ANBEL BY
Fax. +375 172 21 50?0

om vi først skal mødes ved
midnat.

■ Nytårsaften - 2000 � .
f

Reaktionerne på annoncen i sidste Runestenen resulterede i at mindst
60 personer i alle aldre fra 1 - 70 år
vil prøve at arrangere en fornøjelig
Nytårsaften 1999 - 2000.
Er der flere, så kom ud af busken, da
vi skal have fundet egnede lokaler.
(Forsamlingshus? eller Multisal?)
Via sonderinger vil der blive taget
stilling til:
om aftenen skal begynde med
fælles spisning
om vi skal mødes ca. 22 eller

Der er også forslag fremme om vi
skal samle ind til noget "ordentlig"
fyrværkeri i stedet for at hver enkelt
køber lidt.
Tag en rask beslutning nu - giv din
mening til kende om ovenstående og
vi vil prøve at finde en løsning til en
forhåbentlig uforglemmelig aften.
Henvendelse:
Lone: 97 38 40 04
Helle: 97 38 43 32

Stauning Silofabrik 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
Pris: Vækstbue
35,- kr pr stk.
Gavlsæt (1 par)
30,- kr pr stk. (kun

KOMPOST
SILOER

Form

0

diameter/omkreds
cm
50-60

højde
cm
11)0

rumindhold
1

i enderne)

pris
dkr

210

198,00

t:::::,._

240

100

280

128,00

!:::::::,._

300

80

350

136,00

[S:]

320

100

560

199,00

320

100

640

165,00

400

80

700

215,00

400

80

800

172,00

□
[S:]
□
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■ Årets gang - derude
Veu: Lars Holm Ha11se11

Alle kan se og mærke det og snart går
vi over til sommertid, og det kan
mærkes endnu mere. Ja, lyset er på vej
tilbage, og dermed er våren lige
om hjørnet, idet marts ifølge
kalenderen er den første
forårsmåned.
.
Udenfor kunne man her i
februar opleve 2 planeters
·. <•
'
møde. nemlig den klareste
"stjerne" af alle, Venus, og
en af de største planeter,
Jupiter. De stod ganske tæt
hinanden på den sydvestlige himmel,
skønt der var millioner af kilometer
imellem dem, men specielt og flot var
det da. Herhjemme har vi nogle mor
gener snakket om, hvor imponerende
det egentlig er at se på en solopgang.
Hvordan man sekund for sekund kan
se solen stige op over horisonten og
sprede sine livgivende stråler ud over
jorden og os, men i virkeligheden står
solen jo stille og det er jorden, der ro
terer. Faktisk så hurtigt, at man kan
undres over, at vi ikke kan mærke det.
At foråret er over os, det kan man se,
ikke mindst i haven, hvor vintergæk
ker og krokus står i blomst. Men man
kan også høre det, for fuglene er be
gyndt at indlede og træne deres stem
mer til årets
kamp for arternes
beståen. De før
ste stære med
interesse
for
fuglekasser så vi
den 6. februar.
Men at sidde og synge deres improvi30

serede sang, med indblanding af and,
allike, krage. solsort og deslige, er de
først begyndt med her ultimo februar.
Af andre forårsbebudere kan nævnes
lærken, som jeg så første gang d. 16.
januar. mens viben, som jo også er en
af de tidlige, blev set d. 21. februar.
Den 11. februar, da jeg
� ·...·.
var på vej hjem fra
arbejde, og var kommet
. ),
næsten til Agerfeld.
kom jeg til at se efter en
•. �·�
lille flok fugle, der sad i
.I·
.•
•·
nogle hybenbuske og
.
jeg
kunne straks se, de
,
-;�f�
var lidt specielle, idet de
havde en top. Det var nemt
at se. at det var silkehaler. så bilen
blev vendt og fuglene blev studeret.
Der var 9 i alt af denne flotte nords
kandinaviske ait, som bliver set i
Danmark hvert år, men i meget varie
rende antal, alt afhængig af, hvordan
bærsætningen har været i deres leve
område.
Et af årets faste gøremål her i februar
er oliefugletællingen. Dette er en tæl
ling, som altid ligger sidste weekend i
måneden, hvor man går en fast stræk
ning på stranden. For mit/vort ved
kommende fra Gaffelbjerg lidt syd for
Vedersø klit til Thorsminde - i alt ca.
12 kilometer. Her spreder man sig på
stranden og leder efter de fugle, som
ligger døde. Når vi har fundet sådan
en dod fugl, a1tsbestemmes den, og vi
kikker efter, om den har olie på sig.
De fleste af de fugle, vi finder. har olie
på sig. Selv en ganske lille olieplet
kan være katastrofalt for en fugl. som
lever i det våde element, især om vin
teren. Fuglen prøver måske at fi'1 plet
ten af, ved at gnide i den med næbbet.

