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"Det er smykkerne omkring halsen på pigerne I skal se på - de blev fremstillet
i "middelalderugen" på Grønbjerg Skole."
Fra venstre er det Line Sørensen, Maria Husted Pedersen og Julie Helles
Eriksen.

RUNE
STENEN

■ Redaktionen
Forsiden: Her har vi fanget nogle af
de unge piger i emneugen på Grøn
bjerg Skole. Emnet var middelalderen.
Børnene var delt op i hold og der blev
arbejdet med emner fra middelalderen.
På midtersiderne bringer vi et lille ud
snit af gruppearbejderne.
Middelalderen har været et gennem
gående emne på mange skoler og mu
seer landet over i 1999. En spænden
de, men også barsk periode i vor histo
rie.
Siden sidst: Selv om vi på side 31
skriver at der ikke er flere glade men
nesker i Grønbjerg kan vi dog glæde
os over at Runestenen denne gang
kommer til tiden.
Der har ikke været flere der ville re
flektere på "Det gør mig glad".
Har vi for travlt til at glæde os eller
kommer det bare ikke andre ved. Vi
modtager meget gerne breve med "Det
gør mig glad-beretninger"
Men der er andre ting man kan glædes
over i Grønbjerg.
Jeg synes for i øvrigt at det er særdeles
glædeligt at Grønbjerg Kro åbner igen
og med gode intentioner om at fø�e
Kroen videre i den gode gamle stil,
med de nyheder som et skifte nu en
gang altid vil bringe.
Så går vi spændt og venter på at høre
nyt om Brugsens fremtid. Mon ikke
Grønbjerg By- og Erhvervsudviklings
Generalforsamling vil bringe sagen et
skridt videre mod sin afslutning eller
måske og forhåbentlig sin begyndelse.
Og så en for redaktionen lidt mere trist
meddelelse. Den gamle redakteur har
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åbenbart svært ved at holde på sine
folk.
Anne Marie Thorup har meddelt mig
at hun ikke kan bringe sit arbejde og
Runestens udgivelser til at harmonere
sammen. Det betyder at jeg i øjeblik
ket er ene om at redigere Runestenen.
Med det bestyrelsesarbejde jeg har ro
det mig ind i på landsplan bliver mit
udfarende arbejde i Runestenssam
menhæng meget minimal.
Jeg er naturligvis glad for at jeg har
min trofaste skare af skribenter, for
ellers ville bladet blive alvorligt tyndt.
Men det kunne selvfølgelig hjælpe ge
valdigt på omfanget af bladet hvis
hver forening her i vort sogn ville gøre
sig den ulejlighed at skrive nogle få
ord om deres arrangementer og hvad
der foregår.
-mb.
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Redaktør:

RUNESTENEN

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

Efteråret er over os, endnu engang må
man glædes over årstidernes skiften,
træer og buske falmer og viser et stor
slået farvespil, så ude i naturen kan
man virkelig glædes i nuet. - Det kan
man for så vidt også i det kommunale,
men her er de sidste par måneder for
en stor parts vedkommende gået med
fremtiden, nemlig at forberede og
vedtage budgettet for år 2000. Drifts
budgettet gav ikke anledning til de
helt store diskussioner, i modsætning
til enkeltområder i anlægsbudgettet.
Her var det nok især idrætshallen ved
Videbæk Skole, der gav anledning til
debat. I år 2000 er der afsat penge til
en tilbundsgående analyse af skole
bygningernes indvendige tilstand og
evne til at leve op til folkeskolelovens
krav, herunder også idrætsundervis
ningen. Analysen skal så danne
grundlag for at prioritere indsats og
investeringer de kommende år. - Et
varmt emne har også været kommu
nens skove - salg eller ikke salg. Ja jeg synes jo nok vi kunne have gjort
os den ulejlighed at se på betingelser
ne for et evt. salg, så kunne det jo væ
re, at både kommunens borgere og
potentielle købere af skovene synes
det var en fortrinlig ide. Men der var
altså ikke et flertal af den opfattelse,
så ideen falmede ligesom skovene på
denne årstid. - Ca. 1000 husstande i
kommunen har fået henvendelse fra
ESØ omkring placering af deres af
faldsstativ/container, så hvis du har
fået en påtale, er du altså ikke den

eneste. Her er det dog ikke kommu
nen, men arbejdstilsynet der blander
sig. Har man den opfattelse at henstil1 ingen, man har fået, er svært at efter
komme eller urimelig, er det ESØ der
skal kontaktes. - Verden er fuld af un
dersøgelser og rapporter, som byråds
medlem bliver man også konfronteret
med mange. Engang imellem er det
dog rart nok, at se sin kommune sam
menlignet med andre lignende kom
muner på udvalgte områder, bruger vi
penge nok, eller bruger vi for mange
på forskellige serviceområder? En så
dan undersøgelse har vi for en måneds
tid siden fået resultatet af, den vil jeg
gå mere i dybden med i næste nummer
af Runestenen. - Til sidst et spørgsmål
til Runestenens læsere, hvad forventer
I jer under overskriften "Nyt fra Byrå
det"? Er det, -det som I får, eller det
noget helt andet, måske mere målrettet
på et bestemt område. Sig til hvis I har
noget på hjerte, og jeg vil være lydhør
efter bedste evne.
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Læge H. Thomsen

Tlftid:
800 - 900
Konsultation:
efter aftale
Tlf: 97 38 40 50
Grønbjerg
Folkebibliotek:

Servicemeddelelser

Klip og Krøl:

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

900 - 17 30
9 00 - 17 30
Lukket
9 00 - 17 30
900 - 1 730
Lukket

Tlf: 97 38 42 85

Mandag: 15 00 - 17 00
Torsdag: 1800 - 2000
Tit: 97 38 41 77
KCR- Lampeskærme

For private:
Efter aftale - Ring
Tit: 97 38 41 16

Grønbjerg Kro

'fl

Brugsen:

