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Fra Kunstudstillingen i Multisalen under Landdistrikternes uge i Grønbjerg.

RUNE
STENEN

■ Redaktionen
Forsiden: Janes store billeder der her
pryder de store vægge i multisalen
klædte multisalen godt.
Udstillingen var en del af den lands
omfattende "Landdistrikternes uge",
som Landsforeningen af Landsbysam
fund og Landsbyerne i Danmark ar
rangerede.
Jane og Jens Erik ha; efter udstillingen
fået blod på tanden og arrangerer lø
bende udstillinger i Galleriet på Fry
dendalsvej I. Man er velkommen til at
kigge forbi og endnu mere velkommen
til "Ferniseringerne". Se omtalen af ar
rangementerne på side 30.
Siden sidst: Så gik vi ind i det 21. år
hundrede, et nyt årtusinde. Vi vil fra
redaktionens side også ønske alle et
rigtig fornøjeligt nytår.
Jeg har skrevet et epistel om årtiet i
Grønbjerg og denne plads her er da
også forbeholdt Runestenens aktivite
ter m.v. Redaktionen lyttede alvorligt
til de henstillinger der kom fra "Vi
kingen er løs" om årtusindskiftepro
blematikken - og hvis vi ikke skulle
gøre det hvem skulle ellers. Men det
bevirkede da også at vi er kommet ind
i det nye årtusinde uden problemer.
Det største problem er at komme op
om morgenen efter at vi har anskaffet
os et solur til erstatning for al det
elektriske bras.
Vi går nu ind i Runestenens 8. år.
Året der gik bragte ikke de store re
volutioner i Runestenens karakter og
udseende.
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Det er nok også begrænset hvad nyt vi
kan bringe i 2000 - dog - så byder vi i
år på en ren børneside der hedder
"Børnebøtten·. Her kan børn få lov
til at muntre sig og der vil komme små
opgaver og andet - se selv hvad side�,
indeholder og giv f.eks. Runestenen til
dit/dine børn.
Der er Hanne Kæmpegaard der har lo
vet at redigere siden, og vi håber beg
ge på at der vil blive nogen response
på siden. ■ -mb
(Løsning på børnekryds og tværs på side 51 er:
MAVEDANSER).

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 4357 e-mail: jeb.sign@get2net.dk

Skribenter:

En familie i Grønbjerg
Lone Dalgaard Otte (lo) og Morten Pedersen (mp)
Kastanjealle 2, Tlf. 97 38 44 77
e-mail: pedersen-otte@post.tele.dk

Personportrætter m.m.:
Ingrid Kirk (ik), Holmgårdsvej 2
Tlf: 97 38 40 20
Børnebøtten:
Hanne Kæmpegaard (hk) Ørnhøjvej 17
97 38 4159
e-mail: erik.oester@get2net.dk

Grønbjergs Homepage:
//home4.inet.tele.dk/gb-2000
e-mail: gb-2000@post4.tele.dk
Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn
(Videbæk Kommune) og trykkes i 400 eks. og
vi respekterer ikke et nej tak !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.

■ Nyt fra Byrådet
Ved: Gravers Kjærgaard

Her i begyndelsen af et nyt årtusinde
vil jeg begynde med at ønske alle et
godt og lykkebringende nytår. Jeg hå
ber, at alle er kommet godt ind i år
2000. Her i skrivende stund (28. dec.),
hvor der jo endnu er et par dage til
dette specielle årsskifte, lader man
tankerne gå lidt tilbage. Hvad har væ
ret kendetegnende for de sidste år i
dette årtusinde? Mon ikke det bl.a. er
teknologiens hastige fremmarch, så er
det j_o egentlig ganske tankevækkende
at netop teknologien gør os utrygge
ved dette årsskifte. Tænk hvad der er
ofret af resurser på år 2000 problema
tikken, man kan vel med rette spørge
sig selv, om mennesket er blevet tjener
eller herre for vore forskellige styresy
stemer,- nå men forhåbentlig går det
ikke så galt.
1 det sidste nr. af Runestenen lovede
jeg at komme lidt nærmere ind på
sammenligningstal mellem Videbæk
og vore nabokommuner. Typiske
landkommuner som Brande, Egvad,
Holmsland, Ringkøbing, Skjern, og
Aaskov. Her, som andre steder skal
sammenligningstal altid tages med et
vist forbehold, hvad ligger der bag, og
hvor godt udnyttes de kroner, der dan
ner rammen for specifikke serviceom
råder, det handler altså også om ledel
se. Sammenligning giver dog altid et
fingerpeg og baggrund for at sætte fo
kus på enkeltområder. - Ser vi først på
børnepasning, som beregnes i kr./ O
l Oårig, bruges der:
Brande
ca. 17.000