�J�,

og får det bare smurt mere rundt. Eiler
den får noget ned i maven og bliver
syg og senere afkræftet af det. eller
måske fryser den simpelthen ihjel.
fordi dens fjerdragt ikke er vandsky
ende og isolerende. når den har olie på
sig. Jeg har gået den samme strækning
de sidste IO år. og antallet af døde
fugle på de 12 kilometer har selvføl
gelig været noget svingende, fra 14 til
over 60. I år var antallet noget over
gennemsnittet. idet vi fandt 38 døde
fugle og stort set alle var med olie.
nogle endda ganske meget. Desuden
var vi nodt til at have kniven frem ik
ke mindre end 2 gange for at aflive
lomvier med olie. som var totalt ud
mattede og hjælpeløse overfor eventu
el le sultne måger. som ellers ville have

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

,:r

hakket dem til døde. Listen for død
fundne fugle så således ud: mallemuk
3. stormmåge I, måge uspec. 2, ride 3,
alk 3. lomvie 15. alk/lomvie Il (dele,
dvs. ikke hele fugle. f.eks. vingepar
eller lignende). Gå ud i naturen. se og
lyt. Tag ud i skoven, tag hen til en so.
kør en tur f.eks. til Veststadil fjord og
se de tusindvis af gæs. der raster netop
nu. Gør det en tidlig morgen og tag
kikkerten med. så oplever du mest.
Foråret er absolut det bedste tidspunkt
at opleve og forundres over naturens
mangfoldighed, hvad enten det er den
første gule følfod, frøernes intense
kvækken og æglægningsperiodc i
dammen. den første svale eller de før
ste spirer i ens køkkenhave. God for
■
nøjelse.

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

GRØNBJERG
MASKINFORRETNING
din lokale Maskinforretning

97 38 42 85

97 38 40 35
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■ Sogneforeningen
Ved: Formand Kresten Yestergaard

Efter at fonnanden havde budt vel
kommen. blev G. Kjærgaard valgt til
ordstyrer og bad - efter at have kon
stateret. at fonnalia var i orden - for
manden aflægge beretning. Hoved
punkterne herfra refereres i punktform
nedenunder.
Forårsfesten
form af en viseatten
blev desværre aflyst pga. for få til
meldte.
Sankt Hans Fest var med kondibingo
og oven-ækkelse af årets sølvviking til
Villads Kyndesen. -Båltale ved Graves
Kjærgaard. Flot fremmøde med ca.
250 mennesker.
Høstfest med ca. 80 deltagende . Be
styrelsen stod for selve menuen, der
under Jørgen Demants absolut kyndi
ge vejledning blev en stor succes - en
god fest.
Den 28. november holdt Sognefor
eningen sammen med Familie og
Samfund julemarked. Samme dag blev

der opsat juleudsmykning i Algade og
opsat juletræ ved Brugsen.
3. juledag juletræsfest for bornene om
eftermiddagen. og om aftenen var ca.
110 modt op til juletræsfesten.
Søndag den 14. februar fastelavnsfest
med ca. 90 børn og 50 voksne. Arets
dilettant er desværre blevet aflyst pga.
manglende aktorer.
Endvidere har Sogneforeningen sam
men
med
Gymnastikforeningen.
Idrætsforeningen og Grønbjerg 2000 i
fællesskab stået for indvielsen af mul
tisalen.
Forsamlingshuset har det sidste år væ
ret udlejet 44 gange.
Salen er blevet malet - herunder lolkt.
Der er opsat nye lamper og investeret i
nyt bestik.
.Juleudsmykningen er lavet færdig.
2 blomsterkasser er opsat - en .i hver
ende af byen.
Ved sidste generalforsamling blev det
vedtaget. at Sogneforeningen skulle
undersoge muligheden lt)r kob af
Brugsens garage. Der er indgået aftale
med Brugsen om kob af garagen li:ir

cilHENNING
SØRENSEN Aut. EL-Installatør
Parkvej 2 . 6971 Spjald . Box 19
Telefon 97 38 15 66

