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"Vi så Parken hvor landsholdet har lavet sine store kampe. Det var fantastisk 

at se omklædningsrommerne, kantinen, dronningens serplacls o.s.v." 
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■ Redaktionen

Forsiden: Vi bringer billedet af Sasa 
og hans fodboldvenner der er på tur til 
Skibby ved København. 
Her sidder flokken i det forjettede 
fodboldmekka Parken i København. 
Også et bevis på at fodboldvenner i 
Grønbjerg ikke er navlebeskuende 
mennesker der har nok i sin egen lille 
verden, men tager de unge mennesker 
med ud får at møde andre og opleve 
en anden tilværelse. 

Siden sidst: Vi skal skynde at und
skylde at vi denne gang ikke kommer 
med Runestenen til tiden. Flere sam
menfaldende omstændigheder har 
gjort at dette ikke var muligt. 

Men denne gang kan vi ikke tillade os 
at harcelere over billeder der ikke 
kommer til tiden, eller postvæsnet der 
skal have tingene i god tid. 
Det går værst ud over de arrangemen
ter der ligger så tæt op ad Runestenens 
udgivelse at de knap når at blive 
kundgjort for hele befolkningen. Det 
vil vi råde bod på ved at opsætte pla
kater og meddelelser strategisk vigtige 
steder i byen. 
V i har dog fået aktivitetskalenderen ud 
til tiden hvor man også kan se de på
gældende arrangementer. 
Runestenen bliver nu afleveret man
dag, så kan vi afhente den torsdag og 
poste de eksemplarer der skal omdeles 
torsdag eftermiddag. Postgangen er nu 
sådan at bladene sendes til Herning for 
at returnere til Spjald hvorfra sorterin
gen og uddelingen stadig foregår. 
■ -at/-mb.

2 

En del af byens borgere, som benytter 
sig af Kiddal Aktieplantage til gåture, 
svampeplukning m.v. har efterlyst de 
datoer hvor Grønbjerg Jagtforening af
holder jagt i skoven. Disse datoer følger 
her, men der vil naturligvis fortsat være 
opsat skilte ved alle naturlige indfalds
veje ti I skoven, som gør opmærksom på 
at der er jagt i skoven. 
Alle jagterne begynder kl. I 0

°0 
og varer 

normalt til hen omkring kaffetid. 
Jagttiderne vil endvidere blive bragt i 
aktivitetskalenderen og på kalendersiden 
i de pågældende Runesten. 
lørdag d. 2. 
søndag d. 24. 
søndag d. 7. 
lørdag d. 20. 
lørdag d. 4. 
onsdag d. 29. 

oktober 
oktober 
november 
november 
december 
december 

RUNESTENEN 

Redaktør: 
Mogens Ballegaard (mb). Sønderkjærsvej 9. 
Tlf: 97 38 43 32 - e-mail: mogens@ballegaard.dk 

Tegner: 
Jens Erik Bygvraa Ueb), 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 

Grønbjergs Homepage: 

//home4.inet.tele.dk/gb-2000 

e-mail adresse: gb-2000@post4.tele.dk 

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 

Selvom sommeren stadig er over os, er 
den del af sommeren der hedder ferie 
slut, i hvert fald i byrådssammenhæng. 
August måned er traditionel en travl 
måned, da næste års budget så vidt 
muligt skal fastlægges. 
Budget for år 2000 skal førstebehand
les i september og andenbehandles på 
oktobermødet. 
Budgettet eller om man vil, kørepla
nen for det kommende år, er en stor 
sag med tal, bemærkninger, oversigter, 
notater m. m. Derfor kan man ikke kø
re alt på plads på 2 byrådsmøder. 
I juni laver Økonomiudvalget et op
læg, som vi andre så har tiden frem til 
ca. 20. aug. til at sætte os ind i. D. 19.-
20. august brugte vi så 2 dage til at gå
i dybden, også i år lykkedes det, at få
lavet en bred aftale byrådsgrupperne
imellem, i hvert fald på driftssiden.
Hovedtrækkene i aftalen er som føl
ger: uændret skatte %, uændret grund
skylds%o, her var der ellers lagt op til
en forhøjelse fra 6%o til 8%o. På grund
af færre fødte børn, nedsættes antallet
af dagplejemødre fra 88 til 80. Sidste
års timebesparelse i folkeskolen rettes
der op på, herudover justeres der på
takster, priser og afgifter. Tilbage står
der så en driftsvirksomhed på ca. 285
mill. kr. og anlægsvirksomhed på. ca.
10 mill. kr. På augustmødet blev
kommunens skolestruktur sat til debat,
en forlængelse, eller afrunding om
man vil, af byrådets temadag den 17.
juni, som jeg refererede fra i sidste nr.
af Runestenen. Jeg føler ikke, der kom

nye ting frem i debatten, i hvert fald 
fastholder et stort flertal af byrådet det 
syn, at nuværende overordnede skole
struktur fastholdes. Samtidig er det 
præciseret, at vi ikke skal diskutere 
mere skolestruktur i indeværende by
rådsperiode. På augustmødet blev det 
ligeledes besluttet, at sætte gang i 
etablering af en kommunal hjemmesi
de på internettet. Udviklingen på dette 
område går meget hurtig, så her skal 
vi selvfølgelig også være med. Som 
det udtrykkes i fagkredse, er det pin-
1 igt for en kommune, hvis man ingen 
hjemmeside har, men det er mere pin
lig med en dårlig hjemmeside. Om 
man vil det eller ej, er dette område 
fremover en stor del af kommunens 
ansigt udadtil. Dette er hvad jeg har 
valgt at bidrage med til Runestenen nr. 
40, et udpluk af små som store hæn
delser, her som i andre sammenhænge 
må der jo prioriteres. 

Indholdsfortegnelse. 
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ø> Servicemeddelelser 'D 

Læge H. Thomsen 
Tlftid: 8°0 - 9°0 

Konsultation: 
efter aftale 

Tlf: 97 38 40 50 

Grønbjerg 
Folkebibliotek: 
Mandag: 15°0 - 17°0 

Torsdag: 18°0 - 20°0 

Tlf: 97 38 41 77 

Klip og Krøl: 
Mandag: 9°0 - 17lo 

Tirsdag: 9°0 - 17lo 

Onsdag: Lukket 
Torsdag: 900 

- 17l0 

Fredag: 900 
- 17l0 

Lørdag: Lukket 

Tlf: 97 38 42 85 

Grønbjerg - 2000 
Servicebutik: 
man- & fredag lukket 

Brugsen: 
Mandag -
Torsdag: 800 

- 17l0 

Fredag: 800 
- 18°0 

Lørdag: 800 
- 12°0 

Søndag: 8°0 - 12°0 

Brødudsalg & aviser 

Postekspeditionen: 
Alle hverdage: 

glo _ 1200 

Posthuset er lukket 
fra 12°0 - 13l0 

Landbobanken: 
Mandag: glo - 1200 

Tirsdag & onsdag 
lukket 

Torsdag: 13l0 - 17l0 

Fredag: 13l0 -16l0 

Tlf: 97 38 40 49 

Bentes Salon: 
Mandag - Onsdag 
& Fredag: a00 - 12°0 

Lørdag efter aftale 
tirsdag, onsdag & Post indleveret efter 

13l0 

KCR- Lampeskær
me 

torsdag 16°0 - 17lo 

Der kan forekomme 
uregelmæssigheder. 

Tlf: 97 38 41 12 

For private: 
Efter aftale - Ring Politi hver tirsdag 

kl. 14 præcis 
Tlf: 97 38 41 16 

Tlf/fax: 97 38 48 08 

bliver sendt 
efterfølgende hver
dag. 

Tlf: 97 38 40 42 

Genbrugspladsen: 
Nylandsvej - åben 
Lørdag 10°0 · 12°0 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 18°0 Søn-og helligdage kl. 17'5 

Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 12°0 

Rutebilernes informationscentral: 
Mandag - fredag kl a00 - 20°0 

Lørdag 
Søndag 

kl 800 
- 1600 

kl 11°0 - 22°0 

Vagtlægen: 97 8418 00 

Biblioteket: T. Vestergård 97384177 
Billardklubben: Niels Jacobsen 97384468 
By- og Erhv.udv: John Asmussen 97384285 
Byrådet: Gravers Kjærgaard 97384094 
Børnehuset Best: Hanne Kæmpegaard 97384159 
Børnehuset: Lone R. Lauritsen 97384066 
Dagplejerep.: Eva Broni 97384179 
Forsamlingshuset: 97384383 
Grønbjerg-2000: Mogens Ballegaard 97384332 
Gymnastikforen.: Ole Østergaard 97384448 
Havekredsen: Lis Helles Olesen 97384313 
Hjemmeplejen: 97172433 
Familie & Saml: Annette Petersen 97384139 
Idrætsforeningen: Tine Lund-Nielsen 97384120 
Jagtforeningen: Kresten Agerlund 97384270 
Kirkebetj/Graver: Inger L. Skytte 97384343 
Kirkeligt Saml: Hans Erik Hansen 97384038 
Klubhuset: 97384076 
Landbetj: Karl Werge(Videb) 97171030 
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Videbæk 97 17 33 99 
Ringkjøbing 97 32 33 99 
Holstebro 97 42 17 88 
Skjern 97 35 06 77 