Egvad
21.500
Videbæk
ca. I 9.500
Skolefritidsordning kr./ 6-10 årig:
Brande
10.500
Skjern
3.500
Videbæk
ca. 5.000
Folkeskoler i kr./ 6-16 årig:
Skjern
26.500
Holmsland
30.500
Videbæk
ca.29.500
En stor post er også den kommunale
tandpleje hvor de hernævnte kommu
ner bruger mellem 1400 og 1600 kr./
0-17 årig. (fortsættes side 6)
Indholdsfortegnelse.
Nyt fra byrådet
Brugsnyt
Grønbjerg 1990 - 2000
Sogneforeningen
Blå Kors Varmestue
Jagtjubilæum
Årets gang derude
Sundhed
Fra Skolebladet
GIF - status
Frydendalsvej 1
Nyt fra GIF
Menighedsrådet
GUKs - Julemarked
Hurra for ældreidræt
Ældreidræt GUF - Nyt
En familie i Grønbjerg
Skolebestyrelsen
I Praktik på Kroen
Grønbjerg Børnehuse
Grønbjerg By- og Erhverv
Vikingen er løs - Glad
Børnebøtten

3
7
8
15
16
18
23
26
28
29
30
32
34
36
37
39
40
42
44
46
47
50
51

3

� Servicemeddelelser �
Læge H. Thomsen

Tlftid:
8 00 - 900
Konsultation:
efter aftale
Tlf: 97 38 40 50

Grønbjerg
Folkebibliotek:

Mandag:
Torsdag:

K-iip og Krøl:

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

Brugsen:

9 00 - 17 30
900 - 1730
Lukket
9°0 - 17 30
9 00 - 17 30
Lukket

Tit: 97 38 42 85

15 °0 - 17°0
1 00 - 2000

a

Tlf: 97 38 41 77

KCR- Lampeskærme

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

Alle hverdage:
9 30 _ 12 00

Grønbjerg - 2000
Servicebutik:

Posthuset er lukket
fra

Biblioteket:
Billardklubben:
By- og Erhv.udv:
Byrådet:
Børnehuset Best:
Børnehuset:
Dagplejerep.:
Forsamlingshuset:
Grønbjerg-2000:
Gymnastikforen.:
Havekredsen:
Hjemmeplejen:
Familie & Saml:
Idrætsforeningen:
Jagtforeningen:
Kirkebetj/Graver:

Kirkeligt Saml:
Klubhuset:
Landbetj:
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12 00 - 13 30

man- & fredag lukket
tirsdag, onsdag & torsPost indleveret efter
1 6°0 - 17 30
dag
13 30 bliver sendt efter
Der kan forekomme
følgende hverdag.
uregelmæssigheder.
Tlf: 97 38 40 42

Politi hver tirsdag
kl. 14 præcis

Ved skolen:
Ved Brugsen:

T. Vestergård
Niels Jacobsen
John Asmussen
Gravers Kjærgaard
Alan Larsen
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.)

Bentes Salon:

Mandag - Onsdag
00 - 12 °0
& Fredag:
Lørdag efter aftale

a

Tlf: 97 38 4 1 12

Genbrugspladsen:

Søn-og helligdage kl. 1 l 45

Videbæk ------------------97
Ringkjøbing --------------97
Holstebro ----------------- 97
Skjern ----------------------97
97384177
97384468
97384285
97384094
97384009
97384066
97384179
97384383
97384332
97384448
97384313
97172433
97384139
97384120
97384270
97384343
97384038
97384076
97171030

Tlf: 97 38 40 49

tir.-to. og sø 12 - 2 1
fr. - lø
12 - 24
Tit: 97 38 44 50

Mandag - Fredag kl. 18 00
Mandag - Fredag kl. 12 00

8 00 - 2000
3 00 - 15 00
1 1 00 - 2200

Mandag:
930 - 12 °0
Tirsdag & onsdag
lukket
Torsdag: 13 30 - 17 30
Fredag:
13 30 - 16 30

Nylandsvej - åben
Lørdag
10 °0 · 12 00

Grønbjerg Kro

Rutebilernes informationscentral:

Mandag - fredag kl.
Lørdag kl.
Søndag kl.