Montør Karsten Hansen Mobil tlf. 40 94 30 66
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50.000.- såfremt der skal etableres ny
brugs.
Der har i det sidste år været sagt og
skrevet meget omkring Grønbjerg
Kro, men det nye ejerforhold har des
værre været en dårlig oplevelse - både
for sogneforeningens bestyrelse og for
sognet som sådan. Vi kan kun håbe, at
der vil ske noget positivt omkring ste
det hurtigst muligt til gavn for os alle.
Vi er i dag 198 medlemmer fordelt på
129 hustande ud af ca. 500 mulige
medlemmer. Jeg kan kun opfordre til
at bakke op om sogneforeningen ved
at blive medlem.
Der skal lyde en tak til Birte og Kri
stiai1 for opbevaring af vor flagvogn
og til Thorvald for vanding af træer og
blomster. Og i øvrigt til alle, der på

den ene eller anden måde har støttet
Grønbjerg Sogneforening. i 1998.
Endvidere en stor tak til bestyrel
seskollegaer for godt samarbejde i det
forløbne år.
Efter formandens beretning blev års
regnskabet fremlagt og godkendt. Det
viste et underskud på små 10.000 kr.,
hvilket svarer til det beløb, som den
tidligere kroejer mangler at betale
Efter valg af bestyrelse konstituerede
den sig som følger:
Kresten Vestergaard: formand
Jørgen Demant: kasserer
Lotte Anneberg: sekretær
Randi Olesen
Jette Hansen
Edith Hansen
Kristian Kristiansen

Generalforsa_mling
Grønbjerg Gymnastikforening afholder generalforsamling
Tirsdag d. 27. april 1999 kJ. 1930
på Grønbjerg Skole
Dagsorden:
I.
Valg af dirigent
Regnskab
3.
5.
Valg til bestyrelsen
7

Evt.

2.
4.
6.

Beretning
lndkonme forslag
Valg af revisor

Stemmeberettigede er alle medlemmer over 14 år og valgbare til bestyrelsen, når man
er fyldt 16 år.
Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde se
nest 4 dage for generalforsamlingens afholdelse.
Mød op og få indflydelse.
Med venlig hilsen bestyrelsen
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■ Mindeord
Ved Ingrid Kirk

Margrethe Jensen
Efter knap et par års ophold på Cen
terparken i Videbæk døde Margrethe
Jensen stille. 84 år gammel. Mæt af
dage, efter tiltagende at være plaget af
sygdom, både fysisk og psykisk. Dø
den kom som en befrier i Margrethes
tilfælde. kan man vist godt sige.
Margrethe blev født den I. juni 1914
på gården Brunsgaard i Grønbjerg,
som datter af Marie og Peder Pedersen
(kaldet Pe Brunsgaard).
Efter at hun i 1935 havde giftet sig
med Peder Jensen overtog parret �jen
dommen. som nu ejes af Gunder og
Martin Nielsen. Her blev deres fire
børn født. men senere, 1. april 1946.
flyttede de til ejendommen, hvor søn
nen Henning og hans kone, Aase, nu
bor.
Margrethe havde den sorg at miste
Peder allerede i 1968, så hun har været
enke i 30 år. Året efter overtog Hen
ning sit fødehjem. og Margrethe flyt
tede ind i en lejlighed i Grønbjerg.
Herfra gik hun ud og hjalp folk med

både det ene og det andet, som roe
hakning og rengøring for eksempel.
Margrethe var i sine velmagtsår en
flittig kvinde, og Henning fortæller
smukt om sin mor:" Når vores far var
hjemmefra, det var han meget, han var
nemlig både mælkekusk og hjemme
slagter, så var det vores mor. som tog
over derhjemme med røgtning og
malkning. Der blev malket tre gange,
og det med hånd, da vi ret sent fik
elektricitet indlagt, -så mor tog så
mænd sin tørn."
"En dag blev en helt særlig dag. Mor
havde bundet op den hele dag efter
aflæggeren (høstmaskinen). Hen mod
aften gik hun hjem og fødte to piger.
To på en gang var en overraskelse for
mor, og da hun knap kunne overskue
arbejdspresset, var hun på nippet til at
give den ene af tvillingerne til en
barnløs søster. Her trådte far til. Kan
vi passe en, kan vi vel også passe to.
sagde han._ Og sådan blev det!"
Margrethe efterlader sig fire børn,
Svend, Henning, Mie og Kristiane, 4
svigerbørn. 14 børnebørn og 16 olde
børn.
Æret være Margrethe Jensens minde.