Mandag Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:
Brødudsalg

· Landbobanken:

800 - 17 30
800 - 1800
800 - 12 00
800 - 12 00
& aviser

Postekspeditionen:

Alle hverdage:
930 - 12 00

Grønbjerg - 2000
Servicebutik:

Posthuset er lukket
1 2 00 - 1 3 30
fra

man- & fredag lukket
tirsdag, onsdag & torsPost indleveret efter
dag
1600 - 17 30
1330 bliver sendt efter
Der kan forekomme
følgende hverdag.
uregelmæssigheder.
Tlf: 97 38 40 42

Politi hver tirsdag
kl. 14 præcis

Mandag:
9 30 - 12 00
Tirsdag & onsdag
lukket
Torsdag: 13 30 - 17 30
Fredag: 1330 - 16 30
Tlf: 97 38 40 49

Bentes Salon:

Mandag - Onsdag
& Fredag: 8 00 - 1 2 00
Lørdag efter aftale

Tlf: 97 38 41 12
Genbrugspladsen:

Nylandsvej - åben
Lørdag
10 00 · 12 00

Tlf/fax: 97 38 48 08

Tit: 97 38 44 50
Postkasserne tømmes:

Ved skolen:
Ved Brugsen:

Mandag - Fredag kl. 1800
Mandag - Fredag kl. 12 00

Videbæk ------------------97 17 33
Ringkjøbing --------------97 32 33
Holstebro -----------------97 42 17
Skjern ----------------------97 35 06

Rutebilernes informationscentral:

Mandag - fredag kl.
Lørdag kl.
Søndag kl.

Biblioteket:
Billardklubben:
By- og Erhv.udv:
Byrådet:
Børnehuset Best:
Børnehuset:
0agplejerep.:
Forsamlingshuset:
Grønbjerg-2000:
Gymnastikforen.:
Havekredsen:
Hjemmeplejen:
Familie & Saml:
Idrætsforeningen:
Jagtforeningen:
Kirkebetj/Graver:
Kirkeligt Saml:
Klubhuset:
Landbetj:
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800 - 2000
800 - 1600
11 00 - 22 00

T. Vestergård
Niels Jacobsen
John Asmussen
Gravers Kjærgaard
Hanne Kæmpegaard
Lone R. Lauritsen
Eva Broni
Mogens Ballegaard
Ole Østergaard
Lis Helles Olesen
Annette Petersen
Tine Lund-Nielsen
Kresten Agerlund
Inger L. Skytte
Hans Erik Hansen
Karl Werge(Videb)

Søn-og helligdage kl. 17"5

97384177
97384468
97384285
97384094
97384159
97384066
97384179
97384383
97384332
97384448
97384313
97172433
97384139
97384120
97384270
97384343
97384038
97384076
97171030

Lokalhistorisk:
Lægen:

N. Peder Svendsen

Menighedsrådet:

Musikforaningen:
Nr. Omme
Posthuset:
Præsten:
Rtde Kors:
Servicebutikken:
Skolebestyrelse:
Skolen:
Sogneforening:
Udlejn./Flagalle
Ungdomsklubben:
Venstreforen:
Vandværket

99
99
88
77

}

Henrik Thomsen

Hanne Kjærgaard

Hanne Kæmpegaard
Kirkekontor

Brugsen
Ernst M. 0ttosen
Beugstjeneste
Grenbjerg - 2000
Ole Berthelsen
Henning B. Meller
Kresten Vestergaard
J1rgen Demant

Karen Bak
J1rgen Demant
Leif Tange
Jørgen Kristensen

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

NOVEMBER

MA

8

TI

9

Side

Side

45

Dagen aftaget med 9t OOm

LØ 11

sø

12

Kirke ingen

50

MA

13

TO 11

TI

14

FR

12

ON 15

LØ

13

ON 10

SØ

14

MA

15

TI

16

Sidste svøm før jul

TO 16
Kirke 14

00

FR

46

ON 17 Kirkehøjskole

17

Julehygge i Brugsen

10

LØ 18
SØ 19
25

MA

20
21

TO

18

TI

FR

19

ON 22

LØ

20

Juletræsfest - børn

Kirke 1000

51

TO 23

SØ 21

FR

Kirke 1030

47

24

Juleaften

Kirke 1600

24

LØ 25

Juledag

Kirke1000

8

SØ 26

2. juledag

Kirke 1400

ON 24

MA 27

Juletræsfest So

TO 25

TI

MA 22 Banko GIF

�

By-og Erhv. General

FR

26

LØ

27 Julem rked - Brugsen åben

SØ 28

30

26

28

ON 29

Kirkelpncert ME

23 10 TO 30
00

Kirke 19

48

MA 29
TI

11

OBS "VEJVISER OBS

29

FR

31

Nytårsaften
Nytårdag

Kirke 1000

JANUAR 2000
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DECEMBER
15

LØ

1

sø

2

Kirke 1400

MA

3

1

ON

1 Vandværket General

TO

2 Juleklip Skolen

TI

4

FR

3

ON

5

1. svøm efter jul

LØ

4

TO

6

SØ

5

Kirke 1400

FR

7

MA

6

LØ

8

TI

7

49

sø

9

Kirke 1000

ON

8 Jule hygge F&S

MA 10

2

TO

9

FR

10

15

TI

11

ON 12

Dagen liltaget ot 1 Om
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■ Frydendalsvej 1
Ved: Jane Carstens

NYT FRA GALLERJET
FRYDENDALSVEJ I
Efter den positive oplevelse det var at
udstille vore billeder i Multisalen vil
det fortsat være muligt for interessere
de at se og/eller købe værker samt
postkort og andre reproduktioner i ud
stillingslokalerne på Frydendalsvej I.
Galleriet er åbent onsdage mellem
16.00-18.00,
eller efter aftale på tlf. 97 38 43 57.
I november måned får vi besøg af en
gæsteudstiller.
Grethe Rasmussen fra Holstebro viser
sine malerier.