8 00 - 17 30
8 00 - 18 00
8 00 - 12°0
8 00 - 1 2 00
& aviser

Postekspeditionen:

Tlf/fax: 97 38 48 08

Postkasserne tømmes:

Landbobanken:

Mandag Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:
Brødudsalg

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

}

17
32
42
35

33
33
17
06

99
99
88
77

N. Peder Svendsen
Henrik Thomsen
Hanne Kjærgaard
Hanne Kæmpegaard
Kirkekontor
Brugsen
Ernst M. Dttosen
Besøgstjeneste
Grønbjerg - 2000
Ole Berthelsen
Henning B. Møller
Kresten Vestergaard
Jørgen Demant
Karen Bak
Jørgen Demant
Leif Tange
Jørgen Kristensen

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

JANUAR
MA10

Dagen tiltaget med O t 38m

TI 11

politi i Servicebutikken

ON12

Ældreidræt

side

side
LØ 12

3
37

TI 15

FR 14

ON16
30

Fernisering

30
Kirke ingen

MA14

TO 13
LØ 15

Fernisering

sø 13

8
politi i Servicebutikken

TO 17

SØ16

Kirke 14

FR 18

MA17

4

LØ 19

TI 18

politi i Servicebutikken

SØ20

Kirke 14 (AH)

ON19

Sangaften KS & Me

11

MA21

•ro 20

9

General. Jagtforeningen

16

TI 22

Foredrag KS & Me

FR 21

ON23

Generalfors. Musikf.

28

LØ 22

TO 24

SØ23

FR 25

Dilettant

6

5

LØ26

Dilettant

6

SØ27

Deadline nr. 43

TI 25

politi i Servicebutikken

ON26

Generalfors. KLF

38

LØ 29

Træningsstart GIF

11
Kirke 10

MA31

6

Havekredsen
Tærter FS

10
"politi"

Generalfors So

20

FR 3
SØ 5

politi i Servicebutikken

MA 6

TO 3

TI

FR 4

ON 8

7

Fastelavnsfest

Kirke 14

SØ 6

Kirke 14

FR 10

MA 7

7

LØ 11

11
Minder fra min præstetid

SØ 12

Kirke 10

ON 9

MA13

Grønbjerg - 2000 Repmød12

TO 10

TI 14

politi i Servicebutikken

ON15

Dagen tilt med 3 tog 7m

FR 11

12
39

TO 9

LØ 5

8

33

LØ 4

ON 2

TI

26

ON 1
TO 2

FEBRUAR
1

Kirke 10

MARTS

45

SØ30

TI

MA28
TI 29

TO 27
Fællesspisning

11

Kirke ingen

MA24

FR 28

"politi"

Generalfors. GIF

12

17
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(fortsat fra side 3)

Folkeoplysning og lokaletilskud
�primært lokaletilskud, tilskud til
idrætshallerne og ungdomsskolen), her
bruger vi i Videbæk 550 kr./ indbyg
ger eller ca. 3 mill. mere end gennem
snittet.
Konta�thjælp og aktivering: her ligger V 1debæk på gennemsnittet med
ca.1.000 kr./ 17-66 årig.
Pleje og omsorg vedrørende ældre
og handicappede: Videbæk bruger på
dette område 29.000 kr./ borger over
67 år, hvilket er det laveste blandt dis
se kommuner. Et område som mange
sætter fokus på, er administrationen
ca. 2.400 kr. I indbygger, genms. e;
2.700 kr. ,så også her klarer vi os
pænt, ganger vi det med 12.000 ind
byggere giver det dog et betragtelig

beløb. Flere områder kunne nævnes
men jeg vil slutte med talgymnastik�
ken, det skal bemærkes at de nævnte
beløb er hentet fra 1998 regnskabet. Jeg vil slutte hvor jeg begyndte, nem
lig med teknologien. Vi byrødder har
hver især fået stillet en PC'er til rådig
hed, det bliver spændende om det også
lever op til forventningerne. Jeg er dog
ret overbevist om at det vil lette nogle
arbejdsgange og spare os for en hel del
papir. Når der er gået en vis tid, må vi
jo lave en kritisk evaluering. Jeg vil
slutte for denne gang med at klikke på
nogle knapper, og så håbe på, at de
skrevne linier ligger på Mogens' e
mail adr. til brug i Runestenen, hvor
bogstaverne så for første gang stifter
bekendtskab med papir. (det gjorde de og her de 1 red.) ■

Kom til dilettant
Og se Henning Lindbjergs komedie: Mig 08 min svigermor
Oplev en n�t med en strid svigermor, et patent, en kineser og en rengørings
dame, og fa rørt lattermuskelen indtil problemerne forhåbentlig løses til sidst.
De medvirkende er:
Bent Illum
Hanne Jværgaard
Erna Mikkelsen
Lone Otte
Jørgen Bank
Henrik Bi/grav
Kim Nørdal
Dorthe Liv

Stykkets sufflør er Grethe Tange, der
assistere instruktøren Ingrid Kirk.