Alarmcentralen: 112 

Lokalhistorisk: N. Peder Svendsen 
Lægen: Henrik Thomsen 
Menighedsrådet: Hanne Kjærgaard
Musikforeningen: Hanne Kæmpegaard
Nr. Omme Kirkekontor
Posthuset: Brugsen 
Præsten: Ernst M. 0ttosen 
Røde Kors: Besøgstjeneste 
Servicebutikken: Grønbjerg • 2000 
Skolebestyrelse: Ole Berthelsen 
Skolen: Henning B. Møller
Sogneforening: Kresten Vestergaard
Udlejn./Flagalle Jørgen Demant
Ungdomsklubben: Karen Bak 
Venstreforen: Jørgen Demant
Vandværket l Lei!Tange 

Jørgen Kristensen 

97384110 
97384050 
97384094 
97384159 
97384696 
97384042 
97384183 
97173354 
97384808 
97384179 
97384177 
97384200 
97384187 
97384349 
97384187 
97384284 
97384259 
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SEPTEMBER Side Side 

MA 13 Dagen aftaget med 4t 49m 37 LØ 16 

TI 14 sø 17 Fernisering i Multisalen Kirke 7 

ON 15 MA 18 Landdistrikternes Uge 42 31 

TO 16 TI 19 Åben Landsby i Multisal 7 

FR 17 ON 20 Gymnastiksalen og 31 

LØ 18 27 TO 21 hos diverse landmænd og 7 

SØ 19 Høstgudstjeneste Kirke 1030 27 FR 22 virksomheder ... 31 

MA 20 Musikalsk Legestue 38 LØ 23 se i gymnastiksalen 7 

TI 21 SØ 24 Landdistrikternes Uge JA Kirke 2 

ON 22 Besøg Herning F&S KS Mr 15 MA 25 43 

TO 23 Ældreidræt 34 TI 26 

FR 24 ON 27 1. kl. musik beg. 32 

LØ 25 TO 28 

SØ 26 Kirke FR 29 Lygtefest GBH 

MA 27 Temauge skolen 39 LØ 30 Deadline nr. 41 11,25 

TI 28 Gymnastik begynder GU SØ 31 Sommertid ender Kirke 

ON 29 Svømning begynder GU NOVEMBER 

TO 30 Badminton Begynder GU MA 1 44 

OKTOBER TI 2 Blomster F&S 15 

FR 1 Å hus sk. Tilmelding Nytårsfest 18 ON 3 Haveforeningen 23 

LØ 2 Åbent hus skolen Jagt Kiddal 15 TO 4 Foredrag Generalfors. KS 30 

SØ 3 Kirke FR 5 

MA 4 40 LØ 6 

TI 5 SØ 7 Jagt Kiddal Kirke 

ON 6 Forældremøde GBH MA 8 45 

TO 7 General fors. Haveforeningen 23 TI 9 

FR 8 ON 10 

LØ 9 Høsttest Sogneforeningen 13 TO 11 Morten Bisp 

SØ 10 Kirke FR 12 

MA 11 41 LØ 13 

TI 12 SØ 14 Kirke 

ON 13 Foredrag KS 30 MA 15 48 

TO 14 TI 16 

FR 15 Skolernes Motionsdag ON 17 Kirkehøjsk. i Gbj Dagen aftaget 9129m 
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■ Biblioteket væsener. I øjeblikket arbejdes der på 
en kontrakt for samarbejdet, og det 
endelige biblioteksforbund skulle ger
ne være på plads til oktober. Det bli
ver interessant at se, hvad det kommer 
til at betyde for Grønbjerg bibliotek. 
Her i landet har man som bekendt ret 
til at låne bøger på alle biblioteker, 
uanset om det er i hjemkommunen el
ler ej. Abildå- og Ørnhøjborgere, der 
har fået langt til biblioteksbetjening, er 
således velkomne på Grønbjerg bibli
otek. 

Ved: Torben Vestergård 

Velkommen til bogsæsonen 
1999/2000. Vi kan se frem til mange 
spændende udgivelser af såvel børne
som voksenlitteratur. Mange af nyhe
derne vil være på Grønbjerg afd., og 
husk at alle de nye titler skaffes hjem 
fra Videbæk eller Herning. 
Kort før sommerferien besluttede by
rådene i Videbæk og Ringkøbing, at 
der skal indledes et tæt samarbejde 
mellem de to kommuners biblioteks-

Et udpluk af nyheder: 
Rasmus Heiberg: 
Anne Holt: 
Susanne Staun: 
Judy Blume: 
Michael Knakkergård: 
Victoria Holt: 
Kim Småge: 
Mcbride: 
Inga Jensen: 
Åke Edwardsen: 
Elsebeth Egholm: 

Sand 
Løvens gab 
Gratis frokost 
Sommersøstre 
Vejen er målet 
Djævledoktoren 
Containerkvinden 
Som vandets farve 
Dengang på slottet 
Dans med en engel 
De frie kvinders klub 

.... samt mange nye billed
bøger og !æselet for børnene. 
BRUG BIBLIOTEKET 

Nevil Shute: 
Søren Ryge: 
Sven Ørnø: 
Henrik Andersen: 

Et sjældent menneske 
Historier fra Danmark 
En lille lort med fregner 
Gensyn med Kap Farvel 

Billie Letts: 
Jorden rundt -
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Her åbner Honk og Holler 
18 fortællinger fra eventyrernes klub .... -tv 

Ørnrne og ttmtte føddet �.g.a. tevnet, håtd hud, ligtotne, vottet, 

nedgt0ede negle '? Det klatet jeg getne fot dig. 

Ring og aftal tid �å tlf. 97 g� 4g 4g 

Jeg ttmffei: bedi:t kl. 17-H?. lnget �kytte 

Kjmtgåtdi:vej 14, Gtønbjetg. 



■ Brugsnyt

Ved: Formand Henrik Thomsen 

Der er faktisk ikke noget nyt; men 
mange spørger, om der er nyt, og en 
hel del har hørt nyt, så for dem er det 
altså en nyhed, at der ikke er noget 
nyt. 
Byggeudvalget undersøger stadig 
priser, og det tager lang tid at få alle 
relevante oplysninger. 
I den forbindelse kan nævnes, at 
kroen nu er blevet foreslået som 
byggeplads for den nye brugs, hvis 
den ikke kan finde anvendelse til sit 
oprindelige formål, evt. i forbindelse 
med forsamlingshuset. 
Hvornår ved vi det? Der kan gå lang 
tid! Og når vi så endelig ved det, 
skal vi til at forhandle pris. Efter 
hvad jeg i øjeblikket ved, bliver 

grundprisen ca. 800.000.-kr. med 
den pris, der er på den nu, og det er 
meget at give for en byggegrund. 
Der er også andre forslag - nye som 
gamle - fremme, så der kommer til 
at gå nogen tid, inden byggeudvalget 
har udarbejdet de forskellige forslag 
med opgørelse over, hvad de koster. 
Først når det er sket, bliver der igen 
holdt et fælles bestyrelsesmøde. Og 
først på dette møde bliver beslutnin
gen truffet. Så er der nyt at fortælle, 
og det vil ske hurtigst muligt! 
Næste trin bliver at detailplanlægge 
selve byggeriet, og at få det finansie
ret; men det er vel et mindre pro
blem? 
Det korte af det lange er, at der sker 
ingenting, før alle har fået det at vi
de, og alle vil få tilbud om at være 
med. Det er stadig muligt at komme 
med forslag. ■

Åben L1 ndsby 17. - 24 oktober 

Søndclg d. 17 oktober begynder 
Lclnddistrikternes Vge i Grønbjerg 

Kunstudstillingen i multis;ilen begynder med Fernisering kl. 1400

Åbent i gymn;istiks;ilen og multis;ilen ;ille d-ige Fr-i kl.14-18 
Åbent ;irr;ingement med Foreningerne i gymn;istiks;ilen. 
I gymn;istiks;ilen kan m;in endvidere se, hvor der er åbent hus den 
påg�ldende dag. 
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■ Men vi fik ham ikke ...

Ved: Jens Nilausen og Lars Jacobsen 

Kolonituren. 
Vi kørte med bus derop. Vi kom derop 
og det gjaldt om at få den bedste køje 
og så pakkede vi vore ting ud, så satte 
vi flaget op. Der var en bådplads og en 
bæk og der var en stor skov omkring. 
Vi spillede Antonius, fodbold og 
rundbold og den næste dag spiste vi 
morgenmad og så kom der to drenge 
og udspionerede os hele dagen, den 
ene dreng forskrækkede Anne-Marie, 
Jens og Lars løb efter den ene dreng, 
men vi fik ham ikke. En anden dag fik 
vi ham. 
Om aften skulle vi på natløb og Hen
ning var en grøn skovnisse, han for
skrækkede os rigtig meget og da vi 
kom ind spillede nogen poker og så 
lagde vi os til at sove og den næste 
dag kom de andre små børn. De pak
kede deres ting ud og fandt en køje vi 
hørte alle mulige CD-er og vi fangede 
en stor fisk og den fangede Anid, vi 
hoppede højdespring indenfor om af
tenen og så sov vi. Næste dag havde vi 
skattejagt og så havde vi sankthans. Vi 
holdt nattøjsbal og vi dansede limbo 
og vi fik slik, næste dag legede vi med 
vandballoner og nogen blev våde og vi 
spillede dødbold og så kom vores mor 
og far, de kom med mad og det spiste 
vi og så sagde vi farvel og tak til pæ
dagogerne for en god koloni tur og så 
kørte vi hjem. ■ 