■

Familie og samfund
Generalforsamling
onsdag d. 21. april 1999 kJ. t 9311 på Grønbjerg skole
Dagsorden ifølge vedtægterne
Kreativ indslag: Bolchekogning ved Anette Jessen
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■ Omkring kirken
Automatisk ringning har vi ikke få
et!

Hvis nogen har bemærket noget an
derledes ved ringningen morgen og
aften, så er grunden den, at Inger er
begyndt at ringe med kirkeklokken
nede fra tåmrummet. Tidligere gik In
ger op og stod ved siden af klokken,
når hun ringede. Men for at Inger kan
undgå larmen fra klokken og slippe
for turen op i tårnet to gange om da
gen, har vi taget bestemmelse om, at
ringningen foregår nedefra.
Det kræver selvfølgelig en anden tek
nik at ringe nedefra; især er det svært
at få bedeslagene til at lyde, som de
plejer, men det skal nok komme med
tiden.

Grønbjerg Ungdomsklub

Opfordring.

Hvornår rejser man sig op i kirken?
Der tænkes ikke på selve gudstjene
sten, men på særlige lejligheder som
dåb, bryllup og begravelse. Det er
ganske naturligt, at menigheden rejser
sig op, når bruden kommer ind i kir
ken, og det er lige så naturligt; at vi
rejser os op ved en begravelse, når ki
sten bæres ud af kirken.
Vi har i menighedsrådet drøftet, "hvad
er det menigheden gør", når et foræl
drepar kommer ind i kirken med deres
lille barn, der skal døbes. Som det er
nu, kommer dåbsforældrene som regel
ind i kirken, når den første salme efter
prædiken afsynges, og menigheden
bliver siddende.
Her lyder vores forslag - og dermed
opfordring, at menigheden rejser sig
op, når dåbsforældrene kommer ind i
kirken.
Nr. Omme menighedsråd.

afholder generalforsamling
torsdag d. 20. maj 1999 kl. 19 30

i ungdomsklubbens lokaler.
Dagsorden iflg. vedtægter.
Evt. forslag skal være forman
den Karen Bak i hænde senest
8 dage før generalforsamlingen.
Alle er velkomne - også børn i
ungdomsklubalderen.
Bestyrelsen

Sommerbadminton
Tilmelding

Tirsdag d. 23. marts 1999
kl. 1900
i gymnastiksalen

Badmintonudvalget
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■ Brugsnyt
Ved: Formand Henrik Thomsen

Årsregnskabet for 1998 er nu gjo1t op.
Det kom ikke bag på os i bestyrelsen,
at det var bedre end sidste år. Vi har
trods alt fulgt resultaterne måned for
måned; men alligevel var det rart at se
den endelige opgørelse fra revisoren.
Der er blevet tjent en kvart million
mere. og da omkostningerne samtidigt
er blevet holdt i ave, er facit på bw1d
linien også tilsvarende forbedret.
Ved sidste generalforsamling blev
planerne om en ny butik drøftet løse
ligt. og da der var en positiv stemning
herfor. gik vi til Grønbjerg By- og Er
hvervsudvikling med planerne. Der er
man for tiden i gang med at se på 2
forslag. Det ene går ud på at købe
Anette og Hans Jørgens hus og lave en
tilbygning, det andet går ud på at byg
ge helt nyt. Problemet ved begge for-

slag er, at der skal skaffes nogle pen
ge.
Ifølge en prognose, vi har fået ud ar
bejdet. har vi kun råd til at give en
husleje på 75.000.- om året. Vores
regnskab tyder på, at prognosen er re
alistisk; men det er selvfølgelig noget,
der vil blive taget op på generalfor
samlingen på onsdag den 24. marts.
Under alle omstændigheder er det jo
glædeligt at vi igen har overskud.
Problemet er bare, at butikken er for
dyr i arbejdskraft, så vi kan ikke stole
på, at det bliver ved at gå.
Vi er nødt til at tænke på fremtiden.
Den er begyndt, og butikken er foræl
det. Den kunne godt forbedres. men
det koster også. og der er stadig for
lidt plads.
Når bestyrelsen for Grønbjerg By- og
Erhvervsudvikling har set lidt på mu
lighederne, vil den indkalde til et fæl
lesmøde for begge bestyrelser. Dette
møde skulle gerne ende med en afgø
relse. ■

Noget lignende sker da ikke i Grønbjerg- nej!