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen
Fredag d. 25. februar
Lørdag d. 26. februar
Information ang. tilmelding mm følger senere.
Grønbjerg Sogneforening
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■ Brugsnyt
Ved: Formand Henrik Thomsen

Som det vel er alle bekendt, har der nu
i 2 år rumsteret planer om en ny butik
i Grønbjerg. De sidste 8 mdt har byg
geudvalget arbejdet med forskellige
forslag, og nu her mellem jul og nytår
var det klar med en indstilling til de 2
bestyrelser, idet man nu mener at have
fundet det forslag, der er bedst for
Brugsen. I løbet af uge I er byggeud
valgets indstilling blevet godkendt af
begge bestyrelser, og derudover har
By og Erhvervs bestyrelse opfordret
byggeudvalget til hurtigst muligt at la
ve en køreplan for projektet.
Forslaget går ud på, at vi bygger en ny
butik på Brugsens egen grund og kø
ber et stykke parkeringsplads af An
neberg.

r---

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Mange ville foretrække, at butikken
kom til at ligge mere centralt i Grøn
bjerg, og det var også vores udgangs
punkt; men det viste sig at være enten
for dyrt eller dårligere for Brugsen, og
efter uvildige fagfolks udsagn ville det
heller ikke giv� en bedre omsætning i
butikken.
Med den valgte placering får vi også
en butik, der er ny hele vejen igennem,
og det har selvfølgelig sine indlysende
fordele.
Så snart projektet er nogenlunde de
taljeret udarbejdet vil det blive frem
lagt ved et borgermøde, og det vil her
efter være udstillet i 14 dage, så alle
kan få lejlighed til at se det og tage
personlig stilling.
Jeg håber naturligvis, at der vil være
tilslutning nok til, at det kan gennem
føres, da vores nuværende butik ikke
er tidssvarende og må betragtes som
en butik under afvikling. ■

- - - - - - - - - - - -I
Politiet

kan stadig træffes i
Servicebutikken
tirsdage kl. 14 prc.
Benyt den enestående servicemulighed i sognet til at få dit kørekort fornyet, skiftet pas, samt alt andet af politimæssig karakter.
Hvis du har bekendte i Ørnhej eller Spjald kunne du måske lade et "ord
falde"
I tilfælde af uopsættelig "virke" kan Landbetjenten blive forhindret.
Du kan evt. kontakte landbetjenten dagen inden på tlf. 97 17 1 O 30

I
I
I
I
I
I
I
I
I

--------------- ...
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■ Grønbjerg 1990-2000
Der er en vis mathed i huset sådan en
nytårsdag i det nye år - i det nye årti i det nye århundrede - og det vi har
fået hylet ørene og øjnene fulde af i
den sidste tid - millennium - i det nye
årtusinde.
Hvert år ser man som regel tilbage på
året der gik. I år skal vi ikke nøjes
med at se tilbage på året der gik, men
vi skal også se tilbage på tiåret der
gik - 90'erne og også århundredet og
minsandten også på årtusindet der gik.
Alle de store medier fokusere på begi
venheder, store mænd og kvinder, op
findelser, skribenter, forfatter, skue
spiller osv. osv. i vort århundrede el
ler vort årtusinde. TV og andre foku
serer på sportsbegivenheder og andet
der har haft betydning i vort årti.
Og hvad er så mere nærliggende end
at se lidt tilbage på den tid der er gået.
Og måske også at se lidt fremad.
Det gir' sig selv at vi ikke kan se et år
tusinde tilbage på Grønbjergs historie,
i og med at Grønbjerg først blev
"født" i slutningen af sidste århundre
de.
Så kunne det være passende at se et
århundrede tilbage, men det er så ud
mærket beskrevet i Jubilæumsbogen
udgivet i anledning af Grønbjergs I 00
års jubilæum i 1997.
Årti så da!! Ja - det burde man da
kunne huske.
Her er så nogle få udvalgte begiven
heder fra årenes løb.
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1990:

Indvielse af leg_epladsen på "det grønne
område".