■ Vi vil derned igen 

Ved: Sasa Kovachevic 

En tur til Skibby/København 
Den efterårssæson i fodbold for Mini
putter har begyndt med fælles tur til 
Skibby. Den 4 timer kørsel gik hurtig 
fordi vi snakkede og havde det sjov. 
Da vi nåede til Skibby skulle vi ned til 
spejderhytte for pakke vores ting ud. 
Senere kørte vi ned til tivoli hvor vi 
fik en hotdog. Kl. 7. skulle vi spille 
mod Skibby IK. Det var en træning 
kamp. 
Næste morgen var endnu mere spæn
dende. Turneringen var hårdt fordi det 
var meget varmt. Vi tabte men vi var 
glæde for vores deltagelse. Senere på 

dagen var der byfest i Skibby, hvor vi 
prøvede lidt af hvert f. eks. at skyde 
efter damer (selvfølgelig var det bille
der) eller køre el. biler. 
Den sidste dag var vi i København. Vi 

så Parken hvor landsholdet har lavet 
sine store kampe. Det var fantastisk at 

se omklædningsrommerne, kantinen, 
dronningens serplads o.s.v. Vi var så 
heldige at finde Peter Schmeichels 
oplukker, som giver os held når vi 
spiller kamp. 
Vores tur i København var slut med 
besøg i Zoologisk Have. Der er mange 
eksotiske dyr, nogle er kære, nogle er 

farlige men alle er så søde. 
På hjemturen var vi tratte og søvnige 
men hvis I spørger, vi vil der ned igen. 
(Se endvidere forsidebilledet red.) ■ 

Ældreomsorg er noget, de gamle må vænne sig til, hvad enten de kan lide det eller ej. 
Anna 8 år 
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■ Rakkere i Nr. Omme

Ved: Mogens Ballegaard 

Efter at vi i sidste Runesten fortalte 
om hvorfor den største bakke på vor 
grund hedder "Fandens Slot", og der 
blev bragt en artikel i Ringkjøbing 
Amts Dagblad, har flere spurgt og hørt 
til "Fandens Slot og historien bag. 

Lad mig slå fast en gang for alle at 
C.A. Thyregods fortælling om Gule
Fanden ikke har bund i virkeligheden.
C.A. Thyregod er en god fortæller der
har gjort sit forarbejde grundigt. Han
har også hørt om den "Gule Rakker"
og har observeret navnet "Fandens
slot". Han har fundet stednavne og an
dre navne i området og benyttet dem
til sine personer og naturligvis også
benyttet gårdnavnene som værende
autentiske. Mere om C.A. Thyregod
senere.

Snakken omtalen og diverse fore
spørgsler har givet anledning til en 
smule efterforskning. 
Hvad gør man så ..... 
l disse internettider slår man op på
internettet og søger - og frem toner
Herning Folkeblads artikel om telt
pladsen på "Fandens Slot".
Den anden kilde der bliver undersøgt
er matrikeldirektoratet. Her kan man
fortælle at da man første gang begyn
der at optegne kort over Danmark med
stednavne forekommer navnet "Fan
dens Slot". Denne optegning finder
sted i 187 l. Måske på det tidspunkt
hvor C.A. Thyregod er ude for at
samle oplysninger til sine historier.

Det fører ikke til ret meget. 
Så bliver biblioteket frekventeret. Her 
forespørges både på "Fandens Slot", 
den "Gule Rakker", "Gule Fanden" og 
C.A. Thyregod. 
Resultatet blev bibliografier på C.A. 
Thyregod, en reference til Hardsyssels 
Aarbog 1949 - "Fjaldenes Pionerere" -
og dermed også til Dansk folkemin
desamling. 

Sammenholdes alle disse oplysninger 
og faktaoplysninger om den Gule 
Rakker - Johannes Hansen -, kan vi 
konkludere at Fandens Slot har sit 
navn fra før 1799, altså over 200 år si
den. 

l. 

Esbern Jespersen skriver i Hardsyssels 
Aarbog 1949: "Ved udparcelleringen i 
forbindelse med bøndernes overgang 
til selveje fandt der forud for udskift
ningen en syns og taksationsforretning 
sted. Resultatet blev nedskrevet i en 
protokol den 5. december 1799 og un
derskrevet foruden af takstationsmæn
dene også af samtlige beboere. Heri 
nævnes mange jordparceller ved navn, 
men også øvrige terrængenstande. 
Iblandt dem forekommer navne som 
"Fandens Slot" og "Fandens Huller". 
Esbern Jespersen kommer ind på sagn 
og myter og nævner at Dansk folke
mindesamling der har optegnelser fra 
folk fra Nr. Omme Sogn og bl.a. om
taler "Fandens Slot" og historien bag -
"som synes at stamme fra Thyregods 
bog af samme navn" "Hvor gammel 
det er ved jeg ikke. Navngiveren er jo 
nok en kjæltring (Rakker) i gule læ
derbukser". 
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2. 
Denne konklusion falder godt i tråd 
med de øvrige faktaoplysninger. 
Den "Gule Rakker - Johannes Hansen, 
der hørte til Varde rakkerne, havde 

sikkert færdedes i de øde og golde om
råder i Nr. Omme sogn og langs stu
derdrivervejen fra Holstebro over Ribe 

og videre til grænsen. 
Fra kirkebøgerne ved vi at Johannes 

Hansen døde i 182 I og er begravet på 
Skads kirkegård. 
I bogen "Natmandsfolk og Kjæltringe" 

af H.P. Hansen kan man læse at Jo
hannes Hansen blev omkring 60 år 

gammel. Dvs. at den "Gule Rakker" i 
sine velmagtsdage - omkring 1780 -
havde turet rundt i Vestjylland og efter 
fortællinger have holdt til og givet 

navn til "Fandens Slot" her i Nr. Om
me. 

3. 

C.A. Thyregod fik udgivet bogen

"Gamle Dage" i 1891, ca. 20 år efter at
kort over Danmark var optegnet med

stednavne. "Gamle Dage" omhandlede

bl.a. "Gule Fanden".
Den bog som mange kender i dag, der
hedder "Fra Jydske Egne" (udgivet i
1942) hvori bl.a. "Gule Fanden" fore
kommer er fortællinger, der er samlet

af Thyregods søn Oscar Thyregod.
Vi kan endvidere læse i bibliografier

over C.A. Thyregods fortællinger og
noveller, at C.A. Thyregod indsamlede
stof til sine mange fortællinger i
1860erne.

LOKALBRUGSEN 

Vi er til for dig! 



Den "Gule Rakker" 
Johannes Hansen - Else Abrahamsen 

� 
Abraham Johansen - Abelone 

� 

hun til Hee. Herefter er der ik
ke opsporet mere. 

Else Marie Abrahamsen 

Ligeledes forekommer Else 
Marie Abrahamsens navn også 
fra Nr. Omme, hvor hun var 
"indtinget" i Store Skråstrup. 
( indtinget = skaffe en ophold, 
kost og logi mod et nærmere 
aftalt vederlag) 

Vilhetbine 

Sammenholder vi alle disse oplysnin
ger kan vi danne os et mønster. 

♦ Den "Gule Rakker har sikkert
turet rundt i l 780erne

♦

♦ 

i 1799 kendte man navnet "Fan
dens Slot"

først 60 - 70 år senere i
l 860erne begynder Thyregod at
indsamle oplysninger til sin
fortælling.

Ud fra disse oplysninger er der jo me
get stor sandsynlighed for at "Fandens 
Slot" er opkaldt efter den "Gule Rak
ker". 
Der skal jo nok ikke mange år til før et 
sted har fået et blivende navn. 
Så hvis den "Gule Rakker" har været i 
området omkring 1780, er der jo rige
lig tid til at navnet har fæstnet sig i 
folks bevidsthed til 1799. 

I den "Gule Rakkers" slægtskab kan vi 
optegne følgende: 
Det der kan konstateres i den hense
ende er at Vilhelmine har gået i Nr. 
Omme Hovedskole og bl.a. fik det 
bedste vidnesbyrd i sin klasse. 
I 1875 tjente Vilhelmine i Grønbjerg

gård, men til november 1875 flyttede 

Om A.C. Thyregod skrives der 
bl.a. "Der er i de bedste af 
Thyregods fortællinger, en dyb 

fortrolighed med bondens tænke- og 
følemåde, men samtidig en overdreven 
hang til moraliseren, som skyldes det 
bevidst udtalte ønske om at skabe en 
digtning, der virker opdragende i kri
stelig og national retning". 
Heraf kan vi jo se at han havde god 
indsigt i forholdene på landet og kan 
berette indgående om det, samtidig 
med at historierne "altid" ender lykke
ligt - således også i historien om "Gule 
Fanden". 