Vi åbner udstillingen med en fernise
ring
søndag den 21. november kl. 14.00,

hvor alle er meget velkomne.
Udstillingen er åben hver tirsdag til og
med d. 14. december fra kl. 15 til 18.
Udstilleren er tilstede i åbningstiden.
Grethe Rasmussen er født og opvokset i
Nordjylland, men har de sidste tyve år
boet i Holstebro. Hun har arbejdet med
tegning og maling i mange år, og siden
1988 haft mange udstillinger. Grethe er
inspireret af mennesker, natur og mu
sik. Blandt sine inspirationskilder næv
ner hun bl.a. kunstnerne Bent Eli og
Leif Mosevang, forfatteren og kunstne
ren Vibeke Skov, kunstterapeuten Ar
thur Robbins fra USA og Trevor Jevons

Formand:
Niels Jacobsen, tlf. 97 38 44 68

DK BENZIN
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97384187
!
\
)
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fra England. Hun har endvidere længe
været facineret af den grønne farve,
hvilket vil fremgå af udstillingen. For
et par år siden læste hun bogen
"Viriditas", skrevet af Rose Marie Til
lisch, hvor der i bogens forord bl.a.
står "Hildegards (Hildegard von Bin
gen) latin var ikke skolet, men det tog
hun som en frihed til at danne ord,
sproget manglede. Således med ordet
"viriditas",som er sat sammen af latin,
vir-mand og viridas-grøn. Ordet bruger
hun til at udtrykke den stærke livskraft,
som gennemstrømmer alt og hvorfra vi
henter kræfter til at skabe og erkende.
Hun bruger det i alle sammenhænge,
teologiske, poetiske og medicinske.
Som saften fra træets rod, så stærke er
de skabende kræfter" .Grethe Rasmus-

1
1...

sen vil gerne give oplevelsen af
"grøngrokraftede" billeder videre.
Skikkelser og vækster, der vokser fro
digt frem i billederne. ■

Fællesspisning
�- �8. januaa �000
Familie &. Samfanb Kiuke
lig Samfanb og Menig
bebs12åbet a1212ange12e12

Oplev naturen flot
fæld dit juletræ så godt
fra Gule Fandens Slot Husk saven
Vi har varm kakao i gryden

1
1

...

...

4-5 & tt-12 & 18-19112
Sønderkjærsvej 9, Grønbjerg
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Grønbjerg by- og Erhvervsudvikling ApS
Afholder Generalforsamling
:)o

Tirsdag d. �- november 1999 kl. 19 30
Også i år begynder vi med virk
somhedsbesøg, denne gang hos:

Grønbjerg Kro
Algade 18, Grønbjerg

Generalforsamlingen fortsætter herefter på :
Grønbjerg Kro kl. ca. 2030
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent.
2.1. Årsberetning.
2.2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
3.
Beslutning om anvendelse af årets overskud eller
dækning af evt. tab.
4.
Valg af bestyrelse.
Valg af revisor.
5.
Evt.
6.

P.b.v.
John Asmussen.
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Kroen åbner!

Irene og Ole Normark Andersen åbner
Grønbjerg Kro i slutningen af novem
ber måned.
Denne glædelige begivenhed blev vi
konfronteret med forleden.
Irene og Ole der er hhv. 43 og 55 år, er
ikke ukendte med kro- og hotelbran
chen og da slet ikke med små lokal
samfund hvor de har haft deres virke i
restaurantionssammenhæng.
Irene og Ole stammer fra Randers og
har gennem de sidste IO år været i
branchen hvor de bl.a. har drevet kro
på Lundø lidt nordøst for Skive.
Det var traditionel krovirksomhed med
madlavning og krostue.

Derefter har parret drevet Thorsted for
sam I ingshus (7 km vest for Grønbjerg)
med madlavning til festerne i forsam
lingshuset
Det sidste års tid har parret bestyret et
hotel i Allingåbro, stået for madlavnin
gen til meget store fester og i det hele
taget drevet allround hotelvirksomhed.
Irene og Ole Normark Andersen ville
gerne prøve noget nyt og da man kend
te til egnen og vidste at Grønbjerg Kro
var ledig slog man til.
Kroen der har stået tom igennem et års
tid har på trods af en ombygning af den
tidligere ejer trængt til en meget kærlig
hånd. Restauranten skal friskes op med
nye farver I igesom krostuen skal have
en bedre overhaling.
Irene og Ole vil igen indrette .....

-,

�!/

Vejviser
�")-::._
�
�forNr. Omme sogn 2000 '-; Tag den gamle vejviser er du med i den?
er dine børn med?
er jeres navne stavet korrekt?
eller er dit telefonnummer ok?
Den nye vejviser udkommer
med næste Runesten

V

Hvis ikke så giv be
sked til Runeste
nens redaktion
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krostue i den vestlige del af kroen og
have spisende gæster og restaurant i
den østlige ende af kroen - som det har
været "altid". Derudover
vil det være nærtliggende
at sætte en parasol og et
par borde udenfor til som
mer hvor publikum kan slå
sig ned og nyde en kælder
kold.
Kroen skal drives som al
mindelig krovirksomhed,
som den har været drevet
før, med stor vægt lagt på
madlavning. I spiserestau
ranten skal der være et
stort udvalg af a la carte
retter og månedens menu,
ligesom parret vil arrange
re og tilbyde menuer til fe
ster i forsamlingshuset.