Ørnhøjvej omdannes til "stillevej" med tra
fikforsinkelser.
TV viser Ib Markwarths film "Bønder"
som er optaget hos Karen og Jørn Bak.
Grønbjerg by får installeret fjernvarme fra
værket i Ømhøj.
1991:

Sognekommunernes boligselskab opfører
et dobbelthus på grunden, hvor den gamle
købmandsgård var beliggende.
I 00 mødte op til filmen og debataften
"Landsbyen Lever" om Grønbjergs fremtid.
Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling i sam
arbejde med Sogneforeningen.
Jan Michel, Fjaltring: I kan ikke bevare
Grønbjerg som den ser ud i dag. Indlæg ar
rangeret af"Grønbjerg Vikingen".
Politikere med på at lave torv i Grønbjerg.
1992:

Dana Vinduer begynder produktionen.

· Der opføres I 4 vindmøller i Fjaldene. Se
nere opføres 4 mere.
Grønbjergvej 28 nedbrændte og genopfø
res.
Grønbjerg Børnehus begynder med I 6
"fuldtidsbørn".
1993:

Runestenen nr. I ser dagens lys.
Der forsøges oprettet en tennisbane i Grøn-

bjerg.
Landbobanken i Grønbjerg fylder 75 år.
Gruppen Grønbjerg - 2000 opstår og fore
tager en spørgeundersøgelse i Grønbjerg.

1995:
Den selvejende iQstitution Grønbjerg 2000 bliver en realitet, og modtager
300.000 kr. fra Indenrigsministeriets Land
distriktspulje.

1994:
Grønbjerg IF fejrer 60 års jubilæum.

Udnævnt til Årets Landsby i Midt og Vest
jylland af TV Midt-Vest. Præmie 25.000
kr.

Grønbjerg Møbelindustri køber de lejede
lokaler.

Grønbjergviking: Bjarne "Bager" Ander
sen.

Grønbjergviking: Niels Peder Svendsen

Der opsættes vandmålere til brugsvand i by
og på land.

Jakob Haugaard i Skolen om opdragelse.
135 til fællesspisning d. 29. marts.
Grønbjerg Møbelindustri blandt et af de
hurtigst voksende virksomheder i landet.
(Hitliste med I 00 deltagere).

Fire bosniske familier inviteres til Grøn
bjerg og de fire familier takker for velkom
sten ved et åbent-hus arrangement.
Cykelsponsorløb i Grønbjergs gader - ca.
40.000 kr. blev indkørt.

0
'
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Ørnhojvej 24. Grønbjerg - Tlf. 97 38 42 81 • Fax 97 38 42 88
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Bygge & indretningsfinna
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Grønbjerg Ungdomsklub oprettes.

1997:

Servicebutikken etableres.

Grønbjerg får sin egen vejviser.

1996:
24 europæere og en amerikaner besøger
Grønbjerg.

Grønbjerg på Internettet.

Grønbjerg får egen vin "Grønbjergvinen".

Thyra Larsen udnævnt til Gjæv Vestjyde.

Grønbjerg - 2000 modtager 200.000 kr. fra
indenrigsministeriets Landdistriktspulje.

Grønbjergviking: Thyra Larsen.

Billed- og Brugskunst havde en enkelt sæ
son i Grønbjerg.
I 0- års jubilæum i ældreklubben.
Læseklubben begynder sine læsninger.
Grønbjergviking: Marie Pedersen.

Fartdæmpning og ny gadebelysning.

Modtager ca. 1,9 milt. kr. fra By- og bolig
ministeriet til Multisalen.
Grønbjerg holder I 00 års jubilæum med ju
bilæumsbog, fest og fyrværkeri.
Mindre brand på Grønbjerg
stri.

Møbelindu

Grønbjerg modtager I 0.000 kr. fra Herning
Folkeblads fond til kunst i byen.

iLOKALBRUGSEN
GRØNBJERG

Tlf. 97 38 40 42 . Fax 97 38 44 42
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fVlan - tor
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Lørdag
Søndag
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ABNINGSTIDER:
8.00 - 17.30
8.00 - 18.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

Vi er til for dig!

r
Kristian Jensen, Vinkelvej 2, en af landets
ældste indbyggere, dør kort tid før sin I 03
års fødselsdag.
1998:
Firmaet Pipecon as etableres i Grønbjerg.
Virksomheden KCR Lamper begynder fa
brikationen på Holstebrovej i Grønbjerg.
Grønbjergviking: Villads Kyndesen.
Millionbrand hos Dana Vinduer.
Filmen Sjælens Landsby optages
Grønbjerg.

bl.a.