Som tidligere nævnt har jeg også væ
ret i kontakt med Dansk Folkeminde
samling og herfra er der kommet føl
gende to små historier frem: 

Fra Dansk folkemindesamling har jeg 
d. 4. august 1999 modtaget følgende:

Herred: Ulfborg Hind 
Sogn: Nørre Omme 
Optegnet august 1928 af: Mette Kjær 
Boende i: Nørre Omme 
Elev på Antvorskov Højskole 

Sagn om overtro fra min Hjemegn. 
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Naar jeg skal fortælle om Sagn, bliver 
det ikke til meget, for jeg kender ikke 
noget videre til Sagn hjemmefra. Der 
er en stor Høj ikke langt fra mit Hjem, 
Højen kaldes "Fandens Slot". Sagnet 
fortæller, at der engang har boet en 
Mand, som kaldtes "gule Fanden", 
fordi han altid gik i et par gule Læder
bukser. Han boede i en Hule i Højen 
og var alle Kvinders Skræk, de turde 
knap være ene hjemme om Dagen og 
langt mindre om Natten, ingen turde 
gaa der forbi, naar det var mørkt. Saa 
fortælles der endvidere, at da han dø
de, blev han ikke begravet, men blev 
liggende i sin Hule, den skød sammen 
om ham, saa var han velforvaret. Jeg 
ved ikke, hvor lang Tid der gik, men 
nogle Hundrede Aar efter kom folke
ne i Tanker om, at der sikkert maatte 
være et Gravkammer med mange 

Skatte i, saadan en stor Høj maatte da 
rumme en Mængde gode Ting, som 
det var rart at faa fat paa. De begyndte 
at grave endelig fandt de et Menne
skelegeme, som var fuldstændig frisk 
paa hans Pande stod der gule Fanden. 
Det er derefter Højen har faaet, det 
grimme Navn. 

Mette Kjær er Mette Kirstine Kjær 
født 10. august 1909 datter af Lars 
Kristian Kjær og Andersigne Kjær. 
Mette Kjær er i øvrigt ældste søster til 
Kristian Kjær i Vangshøj (Sandbækvej 
30), Kristian Kjær bor nu Bymarken 5. 

Ulfborg Hind Herred 
Sogn: Nørre Omme 
Optegnet 8. december 1927 af Mozart 
Mortensen, Murer 20 Aar 

Tåler din bank 
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Boende i Nørre Omme Sogn pr. Grøn
bjerg 
Meddelerens Fødested: Nørre Omme 
Sogn 
For tiden elev på Galtrup Højskole 
1927 

Der ligger i Nr. Omme Sogn en meget 
høj Bakke, som bliver kaldt Fandens 
Slot der fortælles at der engang har 
boet en Mand som blev kaldt gule 
Fanden det navn fik han fordi han altid 
gik i gule Læderbukser saaledes for
tælles der ogsaa at han engang var 
bleven forelsket i en ung pige fra 
Holmegaard i Nørre Omme men hun 
var dengang forlovet med en anden 
ung Mand, og den Dag hun holdt 
Bryllup indfandt han sig i Gaarden og 
overfaldt der Brudgommen og vilde 

derefter bortføre Bruden, hvad han 
dog ikke fik lejlighed til. Man fortæl
ler også, at en Tyr var kommen løs og 
løb efter Pigen, og da gule Fanden til
fældigt kom forbi, tog han en Tøjre
kølle og slog Tyren i Jorden. 

Mozart Mortensen er søn af den le
gendariske Grønbjergspillemand 
Mortensen der er født d. 16. juni 1875 
og begravet på Nr. Omme Kirkegård. 

Den første historie er ny i mine øre, 
hvorimod Mozart Mortensens historie 
er taget direkte fra Thyregods fortæl-
1 ing. 

Alle mine oplysninger har jeg fra an
det nedskrevet materiale og beror så
ledes på andres optegnelser. 

HØSTFEST I G1lØNBJE1lG FORSAMLINGSHUS 

LØRDAG 0. 9. 01(108ER 1999-09-05 l(L 19°0 
- CA 

t00

TAG NABOER VENNER M.FL. MED TIL EN AF ARETS STORE FESTER I GRØN· 
BJERG FORSAMLINGSHUS 

MENU: HUMME1lHALE1l 
ØRNEN FIM HEllN/N(J 
FRUfJTOESSERT 
ENTRE: 150,· 

EFTER SP/SN/N(J SPILLE1l "CHRIS MUS/I(" OP TIL DANS 

M FEffL/(J ffNS,N 
fJllØNBJfll(J SOfJNEFOllEN/llfJ 

TILMELO/N(J SEIIEn ONSTMfJ 0. 6. 01(108E1l TIL 
l(llEmN VfS11'1lfJAAll0 TLF. 97 31 •z 00 
JØllfJEN OEMANT TLF. 97 31 41 17 
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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 41 33 

Behandling af 

muskler og led tilbydes 

efter aftale fra 9 - 1 7 

alle hverdage undtagen lørdag 



■ I tørvemosen.

Ved: Erna Madsen 

Med far i tørvemosen 

I l 940erne, under og efter krigen, blev 
der gravet en masse tørv. 
Her i vort sogn var der en hel del tør
vemoser,- og da elektriciteten var i 
stor fremmarch, blev det en stor hjælp 
til fremstilling af tørv. 
Kristian Nielsen, Grønnegade (førhen 
Langmose) fortæller, at de gravede 
tørv i Langmose fra 1947 - 50. I 1947 
fik de elektricitet, og Kristian gik 
sammen med "æ mejerist" og "æ ba
ger" i gang med at fabrikere tørv. Et år 
var der to "pressere" i brug. - Der blev 
lejet et "sjak" på 8 personer- to mand i 
tørvegraven, de gravede og "smed" æ 

mor op i en transportør, som sendte 
det op i "æ presser". Der stod der en 
mand og "tog fra",- satte passende sto
re mor-stykker på "troljer". Tre kuske 
kørte fra til "æ plads", hvor tørvene 
skulle skæres og sættes til tørre,- på 
denne plads var der også to mand. 
Kristian husker også, at strømmen til 
motoren blev taget direkte fra eltråde
ne med en såkaldt "strømtyv". 
Han fortæller videre, at et år bestod 
"sjakket" af tre brødre Mogensen, Mi
chael Hansen, Carlsen, og de tre "ku
ske" var Karl Ørntoft, Henning Mik
kelsen og Poul (Polle) Kristensen. 
Der blev arbejdet på akkord, men da 
ingen af os kunne huske, hvor meget 
de fik pr. 1000 tørv, ringede jeg til Pe
der Svendsen,- han arbejdede også i 
tørvemosen dengang.- Peder husker, at 

Familie og Samfund i Grønbjerg 

22. september

� 
WM-data virksor:nhedsb:søg h�s Minn_a, sammen med kirkeligt
samfund og mentghedsradet. Vt kører I bus fra parkeringspladsen 
kl. 1 g is _ 
Tilmelding senest den 20. september i brugsen 97 38 40 42. 

2. november
Nanna's blo_mster hvor vi selv må tage med hvad vi har, men også kan købe
blomster. Yt kører selv, og der er tilmelding senest den 27. oktober. 
Det koster 50,00 kr. + lidt til den der kører. 

27. november
Julemarked sammen med sogneforening 
Husk tilmelding medens der er pladser Bestyrelsen 
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i begyndelsen af l 940erne fik de 2,25 
kr. pr. I 000 tørv- ca., så der skulle la
ves ca. 40,000 tørv pr. dag, for at hol
de en ordentlig dagløn. Peder siger og
så, at alting tog en vældig fart under 
krigen, så der har sikkert også været 
en stor stigning i timelønnen og ak
korder frem til 1950. 
Arbejdsdagen begyndte klokken 7 - og 
sluttede kl. 18, så det var lange dage 
og hårdt slid. 
De fleste havde en cykel, men Kristian 
husker, at der var nogle, som gik den 
lange vej fra Grønbjerg by og ud til 
Langmose for at arbejde i mosen -
med at vende tørv og "stakke" dem i 
lange "revler". Så kunne der køres 
mellem "revlerne", når tørvene skulle 
køres til deres bestemmelsessted. 
I 1948 havde Vorager fra Ulfborg og 

Markus Højmose fra Ørnhøj (to af den 
tids kendte handelsmænd) lejet Ole 
Østergaards mose. Min far stod i 
"spidsen" for "sjakket" her. Arbejdet 
foregik på samme måde som i Lang
mose. - Martinus Kristensen og Kri
stian Kjærgaard stod i tørvegraven, far 
tog fra ved "æ presser", min farbror 
Vagner "satte fra ved æ plads", og 
Anton Ibsen (Hvid· Anton) skar tørve
ne. Vi var tre "kuske", Henry Kristen
sen, en konfirmeret dreng fra Ørnhøj, 
Holger, og mig. Så var der et par aflø
sere, når vi skulle i skole, det var vi en 
formiddag om ugen (fra kl. 7- 12), 
men jeg kan ikke huske, hvem de var. 
Vi fik IO kr. om dagen for at køre, det 
var der nogen, der syntes var alt for 
meget, - skulle børn virkelig ha' I 0 
kroner for en dag! 

. 

. 

Ørnhojvej 24 . Grønbjerg • TIi. 97 38 42 81 • Fax 97 38 42 88 . 

.,. -:::r
·

- . 