Der var engang -- sådan begynder alle eventyr - der var engang fire M/Kere.
De hed ALLE, ENHVER , EN-ELLER-ANDEN og INGEN.
Der var et vigtigt stykke arbejde, som skulle gøres. ALLE var sikker på at EN
ELLER-ANDEN ville gøre det. INGEN gjorde det. EN-ELLER-ANDEN blev
vred, fordi det var ALLEs arbejde. ALLE mente, at ENHVER kunne gøre det,
men INGEN indså, at det ikke var ALLE, der ville gøre det.
Det endte med, at ALLE bebrejdede EN-ELLER-ANDEN, at INGEN gjorde,
hvad ENHVER kunne have gjort.
Men det var jo heldigvis kun et eventyr og sådan er det heldigvis ikke her i sog
net.
(Lånt andetsteds) -ik
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VIKINGEN ER LØS
Har I nogen I mangler?
Det er meget moderne at tage på indkøbstur til de
store supermarkeder lige over grænsen. Efter en så
dan indkøbstur udspillede flg. episode sig i bussen
på tilbagevejen nordpå.
Buschaufføren spurgte ud i bussen for at holde mandtal - om der manglede nogen. Ingen reakti
on. Efter 5 minutters kørsel var der en ældre dame, der hen
vendte sig til chaufføren og sagde, at hendes
mand ikke var med. Der stod IO spørgsmål
hen over hovedet på chaufføren, hvortil den
ældre dame uden at fortrække en mine sag
de: "Men jeg mangler ham ikke."

Grønbjergs fortsatte udvikling!
På et af de første idemøder i Grønbjergs nyere historie kom der mange
forslag til, hvor
dan man kunne fa
udvikling i gang i
landsbyen. Et af
)/·
de mere fantasi
fulde gik ud på at
flytte Christians
borg til Grønbjerg. Et andet var at få et glædeshus til
sognet.
Nu mangler vi bare at få flyttet Christiansborg til
Grønbjerg.

11;tr ·�r.,
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fortsat fra nr. 3 6
I 1846 blev der klaget over, at den ene
stætte* var forsynet med kors, der ikke
kunne drejes rundt og desuden mangledes
en jernrist. Enten måtte der anbringes en
rist under korset ellers skulle stætten
forsynes med en låge. Der blev i det hele
taget ikke gjort ret meget for at holde
kirkegården i orden. Der blev mange
gange klaget over, at der groede græs
rundt om kirken som skulle fjernes, men
det blev udsat i flere år.
Samtidig blev der klaget over, at der var
ujævnheder, der skulle jævnes, fordi der
stod vand foran kirkedøren, det fik også
lov til at vente i flere år før det blev rettet.
En gang blev det forlangt, at det søndre
dige skulle omsættes og rettes ud så
afstanden til præstegårdens lade blev
mindst fire alen (ca. 2,5 m). Når diget var
så tæt på laden kan man bedre forstå at
der ved præstegårdens brand i somme�en
1829 gik ild i kirken, for når stråtaget
under branden skred ned ville ilden jo
være inde på kirkegården.
Branden opstod på præstegårdens stue
husloft i forbindelse med ølbrygning.
Branden var så voldsom, at gården ned
brændte fuldstændig på en time. Formo
dentlig har vinden båret i retning af
kirken, for der gik ild i den. Hvordan det
så end er gået til når den var blytækket og
murene af sten, men der er måske gået ild i
vinduerne i hvert fald var der ild i kirken
da brandsprøjten fra Brejninggaard nåede
frem og da præstegården ikke stod til at
redde blev sprøjten sat til at slukke ilden i
kirken. I brandforhøret står der, at forpag-
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ter Nyholm og husmand Jens Juelsgaard
var meget virksomme og det skyldes for en
stor del deres "behændighed og virksom
hed", at kirken ikke brændte.
Der må have været besvær med at holde
husdyrene ude fra kirkegården, for i 1900
blev diget forsynet med pigtråd på pæle.
Samme år blev det bestemt at kirkegården
skulle udvides med 1/3 tønde land.
Efter at kirken var købt af menigheden i
1914, bestemte bestyrelsen at forskønne
kirkegården med planering og beplantning.
Først i 1924 blev der indrettet et nødtørft
shus og redskabsrum udenfor digets hjør
ne, skjult mellem træer, dog let tilgængelig.
I 1952 drøftede man opførelsen af et ligka
pel og fik et overslag fra en lokal håndvær
ker, mere skete der ikke. I 1956 udarbejde
de arkitekt Dræby, Kgs. Lyngby tegning til
et ligkape�, som skulle opføres på par
keringspladsen østen for kirken.
Det blev denne plan, kapellet blev bygget
efter i 1962. I samme bygning blev der ind
rettet toiletter og redskabsrum, derved blev
det gamle redskabsrum vesten for kirken
overflødig og kunne fjernes.
Der hvor kapellet kom til at ligge var der
en sand eller lergrav, der var blevet brugt
til affald fra kirkegården. Da man gravede
grunden ud til byggeriet fremkom der en
del kvadre, som blev brugt til sokkelsten,
der var dog ikke nok til hele soklen, resten
fik man fra præstegården.
Kirkens vedligeholdelse
Selv om kirken er over 800 år og stadig
står som den altid har gjort, så er det jo
ikke hele kirken, der er så gammel. Bortset
fra de alentykke mure i skib og kor samt
stenalteret og døbefonten, så er resten en
ten kommet til senere eller skiftet ud indtil
flere gange.
Først og fremmest er det blytaget. der har
krævet mest vedligeholdelse. I de gamle