1999:
Grønbjerggård "nedrives" og Anneberg I/S
tager sin nye administrationsbygning i
brug.

Multisalen indvies af Borgmester Torben
Nørregaard og der er opvisningkampe af
Poul Erik Højer.
Grønbjergviking: Anette og Hans Jørgen
Petersen.
Kroen lukker og genåbner med nye indeha
vere.
Boligselskabet MidtVest opfører 2 dob
belthuse på Kastaniealle.
Indkørslen fra Vest undergår en stor foran
dring med beplantning ved "Den Lille Sko
le" og oprensning af søen.
Liberalt erhverv opstår
Grønbjergvej 26.

lokalerne på

Primitiv Teltplads ved Fandens Slot åbner.

Og hvad skal fremtiden så indeholde?

Sangaften med:
Hanna Husted Larsen og
Karen Margrethe Møller.
Onsdag d. 19. januar kl. 19.30

Foredrag ved:

sognepræst Søren Nielsen
Holstebro
Han blander sig da også i alting
Tirsdag d. 22. februar kl. 19.30
på Grønbjerg Skole.
Husk: medbring kop.
Kirkeligt samfund og
Menighedsrådet.

FODBOLDOPSTART I
GRØNBJERG IF
Vi mødes:
lørdag den 29. januar kl. 13°0
på stadion til en gang let træning,
hvorefter vi tager på
Grønbjerg Kro
og får suppe og snakker om den
kommende sæson.
Vi glæder os til at se både gamle
og nye spillere.
Grønbjerg IF
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vi kunne gøre os den ulejlighed at Kø
re til vor egen Brugs først og købe der
hvad købes kan, og derefter fortsætte
udenbys for at "støtte" de store mul
tikæder.
Men selvfølgelig betinger det også at
Brugsen lever op til nutidens krav om
varesortiment, service og åbningsti
der - og ikke mindst, at der bliver gjort
opmærksom på, at Brugsen stadig er i
live og er her. Og det frem for alt, bli
ver til de mennesker der ikke altid
kommer i Brugsen.

Det er som bekendt svært at spå - spe
cielt om fremtiden.
Selvfølgelig håber jeg at der bliver
bygget en ny Brugs til gavn for os alle
i Grønbjerg. Det er af alvorlig betyd
ning at vi til stadighed har en ind
købsmulighed eller et afhentningssted
for vore dagligvarer. For med internet
tets udbredelse vil indkøb ad denne ka
nal nok blive mere almindelig.
Jeg kunne selv benytte mig af mulighe
den ved at bestille nytårsskyts gennem
Brugsen - bestille på internettet og af
hente og betale i den lokale brugs.
Men denne trafik betinger at vi stadig
har et sted hvor vi kan afhente/købe de
dag I ige fornødenheder. - Og det fører
mig til at skrive at man bør tænke sig
godt om, inden man drager udenbys for
at handle. Naturligvis kan vi ikke have
alle varer i Brugsen i Grønbjerg, men

Det var måske det mere jordnære, men
ser vi på andre værdier, som har betyd
ning for vort lokalsamfund i fremtiden,
kan jeg ikke lade være med at tage ud
gangspunkt i Dronningens nytårstale
hvor hun bl.a. siger:
" ..... Vi lever i et velordnet samfund,

GENERALFORSAMLING
I GRØNBJERG IF

Fastelavnsfest

tirsdag den 8. februar kl. 20 15
i klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Vel mødt.
Grønbjerg IF

GRØNBJERG
MASKINFORRETNING
din lokale Maskinforretning
97 38 40 35
12

5øndag den 5. mart:s.
Kl 11..(.00 - 16.00
Børn gratis adgang.
Voksne kr. J5,
Incl. Kaffe og
fa:stelavn:sbolle.
Der :sælge:s is og :sodavand
0B5 ! Der er præmie til de
bed5te t,dklædte
Grønbjerg .Sogneforening.