Derudover vil parret gerne i samarbej
de med virksomhederne i byen for at
betjene dem og deres gæster. Det skal

også være muligt at hente sin aftens
mad på kroen og bringe den med hjem
og det være sig både dagens menu,
grillretter (pommesfrites, burger, grill
kylling m.m.) og a la carte retter, lige
som smørrebrød der er en af Irenes fa
voritter - ikke smørrebrød overpyntet
med mayonnaise eller italiensk salat,
men gode pæne stykker smørrebrød.
Kroen planlægger at vil have åben alle
ugens dage fra kl. 12 og lukker søndag,
tirsdag, onsdag, og torsdag kl. 21, fre
dag og lørdag kl. 24. Mandag holder
kroen lukket.
Parret har i det hele taget stor erfaring i
madlavning og været vant til meget
store selskaber og a la cartegæster.
Menukortet vil i overvejende grad be
stå af gode danske retter tillavet af de
rigtige og gode råvarer. F.eks. skal en

wienerschnitzel være fremstillet af kal
veinderlår og ikke af en skinke som er
en skinkeschnitzel.
For at få "gang" i Grønbjerg Kro efter
et forsømt år, vil Irene og Ole Normark
sætte ind med en kraftig reklamekam
pagne og komme med gode tilbud.
Samtidig med vil man betjene kunder
ne på en god måde og lave noget godt
mad og lade det rygtes via mund til
mund metoden. Derudover håber parret
inderligt på at Grønbjergs befolkning
vil bakke op om Kroen som man gjor
de i "fordums tid", og på den måde hå
ber de på at kroen igen vil blomstre om
kap med sloganet ved byens indfalds
veje. -mb

■

��������u�uu����

g���

S � cL. 19 . � U. 11t

00

�

�20,l,tu:f

✓.� � �

ul � �

9) � b W,M,, øl °'3'.��

11

■ Grønbjerg - 2000
Ved: Formand Mogens Ballegaard

I efterårsferien havde vi her i Grøn
bjerg, sammen med 25 andre landsby
er fordelt over næsten hele landet,
åben landsby.
På landsplan kaldte vi det for Landdi
strikternes uge.
Her i Grønbjerg blev der lagt et stort
arbejde i arrangementet.
Hele multisalen var "fyldt" med kun
studstilling og hermed fik vi bekræftet
at salen også er velegnet til kunstud
stilling. Jane og Jens Eriks værker
klædte den nye sal overordentlig godt.
Der var røster fremme om at vi evt.
kunne lade nogle af de store malerier
blive hængende på de store grå vægge.
I gymnastiksalen var den ene flotte
stand ved siden af den anden etableret.
Der var gjort et stort stykke arbejde ud
af det fra de medvirkende foreninger
og de virksomheder der var repræsen
teret ved udstillingen.
Og kombinationen med kunst i den
ene sal og forenings og virksomheds
udstilling i den anden virkede overor
dentlig godt sammen.
Ud over arrangementerne på og i sko
len og Børnehuset var der en hel del
andre virksomheder, landbrug og in
stitutioner der havde åbnet dørene en
eller flere dage i efterårsferien.
Der var varierende besøgstal de for
skellige steder, men samlet set har der
været besøg af hen imod 200 personer
i løbet af ugen. En del af besøgene ca.
40 - 50 var gæster der kom "udefra".
Der var gjort et stort arbejde ud af
ugen og det var meget usikkert hvilket

FOTO BEARBEJDNING

Har du et fotografi, -måske et
gammelt familiefoto, -som du
kunne tænke dig at have i en
større udgave, evt. til ind
ramning?
Jeg scanner billedet og
behandler det i co.nputeren.
Ud over at forstørre (evt. kun
et udsnit, du kan også
kombinere flere fotos...), kan
farverne ændres, ridser og
pletter kan fjernes, og er
billedet uskarpt, kan der også
gøres noget ved det.
-Der er masser af mulig
heder! Jeg kan arbejde med
papirbilleder (ikke neg.film)
Max. trykformat: 32 x 46 cm.
REKLAME&
ILLUSTRATION

Har du brug for en folder, en
illustration eller et rekla
meblad for din virksomhed?
Jeg designer materialet og
formidler trykningen. Re
klameblade med fotos, tekst
og illustrationer, bomærker,
brevpapir, visitkort, plakater
o.s.v. Materialet udarbejdes
efter dine ønsker.
Henvendelse til:
JENS ERIK BYGVRAA
FRYDENDALSVEJ 1
6971 SPJALD
TLF.97 38 43 57
e-mail: jeb.sign@get2net.dk
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besøgstal der ville blive resultatet af
ugen, men som en landmand sagde vi
ved ikke hvor mange der kommer,
men nu har vi i hvert tilfælde fået fejet
og revn' i æ gård.
Der har været rejst lidt kritik af at ar
rangementet ikke var tydelig nok an
nonceret.
Selvom vi havde fået midler fra Vide
bæk Kommunes 5% pulje og havde
fået nogle få midler fra Indenrigsmini
steriets Landdistriktspulje, havde vi
valgt at bruge pengene på selve arran
gementet i stedet for at bruge pengene
til annoncering. (vi skal f.eks. betale
salleje for Multisalen idet man mistede
indtægter ved den manglende udlej
ning). Så den eneste annoncering blev
i Brugsen, i Servicebutikken og på dø
ren til Multisalen. Derudover kunne
man i gymnastiksalen se hvor der hver
dag var åbent hus. Vi havde ikke fået
programmet lagt i så faste rammer at
vi kunne annoncere i Runestenen.
Det gør jo naturligvis at vi til næste år
- for jeg håber at vi kan få foreningsli
vet, virksomhederne, institutionerne
landbruget med igen til næste år- vil
overveje at postomdele et program
med ugens arrangementer.
Jeg har kun hørt positive tilbagemel
dinger om arrangementet og som der

var nogen der sagde " Det var interes
sant at se alt det som foreningerne i
Grønbjerg står for og arrangerer" - og
så kunne man endda nyde vandvær
kets fornøjelige disput med kommu
nen omkring de alvorlige problemer
med vandforsyningen ved årtusinde
skiftet. Men som Johannes Mikkelsen
sagde hvis der skulle blive problemer
så sætter vi en traktor for pumpen.
Jeg vil hermed takke alle foreninger
der skiftevis har stået "vagt" i gymna
stiksalen ugen igennem, takke ikke
mindst Jane og Jens Erik der var med
til at skabe helhed i udstillingen og
takke alle de firmaer, landbrug, insti
tutioner der ville åbne dørene og være
med til at skabe opmærksomhed ved
vort lokalsamfund som vi alle ønsker
at styrke og bevare på en sund og le
vedygtig måde.
Med venlig hilsen bestyrelsen
Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000:
Mogens Ballegaard
Formand:
Næstformand: Ole Berthelsen
John Asmussen
Kasserer:
Henrik Thomsen
Sekretær:
Gravers Kjærgaard
Kresten Vestergaard
Jens Peter Mikkelsen