regnskaber ser man gang på gang, at der er
foretaget reparationer på taget. For eksem
pel købte man således i 1621, 1 skippund,
2 lispund bly. Lejede en vogn for samme
bly at hente udi Ringkjøbing. Betalt en
blymester, som oplagde formeldte Bly på
kirken med gammelt at omstøbe, - desuden
blev der købt to pund blysøm. Betalt for
blymesteren at hente i Hee og age hjem
igen. Samme år blev der købt træ i Ring
købing til to stole og lejet en snedker til at
forfærdige disse stole.
Der blev også hentet 500 mursten og 300
tagsten i Ringkøbing, samt kalk i Daug
bjerg. I samme forbindelse var der også
udgifter til 3 murmestre og en kalkslåer for
murarbejde bl.a. ved tårnet. Der har også
været vogne efter sand og vand til murme
stemes behov i 3 dage.
Sådan var der næsten hvert år et eller an
det. der skulle repareres eller skiftes ud.
Når taget ikke var tæt og regnvandet
trængte ind, så rådnede træværket så bjæl
ker og loft måtte fornys. Murene måtte
jævnlig repareres, der faldt sten ud, som
måtte sættes på plads igen. Hvert år skulle
kirken kalkes, men det var nu ikke altid
den blev det.
Denne vedligeholdelse påhvilede den, der
havde fæstet tienden og det var for Nr.
Omme kirkes vedkommende altid ejeren
af Brejninggaard. Disse skiftende ejere var
ikke alle sammen lige villige til at foretage
vedligeholdelsen. De huskede nok alle, at
opkræve tienden, men bruge pengene til
kirken kneb det med. Ved det årlige syn
var der altid en håndværker med til at be
dømme de mangler, der er blevet påtalt.
I 1763 blev sognepræsten Mathias Bering
uenig med baron Juel på Brejninggaard
om tiendebetalingen. Præsten skrev en
klage til Juel. og der var mange ting han
var utilfreds med. Bl.a. mente han ikke at
Juel vedligeholdt kirken på forsvarlig vis
og skrev:" Mon ikke det var bedre. at han

bar omsorg for kirken, hvor det stundom
regner på alteret, præst og flere tager skade
på helbred ved trækvind og folk ligger
somme steder i stolene som fæ i fold på
den bare jord."
Juel mente ikke kritikken var berettiget, for
han svarede præsten: "jeg beder Gud be
vare hans forstand." Ellers mente han, at
han holdt kirken i pligtskyldig stand, og
fortsatte. "I dette regnagtige år kan det let
hænde, at det drypper ned i kirken." han
havde aldrig før hørt præsten klage over
stolene i Nr. Omme kirke og selv om det
just ikke var beqvem tid til kirkearbejde
(november) så skulle det straks blive sat i
stand.
*stætte = låge eller port i kirkegårdsdige
I næste nummer
Slutningen på Kirkens vedligeholdelse og
slutning på Thorkild Munks optegnelser og
historie om Nr. Omme Kirke.

Som nævnt under Redaktionen
(side 2) har vi fået mange gode
forslag til hvad denne eller disse
sider kan indeholde. Det bør dog
ikke afholde andre fra at komme
med forslag til sidernes indhold men som vi nævnte i sidste
nummer skal indholdet være af
almen oplysende karakter.
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