vore menneskelige ressourcer er man
ge, og vi har sikret et velfærd, som tid
ligere generationer kun kunne drømme
om. Alligevel er det, som om vi står
mere usikre og skeptiske over for frem
tiden, end man gjorde for hundrede år
siden. Vi føler, at der mangler et eller
andet, at vi er ved at miste noget vig
tigt.
Jeg tror, det hænger sammen med den
vældige teknologiske udvikling og den
voldsomt forøgede nyhedsstrøm, som
vi har oplevet i løbet af de seneste I 020 år. Det er svært at rumme alt det
nye, som vælter ind over os, og som ik
ke blot præger dagligdagen, men også
rejser spørgsmål, der rækker langt ud
over den; grundliggende spørgsmål om
etik og om ret og uret. Vi forstår, at vi
må tage stilling, og at valget er væsent
ligt - for os selv i dag og i morgen, og
for kommende generationer. Men har
vi hver især de forudsætninger, der
skal til for at træffe vort valg? Hvorhen
skal vi vende os for at få klarhed? Når
tidligere generationer tilsyneladende
var i stand til at træffe de rette afgørel
ser, var det så, fordi spørgsmålene den
gang var enklere, eller havde de noget,
en ballast, et instinkt, som vi har mistet
i vor moderne, splittede og indviklede
verden?
Måske nærede de større tiltro ikke blot
til deres egen, men også til hinandens
gode dømmekraft. Er det mon vores
manglende tillid, der gør os usikre, og
som også gør, at vores forhold til hin
anden ikke er så tillidsfuldt, som det
burde være?
Det er godt at være selvstændig, at vil
le og kunne selv; det giver selvtillid,

når det lykkes. Men vi har ikke alle det
held eller de kræfter. Så må vi støtte os
til andre. Det er ingen skam, for man
bliver ikke ringere af at vise tillid. Hvis
vi ikke vover at stole på hinanden, bli
ver vi for alvor fattige og afmægtige.
Tilliden er kittet, som holder os sam
men i et fællesskab."
Og hvad kan vi så bruge det til her i
Grønbjerg i de næste mange år. I de
næste mange år, der skal gøre Grøn
bjerg til et endnu bedre sted at leve og
bo for alle aldersgrupper.
Er det tilliden til hinanden og hinan
dens dømmekraft, der skal sikre, at vi
kommer videre i bestræbelserne på at
opnå et godt lokalsamfund for os alle.
Eller skal vi forblive i en selvcentreret
og egoistisk verden, hvor vi lukker af
for fællesskabet, hvor mistilliden her
sker og hvor vi kun tror på, at det vi
selv står for og selv har ideer om, er
det rigtige?
Nej - lad os lægge mistilliden på hyl
den og fremme tilliden til hinanden og
til hinandens dømmekraft, men heller
ikke være bange for at lytte til andres
meninger for på den måde at opnå et
nuanceret billede af forholdene.
Det "værste" ved tillid er naturligvis at
det forpligter. Det forpligter en til at
være ansvarlig, og i det hele taget til at
udføre de opgaver som andre har tillid
til at man udfører, eller at man tier stil
le med det som andre har tillid til at
man tier stille med.
Lad tilliden blomstre til gavn for fæl
lesskabet for lokalsamfundet og til
gavn for hele samfundet. -mb

■
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Læge Henrik Thomsen
Speciallæge i almen medicin

og
specialist i manuel terapi
Algade 8, Grønbjerg
tlf.: 97 38 40 50
fax: 97 38 4 1 33
Behandling af
muskler og led tilbydes
efter aftale fra 9 - 1 7
alle hverdage undtagen lørdag
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■ Sogneforeningen
Ved: Formand Kresten Vestergaard

Nu hvor vi alle er kommet ind i det
nye årtusinde, kunne vi passende se
lidt tilbage på det forgangne år.
Vi afholdt med stor succes høstfesten
først i oktober måned med ca. 80 del
tager. Det er jo blevet en tradition, at
sogneforeningen står for madlavnin
gen og med Jørgen Dement som chef
kok - en særdeles velsmagende og
velanrettet festmiddag.
Julemarkedet blev afviklet den 27. no
vember sammen med Familie & Sam
fund. Vi var glade for det store frem
møde, både hvad angår boderne og
antallet af besøgende. Der skal i den
forbindelse lyde en stor tak til Familie
& Samfund for et godt samarbejde i
forbindelse med arrangementet.
Velbesøgt juletræsfest for børnene
blev afholdt søndag den I 9. december.
Vi synes det var en god dag for børne
ne. Vi havde valgt at flytte juletræsfe
sten fra 3. juledag til
4. søndag i advent
med den begrundel
se, at der i 1998 var
for få deltager. Vi
mener, det var det
rigtige valg og for
venter fremover at
afholde juletræsfe
sten for børn 4. søn
dag i advent.
Traditionen tro holdt
vi juletræsfest 3.
juledag med knap
I 00 mennesker. Et
pænt fremmøde