IV AN V MORTENSEN A/S 

Bygge & indretningsfirma 

IDE• HUSENE. 
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Vi havde en bestemt hest, som vi 
skulle hente om morgenen og lægge 
seletøjet på. Hestene skulle have mu
lepose på og gumle korn og melasse, 
når vi andre havde pause. Vi havde et 
lille skur, hvor vi spiste. Det var en 
stor ting, at have en dygtig mor, der 
gav os nogle gode madpakker med. 
Saftevand og hjemmebrygget øl blev 
sat ned i den kølige "mor", så det var 
dejligt koldt på varme dage. 
Arbejdet i mosen begyndte omkring I. 
maj, - jeg kan huske, at der stadigvæk 
var frost i jorden "tel", så Martinus 
råbte: "Vil I ha'is?". Han viste os en 

stor klump "tel", som ikke var tøet op 
endnu, selvom det var i maj. Vi (min 
mand og jeg) kom til at bo i nærheden 
af den mose, hvor vi arbejdede den
gang. Nu er moserne "groet til" og 

blevet til hele reservater for fugle og 
andre dyr. 
Jeg har haft mange dejlige naturople
velser her, hvor vi bor, og på en dejlig 
aftentur langs mosen kan jeg næsten 
høre far spørge: "Ka' du hør' æ lærker 
synger endnu?"- eller: "se der står en 
høg!" Det kunne man forundres over, 
at høgen kunne "stå" helt stille i luften 
- og kun bruge vingerne.
Min gode far og mor er forlængst
borte, - moserne er groet til. Men hvad
kunne de ikke fortælle om alt det, der
skete dengang,- alt det, der er slidt
engang for længe siden! ■

"Når nogen dør, bliver de lagt ned i 
jorden, og så siger præsten: Af jord 
er du kommet og der skal du blive. 
Så tømmer han en spand jord i ho
vedet på dig." 
(Hans Petter 9 år) 

DK BENZIN 

Jørgen Demant 

Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 

6971 Spjald 

tlf. 97384187 
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■ Årets gang - derude

Ved: Lars Holm Hansen 

Ja, så er høsten vist snart i hus og det 
gik nok bedre end frygtet efter det vå
de forår. Vi har haft en rigtig god 
sommer med megen sol og stille vejr, 
så også her må alle vist være godt til
fredse. Ynglesæsonen for dyr og fugle 
er ved at være ovre og for fuglenes 
vedkommende er de allerede begyndt 
at trække mod sydligere himmelstrøg. 
I vores have har jeg også i år fulgt de 
forskellige ynglefugle og mange kuld 
unger er det blevet til. Jeg skrev i sidst 
nummer af Runestenen bl.a. om vore 
stære. Stærene besatte i år 8 redekas
ser og fik i alt 12 kuld, men den talri
geste fugleart i vor have er skovspur
ven, som fik flest unger og kuld på 
vingerne, idet der blev udruget 15 
kuld. Musvitter var der i en redekasse, 
og fra Tårnfalke kassen fløj der også 
2-3 unger midt i juni måned. Udover
disse hulrugere, som er ret nemme at
registrere har i hvert fald Ringdue,
Solsort og Tornsanger ynglet i haven.
Ringduen har lavet 2 reder i træerne
og er endnu i gang med yngle sæso
nen. Solsorten har fået 1-2 kuld for vi
har ret ofte set 2-3 brune ungfugle iv
rigt søgende efter regnorme på græs
plænen og det er i øvrigt 1. gang at vi
har påvist ynglesucces for arten her,
måske er det fordi de godt har kunnet
lide mit hjemmelavede levende hegn,
hvori jeg fylder grenaffald m.v. og
derved får lavet et rimelig godt skjule
sted. En art som Tornsanger der lever
af en mængde insekter, har i hvert fald
også udruget I kuld, men antagelig 2.
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Tornsangeren elsker levende hegn og 
bruger gerne, som navnet antyder en 
tornet busk til sin rede, der gemmes 
godt. I 1998 fandt jeg efter bladene 
var faldet af træerne 2 reder af Torn
sanger, den ene i en slåen, den anden i 
en hvidtjørn. I haven ynglede antage
lig også Kornværling eller Bomlærke, 
som den tidligere hed. "Bomlærken" 
er ikke en lærke, om end den ligner, 
men en spurvefugl, hvilket kan ses på 
det noget kraftige næb, derfor navne
ændringen. Tidligere var Kornværtin
gen almindelig over hele Danmark, 
men i de sidst mange år er den gået 
meget tilbage over det meste og er nu 
kun stedvis almindelig i Nord- og 
Vestjylland. På marken havde vi Vibe 

og Sanglærke ynglende, mens Gul
spurv, Rørspurv og Gråand var sikre i 
mosen. De foregående 3 år fra I 996-
1998 har vi hvert år hørt Vagtel og 
1999 blev ingen undtagelse. I begyn
delsen af juni fra 6.6. til 13.6. hørte 
jeg den flere gange "plyt plyt plyt" 
kaldende ude i kornmarken, så gik der 
over en måned indtil 19.7. og herefter 
har jeg igen hørt den her d. 8.8. Jeg 



synes det er lidt underligt, den ikke 
gør mere væsen af sig, og alligevel er 
her i så lang en periode. Man kunne 
gisne om at den måske ynglede og 
derfor holdt meget lav profil, modsat 
sidste år, hvor man i juli måned kunne 
høre dens kalden næsten hver dag. 
Af interessante ting fra mit kladde
hæfte kan nævnes: 

d. 25.6.

Arrangeret aften tur "Natravne-tur" til 
Ulfborg plantage. Rigtig lun aften, 
vejret var med os. Turen startede kl. 
2 I .00 og sluttede omkring midnat. Vi 
kørte først en tur omkring plantagen 
hvor vi bl.a. så Rødrygget tornskade. 
Ved godt 23-tiden var det ved at være 
mørkt og så er det natravne tid og 
denne aften var ingen undtagelse. Nat
ravn er nok en betegnelse de fleste 
kender, men hvor mange har set en 
rigtig. At opleve denne mystiske og 
sagnomspundne fugl ved tusmørke en 
aften i en Vestjysk plantage er absolut 
en sælsom begivenhed. Natravnen 

trækker fra tropisk Afrika op til vore 
breddegrader for at yngle og bruge de 
lune nætter til at mæske sig i 
natsværmere og andre lækkerier. Nat-

ravnen begynder at give lyd fra sig når 
de sidste Rødhalse og Sangdrosler går 
til ro, dens stemme er mystisk nær
mest som en spinden der lyder som en 
knallert der kommer i det fjerne og ind 
imellem klasker den vingerne sammen 
over ryggen, hvilket er en del af dens 
parringsspil. Denne vinge klasken kan 
man efterligne ved at klappe i hæn
derne og dette afprøvede vi denne af
ten, med det resultat at flere nysgerri
ge natravne på stive vinger kom helt 
hen om ørerne på os. Vi stod en halv 
times tid og nød dette sceneri og regi
strerede i alt 5 forskellige nateravne. 

18.7. 
En af kattene havde fanget en mulvarp 
og travede stolt ud på græsplænen 
med den, hvor den blev lagt og i løbet 
af ganske få øjeblikke vendte den 
endnu levende mulvarp rundt og gra
vede sig direkte lodret ned i jorden og 
var lynhurtig væk og ganske få mi
nutter efter lå der 5-10 fede regnorme 
oppe på græsplænen; de må åbenbart 
have hørt deres dødsfjende grave ned
ad, men pudsigt så det ud. 

19.7. 
En del sommerfugle i luften, tælling: 
Lille kålsommerfugl 3, Det hvide W 2, 
Engrandøje 32, Grønåret kålsommer
fugl 10, Nældens takvinge 9, Skrå
stregbredpande 1, Græsrandøje 2, Blå
fugl sp. 2, Admiral I. 

19.7. 
Lun aften med østlig vind. Pludselig 
en mærkelig lyd udenfor ved 23-tiden. 
Crex crex, nærmest som en kam hvor 
tænderne bliver trukket med fingeren. 
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Jeg havde hørt denne i Danmark me
get sjældne lyd, tidligere på året, 
nemlig på Øland i maj, så jeg vidste 
godt at dette her var en Engsnarre, 
som crexede sin meget ensformige lyd 
ud i sommernatten. Absolut årets hid
tidige højdepunkt her. Jeg lyttede iv
rigt de følgende aftner, men der var 
omslag i vejret, så den må have for
trukket. Engsnaren, som hører til fa
milien vandhøns, lever på enge med 
langt græs samt i korn-, græs- og klø
vermarker og var tidligere ret udbredt 
her i landet, men er forsvun
det/udryddet inden for de sidst 10-15 
år, da den absolut ikke er minded til 
moderne tids landbrug. 

7.8. 
Sandbækvej, Hedehøg han, fangede et 
bytte og fortærede det siddende på en 
hegnspæl. Aug. Når man kører ad 
Sandbækvej flyver der tit nogle fugle 
op med enten helt hvid overgump eller 
også nogle med delvis hvid overgump. 
Den med helt hvid overgump er Sten
pikker, den anden er Bynkefugl, begge 
arter er ret flotte at se på, hvis man gi
ver sig tid til at se efter. 