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING
Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde.
Totalenteprise• Modernisering• Gulvbelægning

Kristen Agerlund .lenMn
Peter Ø. Christensen

97 31 42 70 •
97 31 42 71 •

■lltlf:
■lltlf:

40 33 42 70
40 14 42 71

INGEN OPGAVER ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE
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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
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Grønbjerg Vandværk
afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 1 . december kl. 20
på Grønbjerg Kro.
Dagsorden:
Valg af dirigent.
1.
2.
Beretning om selskabets virksomhed.
3.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4.
Valg af bestyrelse. På valg til bestyrelsen er
Jørgen Kristensen og Peter 0. Christensen
5.
Valg til revisor. På valg er Jens Viggo Pedersen.
6.
Eventuelt.
Bestyrelsen

Tåler din bank
en sammen
Ugning
w ··. med
Kom
os?
ind ien

af vore
afdelinger og
hør nærmere!
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Æihhalalheruge p1
Der blev f
og heraldi
de

Ugen slutt
ning og sa
Halskæde1
fremstillet
forsiden.

I middelalderen skulle man også selv fremstille reb

Publikum kom så og nød den gode suppe, fremstillet over åben ild

l <&rønhjerg §knle
:mstillet våben
,e våbenskjol-

de med opvis
g.
1e blev også
. ugens løb - se
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QU
TRANS

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 Street
BY-220033 Minsk
Tel. +375 172 10 25 72
Telex 0681 25 24 84 ANBEL BY
Fax. +375 172 21 50 20

■

Årets gang - derude

Ved: Lars Holm Hansen

Efteråret er over os. Det kan ses der
ude. August og september var herlige
måneder i år, især hvis man sammen
ligner med 1998, omend vi i slutnin
gen af september fik en hel del vand,
men høsten var jo godt i hus, så det
betød nok ikke det helt store. Træer
og buske stod fint med mange grønne
blade, helt hen til den første frostnat
15-16/ I 0, hvor efter efteråret for alvor
blev indledt og landskabet igen skifte
de farve fra grønt, til gult, rødt og
brunt. Ja, snart er alle blade faldet af
og vi går mod vinterens hvide islæt,
inden det hele igen starter forfra. Or
det "efterår", synes jeg er et lidt trist

ord, idet det ligesom antyder en afslut
ning og det er efteråret jo ikke, den er
blot et led i en evig tidløs proces. I
Sverige kalder man efteråret "høsten"
og man må sige at dette ord er mindst
ligeså rammende, for det er jo også nu
at alle årets frugter høstes. På marker
ne høstes, i haven høstes, ja overalt
kan man se bær, frø, kogler alle er de
tegn på årets overskud og så er de jo
også kimen til det nye liv. I dyreverde
nen forbereder alle sig også på vinte
rens komme. De dyr, som går i dvale
eller sover vintersøvn, som f.eks. pind
svinet har travlt med at mæske sig, frø
er, tudser og firben har forhåbentlig
også spist en masse snegle, insekter og
smådyr, for alle ved de instinktivt,
hvad der skal ti I for at kunne stå en
madløs og kold tid igennem ........

Din lokale el-installatør...

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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inden de til næste forår igen vågner til
dåd. September og oktober er også for
fugle de helt store rokerings måneder.
Fugle, der om foråret hastigt fløj mod
nord for at skulle i gang med at yngle
flyver nu, sammen med deres afkom,
som skal prøve rejsen for første gang,
mod sydligere himmelstrøg, for at
overvintre i et område, hvor der er til
gængelig føde nok til netop deres be
hov. Træktiden for fuglene er spæn
dende at følge, hvordan den ene art ef
ter den anden forsvinder, men så kom
mer der nogle andre til i stedet. I år sy
nes jeg især man lagde mærke til at der
var mange svaler, mon ikke de har haft
en god ynglesæson her i Danmark,
med alt det gode vejr og mange insek
ter. Svalerne samlede sig i større og
større flokke og man så dem alminde
ligt hen til sidst i september, hvorefter
denne herlige flyver og indbegrebet af
sommer dampede af. Svalerne, sanger
ne og alle de andre insektædere er
tvunget til at rejse, når kulden kommer
og føde udbuddet bliver begrænset og
til sidst helt forsvinder. I stedet afløses
de af 1000' er fra nord kommende
Kvækerfinker, Stære, Vindrosler,

Sangdrosler, Solsorte og ikke mindst
Sjaggere. Alle kommer de fordi der på
denne årstid, står masser af bær- og
frugtbuske parat til ædegilde og det er
ikke småting der bliver konfirmeret af
disse. Og når der så ikke er mere mad
at finde, forsætter de rejsen.
At rejse giver gode oplevelser og det
fik vor familie også, da vi her i oktober
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var nogle dage på Bornholm. Vi boede
ved Allinge i et sommerhus med udsigt
over Østersøen og Christiansø. Kysten/
stranden der var fyldt med klipper, som
lå spredt ud i vandet, et andet look end
hvis man tager til Vesterhavet. Born
holm har på trods af sit forholdsvis lil
le areal rigtig meget flot natur og .....