Formand: 
Niels Jacobsen, tlf. 97 38 44 68 
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Hjejler 

Sandbækvej, min. 50 Viber og min. 70 
Hjejler fouragerende på nysået mark. 
Ja, der sker noget i naturen hele tiden, 
hver dag sine oplevelser. Helt sikkert, 
der er nok at forundres over derude.■

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

, )( 

97 38 42 85 



••••••••••••••••••••••••••• 
I Ørnhøj - Grønbjerg o�lil, I 
• Havekreds 1DSKE •
. � . 
• Torsdag den 7. oktober kl. 19.30 · EL • 
• Generalforsamling på Ørnhøj Hotel 11 SKAB,! •
f Formanden for Dansk Primulaklub - Torben Skov - I ,.__� •
� komme og fortælle hvordan man dyrker primula. I • 
• Lysbilledeforedraget kommer ind på alle aspekter af dyrk�gen. • 
• Efter foredraget er der kaffe og generalforsamling. • • • 
• Onsdag den 3. november kl 19.30 på Ørnhøj Hotel • 
• "Kunsten at planlægge en have" • 
• Foredrag ved havebrugskonsulent Knud Bundgaard • 
• Deltagerpris 40 kr. - ikke medlemmer 50,- kr. incl kaffe og entre. • 
• Bestyrelsen •• • 
• • 
••••••••••••••••••••••••••• 

Din lokale el-installatør. .. 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 

Tlf. 97 38 60 93 
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■ En familie i Grønbjerg

En familie i Grønbjerg handler i dette 
nummer om familien Asmussen, på 
Algade 36. 

Familien består af børnene Mia, på 8 
år, som går i 2 kl. på Grønbjerg skole, 
Nicolai, 10 år går i 4 kl. ligeledes i 
Grønbjerg, og Thomas, på 14 år, går i 
8. kl. i Spjald. Mor, Ilse er 38 år, og
selvstændig frisør, med salon på
adressen. Far, John er 41 år og selv
stændig producent af limtræ til mø
belindustrien. Udover de tobenede be
står familien også af katten, Silver, og
marsvinet, Mimse.

John er født og opvokset i Odense, 
men i '73 fik hans far arbejde i Hol
stebro, og da familien gerne ville bo et 
lille sted, faldt de for Grønbjerg, og 
flyttede ind i huset på Algade. John 
startede derefter i 8. kl. på Spjald 
skole. I '75 begyndte John på Malling 
Landbrugsskole, fordi hans mor syn
tes, han skulle være dyrlæge, og sam
men med Johns fritidsarbejde på Hol
stebro Dyreklinik, var det en god ind
gangsvinkel til dyrlægestudiet. Men 
John ville gerne lave noget med hæn
derne, og da han var 18 år, kom han i 
lære som tømrer hos Peter S. i Grøn
bjerg. Tømrerlærlingen gik til judo i 
Holstebro, og her traf han Ilse .... 
Ilse er fra Holstebro, og der har hun 
gået i skole i 10 år. Efter 10 kl. fik Ilse 
arbejde på Holstebro bibliotek, og 
imellem alle bøgerne fandt hun ud af, 
at hun ville være frisør. Så efter et år 
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på biblioteket rejste hun i '80 til Ran
ders for at gå på EFG servicefag. I 
mellemtiden var Ilse og John flyttet 
sammen i en lille lejlighed på Lyks
borgvej, på 38 m2.Her er det måske på 
sin plads at indskyde, at Ilse aldrig har 
gået til judo, nej, hun var skam bare 
med en veninde ude for at se på flotte 
fyre, så mon ikke der var fest og farver 
når Ilse var hjemme på weekend hos 
sin judohelt? 
Ilse fik læreplads på salonen på Hol
stebro sygehus, og efter endt læretid 
arbejdede hun 3 år som frisør derinde. 
I '83 købte John og Ilse hus i Holste
bro, på Grønlandsvej, noget gammelt 
lort, som ejendomsmægleren ønskede 
ville brænde ned for dem. Men sådan 
skulle det ikke gå, 2 års hårdt arbejde, 
og parret havde selv totalt renoveret 
huset. Hele deres fritid, ferier, og 
weekends var sat i huset, men så var 
det også tip top. 
Så kom Thomas. Vi er nu i '85, John 
er på møbelfabrik i Holstebro og har 
mødt Holger, som er i lære som mø
belsnedker; de to går med planer om at 
starte noget op sammen. I mellemtiden 
har John og Ilse købt en udlejnings
ejendom, som de bruger et års tid på at 
sætte i stand, for den er jo bare til ud
lejning. John og Holger er nu så langt 
med deres planer, at de bare mangler 
et godt sted at starte, og da Peter S. 
ringer og siger, at By og Erhvervsud
vikling vil samle penge ind og bygge 
en hal,som de kan leje, hvis de starter i 
Grønbjerg, er sagen klar. 
I '87 flytter John, Ilse og Thomas til 
Grønbjerg, hvor de overtager huset på 
Algade, som de, nej, de gør det ikke 
selv, men får håndværkere til at 



istandsætte fra a til z. Ilse starter sin 
salon, og John starter møbelindustrien. 
Så, i ·g9 kom Nicolai. 
I '90 havde familien en meget alvorlig 
oplevelse. Under leg i haven kommer 
Nicolai så tæt på plænetraktoren, der 
ellers ikke var sat til at klippe, men 
pludselig bliver startet alligevel, at han 
får den ene fod klippet af. Nicolai bli
ver kørt til Odense. hvor foden syes på 
igen. Heldigvis gør lægerne så godt et 
arbejde, at Nicolai i dag er uden men 

efter ulykken. 
Det var en grim forskrækkelse, og den 
fik John og Ilse til at se på livet med 
nye øjne, så de fra den dag prioritere
de familien, og især børnene først i 
rækken. 

Så fik de Mia i '91, for som John siger 
med et glimt i øjet, en rigtig familie 
har 3 børn. 
I fritiden spiller Mia badminton, og 
ellers har hun altid travlt med at lege 
med alle de andre børn. Der er altid 
gang i noget hjemme hos Mia, og hvis 
de mangler noget, er mor jo lige i 
nærheden, og det er meget praktisk. 
Nicolai spiller badminton og fodbold, 
løber på rulleskøjter, går til kor, kører 
cross og svømmer. 

Thomas går til karate i Holstebro, la
ver gymnastik, løber på rulleskøjter og 

· spiller badminton.
John og Ilse spiller badminton, gerne
sammen med hele familien, og de ta
ger også gerne i svømmehallen alle
sammen.
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Hver vinter er familien en uge på ski
ferie, sammen med en masse andre 
familier fra Grønbjerg. De har været 
med i 9 år, og det er en rigtig god tra
dition. 
Om sommeren er hele familien på fe
rie et sted, hvor der er varmt, så bydes 
der på snorkeldykning, og afslapning 
og familien er i højsædet. 
Vi spurgte John og Ilse, hvad de laver 
om 20-30år? 
lise: Vi bor i et lille hyggeligt hus, 
oplever en masse, nyder børnebørne
ne, og griner af dem der går på arbej
de. 
John: Vi sejler rundt nede i det Caribi
ske hav i en lille båd, og børn og bør
nebørn kommer tit og besøger os. 
En drøm, de endnu ikke har realiseret, 
var at købe en dobbeltdækker bus 

Eller løøraller. 

• Ring og få et godt Tilbud!.

• 1 års Garanti på alt Nyt!.

• Overkommelige Priser!.
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Åbningstider:Man-Fre. 
15.00-19.00 
Lør-Søn. 10.00-16.00. 

97-38464& - 97-384841

ALGADE 61, 1 SAL TH 

sammen med et hold venner, sætte den 
i stand så de kunne bo i den, og sam
men tage ud og se hele verden. De 
ville selv undervise børnene, og så el
lers bruge al den tid de havde lyst til, 
på deres jordomrejse. Og familien har 
faktisk været ude at se på flere for
skellige busser. .... 
Det sidste spørgsmål til familien var: 
Hvad skulle der gøres for at Grøn
bjerg blev et endnu bedre sted at bo? 
Her svarer John og Ilse, at byen skulle 
nok være lidt større, så man ikke altid 
har den trussel hængende over hove
det, som man har i et lille samfund, at 
der er fare for at skolen lukker, eller at 
Brugsen lukker. 
Vi vil gerne sige mange tak til famili
en Asmussen, fordi de havde tid og 
lyst til at snakke med os. ■ l.o.& m.p.

SPISE

KARTOFLER 

Sort: Økologisk Sava 
5, 10 eller 25 kg - Kan leveres 

SMaL� 
Spåbækvej 2 • Grønbjerg 

Tlf: 97 38 40 09 
Øko.Reg.Nr. 21611 



■ Sundhed

Ved: Læge Henrik Thomsen 

Det har længe været en ulempe med 
de lange ventetider på at få et høreap
parat, og amtsrådet besluttede derfor, 
at prøve at gøre ordningen mere smi
dig. 
Der er nu indført en forsøgsordning, så 
at folk med mere end 30 decibel høre
nedsættelse kan henvende sig til en 
privat forhandler af høreapparater og 
købe dem der. Amtet giver et tilskud 
på indtil 3.000.-kr til hvert øre. Det er 
en betingelse, at man har været ved 
ørelæge først til undersøgelse. 
Amtet henstiller i øvrigt til, at alle 
henvises til en praktiserende ørelæge 
ved mistanke om hørenedsættelse, 
som ikke bare skyldes ørevoks. Øre
lægen vil så måle hørelsen og under
søge, hvad der er årsag ti I den. Børn 
og voksne med komplicerede høretab 
anbefales fortsat at få apparaterne til
passet på høreklinikken. 
Amtet har stillet krav om, at forhand
lerne for at være med skal samarbejde 
med speciallægerne og leve op til in
ternational standard. 
Der er nedsat en gruppe, som repræ
senterer de implicerede, til at følge 
forsøgets forløb og give en bedøm
melse af det. 
Forsøget begynder 1. sep. - 1999 og 
slutter den 30. juni år 2001. ■