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.
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mange historiske og kulturelle sevær
digheder, som f.eks. Hammershus og
rundkirkene. Jeg kan selvfølgelig ikke
lade være med at bruge kikkerten når
lejligheden byder sig og vi var da lidt
heldige et par gange. En af de dage vi

var der begyndte trane trækket. Vi fik
at vide at flere tusinde traner stod
samlet på Øland, hvor de ventede på

det rigtige vejr. Når det så kommer
begynder de at trække og mange af
disse tager turen i V-form, i småtlok
ke på 25-100 fugle. Når de kommer til
Bornholm flyver de ind over land og
når de så kommer til midten af øen,
ændrer de kurs og
flyver mod Rtigen
i Tyskland. Her
mellemlander en
del, men de kan
faktisk flyve helt
til Spanien i et
stræk. Ved et be
søg i Ekkodalen
var vi heldige at
komme til at læg
ge mærke til nogle rovfugle, som svæ
vede et stykke derfra og da vi fik tele
skopet sat på dem, viste det sig at .....
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Ørnhojvej 24 . Grønbjerg • Tlf. 97 38 42 81 • Fax 97 38 42 88
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Bygge & indretningsfirma
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være 2 Havørne, I gammel fugl med
hvid kileformet hale og en ungfugl,
som svævede sammen med nogle Mus
våger, hvilket giver et indtryk af stør
relsesforskellen, som nærmest kan beskrives
s o m
forskel
! e n
mellem
en Grå
spurv
og en
Kra g e.
Havør

n e n

hedder absolut ikke "den flyvende la
deport" for ingenting. Vi er nu i no
vember måned og tiden nærmer sig,
hvor man igen skal til at fodre fugle på
foderbrættet, hvis man da har et så
dant. Har man ingen foderbræt bør
man købe et eller man kan bruge et par
timer på at fremstille en, for det er helt
sikkert til stor fornøjelse for såvel
spurve, finker, solsorte og alle de an
dre inklusiv dig selv. Det er spænden
de at se de forskellige fuglearter ind
finde sig, når der er fodringstid og jo
tidligere på sæsonen man begynder at
fodre des flere fugle kommer fast på

�DANA
VINDUER�
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besøg og fugle er som os vanedannen
de og HUSK, når man først er begyndt
at fodre, skal man blive ved hver dag,
især hvis der kommer en lang kold pe
riode med sne og frost, for så kan det
være særdeles svært at være en lille be
vinget fætter. Dette var sidste Årets
gang derude i dette årtusind, men tag
ud og oplev og læg mærke til, for der
vil helt sikkert være ligeså meget at se,
forundres og fornøjes over i år 2000 og
frem, for naturens verden forandres ik
ke, blot fordi vi mennesker tæller mi
nutter, timer, måneder og år.

■

Jl;>ef beg'jnJfe n ({}rønbjeTJ
Nu 'ftr;.n Jef "?.ær'fteJ
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hefe fr;.nJef f
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bfnve-r #f'jøf

"?,FJ.n vnf være hje"?,"?,e .
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Jf;)u 'ftr;.n hæve Jef nnJbefr;.ffe
beføb ; ,Lr;.n<lh�hr;.n'ften

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg
6971 Spjald.
Tif. 97 38 45 00

Julemarked
d. 27. november 1 0 °0 - 16°0
Der er Julemarked i
Grønbjerg Forsamlingshus
Mosser af julehvgge og boder
Æbleskiver, gløgg, kaffe og sodavand kan købes
Alle er velkomne - gratis adgang
Udstillere må stille stande op
fredag kl. 1 800 - 2000
og lørdag fra kl 8°0

Sogneforeningen og Familie & Samfund

Ørnrne og ttmtte føddet p.g.a.

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

tevnet, håtd hud, ligtotne, vat
tet, nedgtaede negle '?
Det klatet jeg getne fot dig.
Ring og aftal tid på

tlf. 97

g� 4g 4g

Jeg ttmffm: bed�t kl. 17-1�.
Kjmtgåtd�vej 14, Gtønbjetg.
lnget �kytte

97 38 42 85
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■ En familie i Grønbjerg
Denne gang har vi besøgt familien
Hansen, der bor på Vinkelvej 2.
Familien består af Marikka, som er 4
år _. og går i børnehave. Lennarth er 7
år og går i I. Klasse. Mor, Charlotte
er 27 år, og far, Villy er 32 år.
Der udover har familien en gravhund
der heder Bella og katten Filur.
Villy er født og opvokset i Thorsted.
Han har gået på efterskole i Lom
borg, og kom derefter ud på landet
for at arbejde. På landet fandt han ud
af at han ville være smed, og kom i
smedelære i Ulfborg Kirkeby. Da han
var udlært, og 21 år, kom han til Kal
lesøe i Lem, og nu flyttede han hjem-

mefra, til Tarm. Efter ca. 2 år, fik han
arbejde i Videbæk hos PBN, og flytte
de til Spjald. Efter et par år i Spjald
mødte han Charlotte. Arbejdsmæssigt
har Villy haft en afstikker til Søren
Knudsen Entreprenør, og MK Stålin
dustri, men er nu vendt tilbage til
PBN.
Charlotte er født og opvokset i Vest
jylland,- hun har flyttet mange gange
som barn. Efter folkeskolen, fik hun
arbejde som butiksslagter i Brugsen i
Videbæk, der havde hun også haft job
efter skoletid i et par år. Hun arbejde
de i Brugsen i ca. 4 år, og flyttede så
hjemmefra til Ikast, hvor hun fik ar
bejde som syerske. Der boede hun et
års tid, og flyttede så til Skjern, hvor
hun arbejdede på Skjern farveri. Så
flyttede hun til Kibæk, og fik arbejde

JJµnlJ7Unu�:wnLi:'J7. flll1U7Uf!Jf[Uf71JTTUnJhL17U�UfiUnLnU,;Ul7Ul7L';U�:unJnLilLJ�.unJ11l., lll[d
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BANKOSPIL I
GRØNBJERG FORSAMLINGSHUS
MANDAG DEN 22. NOVEMBER KL. 19"

§J- Kl. 18.00
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Bankospillet slutter
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I pausen spilles der amerikansk lotteri.
.
Der kan købes øl, sodavand, gløgg og æbleskiver.