■ Nyt fra GMU 

Ved: Formand Ole Berthelsen 

GMU, som står for "Grønbjerg Mul

tisals Udvalg" har konstitueret s,g 
som følgende: 
formand: 
næstformand: 

Ole Bertelsen 
Ole Østergaard 

kasserer: 
sekretær: 

Jens Peter Mikkelsen 
Hanne Meiner 
John Sørensen 
Henning Møller 

Vintersæsonen går fra uge 39 til og 
med uge 13, og sommersæsonen er så 
fra uge 14 til og med uge 38. 
I uge 42 (efterårsferien) er der ingen 
sport i nogen af salene pga. "Landsby
udsti II ingen", men alle er meget vel
komne til at kigge ind og se udstillin
gen. 
Der vil blive hængt en svaber op på 
væggen ved siden af musikanlægget i 
multisalen, og så vil vi gerne opfordre 
alle brugere af salen til at feje gulvet 
efter sig hvis det er blevet snavset. 
Dette vil være med til at forlænge gul
vets levetid og desuden vil det også 
være en stor hjælp for vor rengørings
dame. 
Hvis der er nogen som gerne vil leje 
multisalen til et privat sports arrange
ment f.eks. boldspil ved en højskole 
komsammen, en udstilling eller en ti
mes rundbold med naboerne, så hen
vend jer venligst til Jens Peter Mikkel
sen (tlf. 97 38 42 08) og hør om salen 
er ledig. Nu har vi salen, og så skal 
alle der har lyst også være meget vel
komne til at bruge den. 

Venlig hilsen GMU ■
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Anneberg Transport A/S 
Højrisvej 2. Grønbjerg 
DK-6971 Spjald 
Tlf.+45 97 38 44 44 
Telex 60 250 Anberg DK 
Fax. +45 97 38 44 18 

Anneberg Transpol Sp.zo.o. 
Ul. Batorego 1 26A 
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 Strøet 
BY-220033 Minsk 
Tel. +375 172 10 25 72 
Telex 0681 25 24 84 ANBEL BY 
Fax. +375 172 21 50 20 



■ Beskæmmende!

Vedr. udenomsarealer ved skolen. 

Formanden for skolebestyrelsen skri
ver i sidste nr. af Runestenen om for
bedring af udenomsarealerne ved 
skolen. Græsarealet ud mod vejen har 
set rædselsfuldt ud hele sommeren. 
Mit forslag er, at man går i gang med 
en græstrimmer, det er nemt og hur
tigt. Vikingen er jo snart i rigtige vi
kingeomgivelser. 
Når man ser naboens flotte græsplæne 
og kalkede huse er det beskæmmende 
at se på det. 
Venlig hilsen Birgit Skytte 
Algade, Grønbjerg 

Benfej Salon 

ti/ 97 38 41 12 

_Abnin7pfider 
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Jerda<j hun efter aftale

■ Mange bække ...

Ved: Formand Tine Lund - Nielsen 

Har du en ekstra hånd vil vi meget 
gerne gøre brug af den. Kan du svinge 
en pensel, håndtere en kost eller bruge 
en hammer uden at få fingrene i 
klemme så er det lige dig vi har brug 
for. 
Der er altid noget i og omkring vores 
klubhus og bane der trænger til en 
kærlig hånd så derfor søger vi flere 
kærlige sjæle der vil hjælpe os. Vil du 
have ansvaret for at vinduerne altid er 
pæne at se på, at rækværket ikke træn
ger til maling, at der ikke er ukrudt 
alle vegne osv. så hører vi meget ger
ne fra dig. Du får en lille opgave som 
så vil blive DIT ansvar til alles glæde. 
Du kan henvende dig til 

JOHN SØRENSEN tlf. 97 38 43 50 
LEIF KJÆRGAARD tlf. 97 38 43 23 

Så finder de den opgave du kunne 
tænke dig. 
På forhånd tak 

Grønbjerg Trailercenter 

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

Køb, salg og bytte af nye og brugte trailere. 

Samt reparation. 

29 



■ Grønbjerg - 2000
Ved: Formand Mogens Ballegaard 

Vi har nu set og kørt måske også hørt 
på vore hæveflader i Grønbjerg i en pe
riode. 
Det kunne være interessant at høre be
boerne i Grønbjerg hvad man siger til 
hævefladerne. 
Har det hjulpet på trafikhastigheden? 
Har det hjulpet på byens udseende? 
Har det været irriterende at køre på? 
Hvad siger bilisterne? 
Hvad siger cykellisterne? 
Hvad siger kørestolsbrugere? 
Hvad siger fodgængere? 
Hvad siger barnevognsfolket? 
Hvad siger buspassagererne? 
Hvad siger buschaufførerne? 
Hvad siger lastbilchaufførerne? 
Hvad siger andre? 

Udtryk din mening om vor hæveflader 
positive såvel som negative forhold ved 
og i forbindelse med hævefladerne. 
Vi kan ikke give præmier for hurtig be
svarelse eller lignende, vi kan ikke ga
rantere nogen specifik ændring af tinge
nes tilstand, men vi kan garantere at sva

rene bliver offentliggjort i Runestenen, 
og som en miniundersøgelse bliver det 

anonyme besvarelser. 
Med venlig hilsen bestyrelsen 

Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000: 
Formand: Mogens Ballegaard 
Næstformand: Ole Berthelsen 
Kasserer: 
Sekretær: 

John Asmussen 
Henrik Thomsen 
John Sørensen 
Gravers Kjærgaard 
Kresten Y estergaard 

Jens Peter Mikkelsen ■ 

Kirkeligt Samfund & 
Menighedsrådet 

Onsdag d. 22. september 
VM data - Se side 1.5" 

Kirkeligt Samfund 
Onsdag cl. 13. oktober 

Grø11l�jerg skole. kl. 19" 
Historien om Kosovo 

v/E11es Begovic 

Torsdag d. 4. november 
Grønl�jerg skole. kl. 19" 

Turen går til Kina og Indre mongoliet 
v/Marlene og Klaus Jensen 

Gc11erall"t>rsamli11g 
Brød og kop medbringes 

Alle er velkomne 

Hans Erik Hansen 
Stinne K1iste11sen 

Thvra Lu-sen 

97384038 

97384243 

CJ73840li0 

cllHENNING 
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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■ Om "Åben Landsby"
Ved: Formand Mogens Ballegaard 

Som jeg skrev i sidste nummer, var 
der i bestyrelsen i Grønbjerg - 2000 
stemning for at koble os på det lands
dækkende arrangement "Landistrik
ternes uge". 
Der er efterfølgende blevet afholdt et 
møde for alle foreningerne i Grøn
bjerg, små- og storerhverv, landmænd, 
institutioner, m.fl. 
De foreløbige planer blev fremlagt og 
det blev meddelt at 5%-puljens forret
ningsudvalg vil indstille til bestyrelsen 
at de bevilger 5000,- til arrangementet. 
På nuværende ser det ud som om der 
ad anden vej kan skaffes lidt mere ka
pital til arrangementet. 
Den største udgift til arrangementet er 
mistet indtægt ved leje af multisalen. 
Det er jo os selv der skal betale for 
benyttelsen af multisalen. 
Arrangementet går i sin enkelthed ud 
på at vise omverdenen hvad Grønbjerg 
er, og hvad vi kan tilbyde nye tilflytte
re, samtidig med at man kan få en vi
den om hvad det er der foregår i en 

landsby og dens nærmeste omgivelser, 
således også livet på en bondegård, en 

tur i skoven osv. (Fortsættes side 35) 

■ Århundredets bog!
Ved: Helle og Else 

Det er godt tre år siden vi startede vores 
litteraturkreds. Vi er ca. 20 piger fra 
først i tyverne til midt i halvfjerdserne. 
Vi mødes ca. hver anden måned over en 
kop kaffe og taler om den bog, som bib
lioteket, efter vores valg, har skaffet os. 
Vi har haft forfatteren Kirsten Holst på 
skolen for at tale om sine bøger. Det var 
en spændende eftermiddag med en 
sprudlende dame. 
Vi har haft en del bøger på repertoiret 
bl.a. om kvinder før og efter at de fik 
valgret. Vi har læst forfattere der er me
get spændende andre hvor vi ikke rigtig 
har fundet "tråden". 
Nogle dejlige aftener hvor også mange 
andre ting bliver diskuteret .... så er det 
noget for dig så kontakt os. 
Den 4. april har vi i samarbejde med 
Menighedsrådet fået Ditte Krøgholt til 
at komme og fortælle om "Kejseren fra 
Portugalien" og Selma Lagerlofs forfat
terskab. (Forfatter ti I bl.a. "Jerusalem" 
og den første kvindelige forfatter der 
modtog nobelprisen i litteratur i 1909) 
I øjeblikket læser vi "Kongens Fald" af 
Johannes V. Jensen - århundredets bog. 
Else Petersen 97 38 43 73 
Helle Engestoft 97 38 43 32 

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 

Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 

Totalenteprise • Modernisering • Gulvbelægning 

Kristen Agerlund Jensen 97 38 42 70 - Biltlf: 
Peter e. Christensen 97 38 42 78 - Blltlf: 

40 33 42 70 
40 14 42 78 

INGEN OPGAVER ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE 
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■ Grønbjerg Børnehus
Ved: Formand Hanne Kæmpegaard 

Hvad sker der i grunden med grun

den? 

Da vi på et møde i Grønbjerg - 2000 i 
foråret, beklagede vores nød, over for 
lidt plads på legepladsen, blev det be
sluttet at Børnehuset kunne benytte 
grunden til bygge- grave -legeplads, 
indtil bygning af multisalens ind
gangsparti og parkeringsplads blev 
aktuelt. Der skulle sættes hegn op 
langs vejen, af hensyn til børnenes 
sikkerhed. 
Hegnet blev købt (Grønbjerg - 2000) 
og sat op en aften af frivillige foræl
dre. 

- og så regnede det!
- det blev sommerferie,
- og efter ferien har børnehuset, pga.
sygdom, ikke kunnet afse personale
til at gå på grunden med børnene.

Vi må håbe på et godt efterår, så bør
nene rigtig kan få glæde af den megen 
ekstra plads! 
Vores planer mht. at bygge skur og 
plante buske og træer er midlertidig 
sat i bero. 
Vi har fundet det bedst at vente og se 
hvilken afslutning/drejning skole
strukturdebatten tager. Det skal, i den 
forbindelse, blive spændende at se, 
hvad et evt. samarbejde skole, børne
hus og evt. andre imellem, vil kunne 
føre til af nye ideer og tiltag i retning 
mod det kommunale initiativ 
"Helhed i 0-18 års området". 
Men indtil videre må vi slå os til tåls 
med, at grunden fungerer som et sted, 
hvor man har god plads til at tumle, 
grave og "lege i det høje blomster
græs" (citat "Bamse og kylling"), 
fremfor at være en strømlinet græs
plæne. Det første, er måske også det 
sjoveste! ■ 

fl�fl�flflflflfl��flflflfl�flfl 

� De-I gør mig glad i Grønbje-,g .� 
fl fl ..0\ Det glæder mig, at vi i vort sogn har et menighedsråd, 

� 
..0\ 

Ti.. som "tør" invitere to unge lovende musikere til at vi- TT 
fl se deres kunnen på guitar og saxofon ved at give en · · · · 

..0\ imponerende jazzkoncert i Nørre Omme Kirke. · · · . .
Ti.. Jens fra Skjern og (vores egen) Søren-. En anderle-

fl des - en god oplevelse! Ingrid Kirk fl 

flflflflflflflflflflflflfl�flflflfl 
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■ Mindeord

Signe Tang Højmose 

Dog ingen kender dagen, før solen går 
ned! - En linie, man bliver mindet om 
i forbindelse med Signe Højmose's 
død. For skønt Signes helbred længe 
har været skrøbeligt, havde ingen vel 
ventet, at hendes liv var så nær sin af
slutning, da hun den 27. juli i bogsta
veligste forstand sov ind i armene på 
sin mand. 
Stille og fredfyldt forlod Signe denne 
verden. 
Som datter af Henrikke og Sarinus 
Tang blev Signe født på gården i 
Kjærgaard den 10. oktober 1930 og 
døbt Signe Tang Pedersen. Her i 
hjemmet voksede hun op fik en lyk
kelig barndoms- og ungdomstid sam
men med to søstre og to brødre. 
Signe har, siden hun i 1952 blev gift 
med Frede Højmose, taget sig en 
pligtopfyldende, medhjælpende hu
strus rolle på, som den dygtige kvinde 
hun var, om hjemmet var gården i 
Kjærgaard, eller som de seneste syv år 
huset på Ørnhøjvej. På gården tog hun 
del i alt det arbejde, der nu engang 
skal gøres på en bondegård. Og gjorde 
det med gåpåmod og glæde, også når 
hun måtte tage "slævet" under ægte
mandens sygdomsperioder. 

Vi kan ikke sige, at vi altid har set 
Signe glad og ubekymret. Især var 
flyttet fra gården til huset i Grønbjerg 
hårdt for hende, hun savnede meget li
vet på landet. Men det var dog en 
trøst, at det gamle hjem blev afhændet, 
så det forblev i familien. I dag bli'r 
gården drevet som planteskole af søn
nen Anders og hans kone Karen. 
Det lykkedes Signe at genvinde sit 
gode humør, så hun, trods tiltagende 
sygdom, igen blev det glade, optimi
stiske midtpunkt i sin egen lille kerne
familie, som betød så meget for hende. 
Signes store glæde blev de tre småpi
ger, som efterhånden kom til i det 
gamle hjem. Og glæden var gensidig, 
de tre kappedes om at komme hjem og 
sove mellem bedsteforældrene i Grøn
bjerg. Vi kunne godt have undt Signe, 
at hun også skulle have lært endnu et 
barnebarn at kende, nemlig det, som 
sønnen Poul og hans kone Susan ven
ter. Men sådan skulle det altså ikke 
være. 
Signe Højmose vil blive meget savnet, 
og da ikke mindst hjemme hos Frede 
og hos de to sønnefamilier i henholds
vis Grønbjerg og Århus. 
Personligt har jeg haft mange gode, 
givende samtaler med Signe, og har 
sat stor pris på hendes personlighed. 
På hendes måde at tackle de vanske
ligheder på, som uvægerligt var faldet 
i hendes lod. 
Signe blev kun 68 år. 
Æret være Signe Tang Højmoses min
de! ■ ik 
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■ Multisalen færdig

Ved: Formand Ole Østergaard 

Eftersom byggeriet af Multisalen nu er 
slut, er byggeudvalget blevet nedlagt. 
Dog kan et nyt startes op igen når der 
bliver mulighed for at komme videre 
med projektet. Tegningerne ligger 
klar. Vi har nu arbejdet i udvalget i 4 
år, med mange møder og samarbejde 
med mange håndværkere og frivillige. 
Det har gennem hele forløbet gået 
godt, og det vil vi gerne sige tak for. 
Dog har der været lidt knas med ven
tilationen, men det ser ud til at fungere 
nu. Er der eventuelle problemer ved 
multisalen kan henvendelse ske til et 
udvalg som står for udlejningen af sa
len. 
Den består af: 
John Sørensen Idrætsforeningen 
Ole Berthelsen Skolebestyrelsen 
Henning Møller Skolen 
J. P. Mikkelsen Gymnastikforeningen 
Hanne Meiner Børnehuset 
Ole Østergaard Gymnastikforeningen 

Se omtale af GMU side 27 

�DANA 
VINDUER! 

■ Ældreidræt?

Ved: Formand Ole Østergaard 

Grønbjerg Gymnastikforening vil ger
ne invitere til en spændende eftermid
dag i Grønbjerg gymnastiksal 

torsdag den 23. 9. 1999 kl. 13.30. 

DGI Vestjylland's ældrepatrulje kom
mer og fortæller om ældreidræt og de 
har en trailer med, som indeholder for
skellige spil og redskaber, der bliver 
stillet op og som man kan prøve. 
Gymnastikforeningen giver kaffe og 
der bliver også tid til at synge et par 
sange. 
Grønbjerg Gymnastikforening vil 
herigennem gerne finde ud af om æl
dreidræt er noget man skal arbejde vi
dere med, så er man forhindret denne 
dag og alligevel har lyst til at være 
med, kan man ringe til Ole Øster
gaard, tlf. 97 38 44 48. 

GRØNBJERG 

MASKINFORRETNING 

din lokale Maskinforretning 

97 38 40 35 

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg 

6971 Spjald. 

Tlf. 97 38 45 00 



VIKINGEN ER LØS 

Vi har fra det guddommelige internet (hvad det dog kan!!!) fået følgende: 

"Det er Gud der ejer Solen. Han slår den fra om natten for at spare på 

strømmen" (Nicole 5 år) 

"Guds mor hedder Gudmor. Hun er mor til alle hans børnebørn: Moses, Je

sus og Julemanden." (Henrik Andre 7 år) 

Så det var måske en overvejelse værd at anskaffe sig noget internet!! 

(Fortsat fra side 3 1) 

Hvordan gør vi så det i Grønbjerg? 

I multisalen vil der være en kunstud

stilling ved Jane Carstens og Jens 

Erik Bygvraa. I den gamle gymnastik

sal vil foreningerne i Grønbjerg, de 

næringsdrivende, landmændene, insti

tutionerne og flere have mulighed for 

at vise hvad man kan byde på af ar

rangementer, ti I tag, arbejdspladser 

(de fleste virksomheder er til stadig

hed på udkig efter egnet arbejds

kraft), børnepasning, skolegang, bør

nehus, bank og indkøbsmuligheder. 

Der vil blive åben fra søndag d. 17. 

oktober til søndag d. 24. oktober. alle 

dage kl. 14 - 18 og noget mere udvi

det i weekenderne. 

De forskellige foreninger er indstillet 

på at være til stede på skift i løbet af 

hele ugen, svare på spørgsmål, vise 

ud til de landmænd, virksomheder, in

stitutioner der vælger at have åbent 

for publikum i løbet af ugen. 

Hele arrangementet er ikke kun base

ret på udenbys publikum, men også 

for byens egne indvånere, og vi håber 

at alle vil benytte sig af muligheden 

for at besøge Multisalen, virksomhe

der, landmænd, institutioner osv. 

På landsplan vil der blive udarbejdet 

en stor plakat hvorpå vi kan placere 

vort eget program. Programmet er 

trykt et andet sted i Runestenen. 

Der bliver afholdt koordineren

de møde tirsdag d. 28 september 

for alle berørte parter. Forenin

gerne i Grønbjerg. 
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