� Kl. 22.00
IC:

Dørene åbnes
Bankospillet begynder
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:;- ;, Der spilles om mange og gode præmier, blandt andet:
l§ Penge, Gummigedsarbejde, 2 x ¼ gris, Møbler, Tøjgavekort, Lampeskærme �
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�; Vel mødt til Bankospil
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i en børnehave, og så kom Lennarth.
Efter barsel fik Charlotte arbejde på
kollektivcentret i Tjørring, og på en
bytur i Skjern, så hun Villy, og tænkte:
ham må jeg bare have
fat på!
Villy og Charlotte var
weekend kærester i et
års tid, så flyttede Char
lotte til Spjald (i '93) og
fik arbejde i Spjald fri
tidscenter. Og i 1995
kom Marikka. Den 5.
april 1997, blev Villy og
Charlotte gift i Fjelster
vang kirke, og i marts
1998 flyttede de til
Grønbjerg, hvor de hav
de købt huset på Vinkel
vej. De er næsten færdi
ge med at renovere hu-

SPISE

KARTOFLER

set fra A - Z, så nu kan der måske også
blive tid til lidt fritidsinteresser.
Lennarth, spiller fodbold, går til bow-

Kirl<eltøjsl<olenften
(jrø11bjerg lorsa111/i11gslt11s
onsdag d. 17. november !(l 19so

Sort: Økologisk Sava

5, 10 eller 25 kg - Kan leveres

SadL�

Spåbækvej 2 • Grønbjerg
Tlf: 97 38 40 09
Øko.Reg.Nr. 21611

.N.1.S. vr1111dt11ig - 11æld<e/ses
ma11de11 Q{l /<irke/Qr1111er med be
t11d11i11g /Qr kirke Q{I /Q/k i dag,
ved 11a/gme11igltedspræst
);lorten Kvist, Jler11i11g
.Mmi{lltedsrådet
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ling, og spiller computer, og selvfølgelig leger han også med kammeraterne.
Marikka, går til gymnastik, og leger.
Villy, reparerer hus, læser EDB, og går
på j agt.
Charlotte, passer mand og børn, reparerer hus, og maler billeder.
Om sommeren tager de af sted på camping tur, og hele familien nyder at
komme ind på et godt kræmmermarked.

For at gøre Grønbjerg til et endnu bedre sted at bo, kunne der være flere sociale aktiviteter, såsom, sommerfest,
fælles grillarrangementer o.s.v.
Vi vil gerne sige mange t~k til familien
Hansen, fordi de havde tid og lyst til at
snakke med os. •
l.o.& m.p

Charlotte læser til pædagog i Holstebro, og drømmer om en dag at blive
psykolog.
Villy drømmer om at starte sit eget firma en dag, men det skal ikke være for
stort, og det skal kunne det hele.
Om 30 år, bor Villy og Charlotte stadig
i Grønbjerg, eller også rejser de rundt i
Østen.
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Julestræsfest

• • i Grønbjerg forsamlingshus
den 27. december 1999
Årets store juletræsfest for voksne står for døren
Julebal kl. 19.00 - 01.30
Entre: kr. 80
Mad og drikkevarer medbringes
Musik: Overraskelse
På snarlig gensyn Grønbjerg Sogneforening

DØØØØDDØØDØDØØØØØØØØDDØØØØØØØØDDDØØØØØØØØØØØØDØØØDDØ

VelkoHtHten iøen på
(i1·ønllje1•11 Ji1•0
Vi åbner i slutninøen af november
God mad 011 betjeninø
Ål,nfnøstilbud f Jirøstuen: thør .øl

kr.

10,-

Åbninøstflbud i Restauranten:
Jrøkøsttilbud
Dansk Il.øf
!ækker steak
Månedens menu tz retterl
S.øndaøsmenu

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

88,48,78,128,75,-

I december tilb11des:

Juleplatte, Juleanretninøer øø julemiddaøe,
Vi arranøerer øerne Deres næste fest. Stør eller lille. Her eller i
førsamlinøshuset.
Vi kan filb11de totalfest fra kr. 250,- pr. kuvert m. 3 retter, kvid
r.ød- øø portvin øø isvand. Herefter kaffe m/pefftfour, smukt pfJnte
de borde m/duøe øø blomster efter .ønske. Ind. befjeninø•

.Med venliø hilsen
Irene .Andersen
97 38 44 50
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Hver daø
fredaø & l.ørdaø
mandaø lukket
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■ Mindeord
Mie Kjærgaard
Mie blev født på en gård i No som lille0.ø,ter til en noget ældre bror. Hun blev
�0bt Marie Kirstine, men blev altid kun
kaldt Mie. Et passende navn til en kvik
og rask pige. Mie voksede op med- og
fortsatte det meste af sin ungdomstid
med at hjælpe til på forældrenes gård. I
fritiden havde hun som sin store interes
se gymnastikken. Mie var kendt som en
dygtig og flot gymnast, og som sådan
fortsatte hun højt op i årene.
I 1930 giftede Mie sig med Arnold
Kjærgaard fra Grønbjerg. De overtog
.\rnolds barndomshjem (nu Algade 72),
og her levede de et virksomt liv med
landbrug, med folk på kost, med arbejde
1.1de og inde af hvad, der hører sig til på
en gård.
Deres første lille pige fik de ikke lov at
beholde, men i 1936 kom datteren Lis ti I
verden, og med hende kom der atter liv
og glæde ind i hjemmet i Kjærgaard. Alt
tegnede sig så lyst, og Mie og Arnold
blev gode, kærlige forældre for Lis. Men
lykken varede ikke ved,- i 1952 måtte
Lis og Mie opleve dette grusomme at
miste deres far og mand ved en me
ningsløs ulykke,- i færd med at udføre
sit daglige arbejde med at fodre gårdens
dyr.
Et chok for begge, men mor og datter
støttede hinanden i at holde modet oppe.
Arbejdet på gården skulle- og måtte jo
blive for meget for Lis og Mie, så senere
på året blev gården solgt til nygifte Sig
ne og Frede Højmose.- Mie Kjærgaard
købte så huset på Teglværksvej, hvor
hun blev boende indtil for tre år siden,
hvor hun fik ophold på Spjald Pleje28

hjem. Som i sine forrige hjem faldt Mie
også hurtigt til her og blev en afholdt
beboer. Og her fik hun en god og kærlig
pleje.
I sine velmagtsdage var Mie en flittig
kvinde, som gerne ville gøre folk en tje
neste. Mange barselskvinder har Mie
passet i hjemmene, og mange er de, som
Mie har gjort glad med et stykke af de
håndarbejder, som hun var så glad for at
fremstille. Mie var en kvinde, som man
måtte få respekt for,- hun havde sine
meningers mod, og kunne få dem ud
trykt med sin egen form for lune. Des
uden var Mie meget gæstfri, ikke mindst
overfor Lis's venner og veninder. Jeg
mindes med glæde de talrige aftener, jeg
i en periode i min ungdomstid kom hos
Lis og Mie.
Der var råhygge i Mie's dejlige stue,
hvadenten det var peddigrør eller nav
neklude vi piger var optaget af. Og altid
var Mie interesseret nærværende og var
ikke bleg for at komme med kommenta
rer- eller gode ideer til nye modeller.
Der blev grinet meget sådanne aftener,
alt mens Mie bagte kringle og bryggede
kaffe til os. En kringle man kun kan
mindes med tænder løbende i vand!
Da Lis og Helge i 1961 giftede sig og
bosatte sig i Grindsted, kunne man jo
frygte, at Mie blev lidt alene. Dog, Lis
og familie har altid været flinke til at
aflægge besøg hos Mie, og Mie havde
mange venner, så tiden gik godt og me
ningsfyldt trods afstanden.
Mie Kjærgaard var en kone, der var i
harmoni med sig selv og sine omgivel
ser. Vi er mange, der vil mindes hende i
glæde og respekt.
Hun efterlader sig datter, svigersøn og
barnebarn.
Mie Kjærgaard blev næsten 97 år.- Æret
være hendes minde! -ik ■

Julekoncert
i Nr. Omme Kirke
søndag d. 28. november kl. 19 30
Der medvirker et drenge- og mandskor fra
Treenighedenskirken i Esbjerg .
Fri entre - Kirkebilen kører

ae�.1e

Efter koncerten er der
kaffebord i forsamlings
huset, pris 20,- kr.
Med venlig hilsen
Menighedsrådet.

Nv Computer,

Eller oøurader.

• Ring og få et godt Tilbud!.
• 1 års Garanti på alt Nyt!
• Overkommelige Priser!.

Åbningstider: Man-Fre.
15.00-19.00
Lør-Søn. 10.00-16.00.
96747440 - 96747340 - 22425534

I lovcdgadcn 44a. 6980 Tim.
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GRØNBJERG
MASKINFORRETNING
din lokale Maskinforretning

cf!ørda9 kun efter aftal

97 38 40 35

<li HENNING

SØRENSEN Aut. EL-Installatør

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

Montør Karsten Hansen Mobil tlf. 40 94 30 66
30

VIKINGEN ER LØS
Det er Redaktionen meget magtpåliggende at tage hånd om år-2000 problematikken i
Grønbjerg.
Det helt stor skub i retning af at tage affære fik vi, da vi erfarede, at der var rejst store
krav til vandværket om at drage omsorg - ja endda udstede garantier - for at vandforsy
ningen til Grønbjerg fortsatte også efter kl. 24 nytårsnat 1999.
Jeg blev beroliget da jeg talte med Johannes Mikkelsen, der bedyrede mig at vi ikke
kom til at mangle vand i år 2000. Blev der problemer ved overgangen til det nye årtu
sinde havde man i sinde at sætte en traktor for.
Men jeg blev dog betænkelig - for traktorer i dagens Danmark er jo netop computersty
rede, så de kunne også finde på at strejke. Redaktionen er i besiddelse af oplysninger
om, at der i Grønbjerg findes flere grå Massey Ferguson der med garanti ikke har ind
bygget computere i sit styresystem.
Da vi nu således er sikre på vandforsyningen nytårsmorgen, hvor den kan være særdeles
påkrævet, kan jeg kun henstille til at man ved overgangen til det nye årtusinde åbner øl/
vinflasker/champagne og dåser med hånddrevne apparater. Smid den elektriske kniv ud,
og få slebet den gamle Rådvad brødkniv.
Lad for guds skyld microbølgeovne og el-komfuret stå - lav et bål i haven.
Anskaf jer et solur, og sørg for at have rent tøj til to måneder - vaskemaskiner tørre
tumblere bryder sammen. Få gang i gruekedlen og spænd tørresnore ud - smid fjernsy
net og videomaskinen ud og lad radioer m.v. gå samme vej. PC-erne regner jeg naturlig
vis med er smidt ud længe inden nytårsaften. Anskaf jer nogle blyanter, viskelæder og
kuglepenne Jeg kan sige jer - det kan gå rivende galt. Men hav nu en god nytårsaften Det er trods alt først kl. 24 helvede for alvor bryder løs.
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Asmussen & Sørensen
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