selvom det for mange var arbejdsdag
dagen derpå. Vi i bestyrelsen var ikke
tilfreds med musikken, men vi håber
det var en enlig svale, men trods alt en
rimelig god fest.
Vi vil gerne takke Jer for den opbak
ning, der har været til de forskellige
arrangementer i 1999.
Sidst i februar opføres der dilettant i
Grønbjerg Forsamlingshus med lokale
aktører - "Mig og min svigermor" med Ingrid Kirk som instruktør. Det er
fem år siden, der sidst er opført dilet
tant. Vi håber at I vil bakke op om
kring dette arrangement.
Generalforsamlingen er flyttet fra den
24. februar til den 2. marts, hvor vi
håber på et stort fremmøde.
Efter den ordinære generalforsamling
vil Gravers Kjærgaard fortælle om de
første to år i byrådet. Har I spørgsmål
til Gravers Kjærgaard - mød op og få
svar.
Sogneforeningen ønsker alle et godt
nytår.■
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■ Blå Kors varmestue
Ved: Dorthe Liv

-Et møde med mine fordomme.
Som pædagogstuderende skal man i
praktik, og i mit tilfælde har jeg kun
en praktik. Jeg havde jo nok tænkt på
en praktikplads på f.eks. et børnehjem,
men da jeg så Blå Kors Varmestue,
Herning på listen, så var jeg ikke i
tvivl. - Den skulle opleves, og det fik
jeg heldigvis lov til!!
Jeg forestillede mig et sted med hvide,
højtloftede rum med blanke suppegry
der og store suppeøser. Menneskene
på Varmestuen var i min mest for
domsfulde fantasi, enten nogle "sølle"
mennesker eller "hellige". Jeg vidste
selvfølgelig godt, at der måtte være
noget godt på Varmestuen. - Det var
det jeg vi Ile søge efter.
Det viste sig, at "det gode" var meget
nemt at finde, og der blev rusket godt
op i mine fordomme. Ikke fordi jeg
havde tænkt dårligt om menneskene
på Varmestuen, - nej, jeg havde bare
ikke brugt energi på at tænke den tan
ke, at f.eks. en narkoman er mere end
en narkoman. Det rystede mig, at jeg

havde sat alle disse mennesker i bås,
for når jeg begyndte at snakke med
dem, åbnede der sig en ny verden for
mig. Tænk sig, - titler som narkoman,
alkoholiker eller pædagog faldt helt til
jorden, for her var det meni1esker, som
sad og snakkede sammen. Et misbrug
påvirker selvfølgelig ens personlighed,
men den sletter den ikke. - Det er nok
det samme med en pædagoguddannel
se!!
De "sølle" mennesker er altså slet ikke
så sølle endda, og de "hellige". - Ja, de
er en flok dejlige, kristne mennesker,
som jeg hurtigt følte mig tryg ved. Jeg
har virkelig nydt, at være med i det
kristne miljø, som findes omkring
Varmestuen og Blå Kors. Det har ikke
gjort mig troende, men det har gjort
mig mere bevidst om, hvor højt jeg
værdsætter det kristne livsgrundlag.
Jeg er blevet mødt med utrolig stor
åbenhed i Varmestuen, selvom jeg er
så naiv og nysgerrig, at jeg har spurgt
ind til mange ømme punkter. For tre
måneder siden vidste jeg intet om
misbrug og de problemer, som følger
med. Nu ved jeg lidt mere, men der er
stadig spørgsmål, der presser sig på.
Hvorfor er der nogle, som ryger ud i

Grønbjerg Jagtforening

Afholder ordinær generalforsamling Grønbjerg Kro,
Torsdag den 20.januar Jg3 °

J
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Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen

det skidt? Hvorfor skal al den gode
menneskelige energi gå til spilde?
Jeg har ikke noget svar, men har alli
gevel en tro på at en god start på livet
giver gode odds videre frem i livet. En
barndom med tryghed og nærvær, men
også en barndom med spænding på en
"sund" måde. Altså spænding, som ik
ke giver abstinenser, men alligevel gi
ver et sus i maven og en følelse af at
man lever. Et af mine "rusmidler" er
heste, som normalt kun giver gener i
form af ømme baller og blå negle på
tæerne.
Min tid på Varmestuen har sat mange
spørgsmål og tanker i gang. Det er
dem jeg har valgt at skrive lidt om. Jeg
kunne selvfølgelig også have skrevet
om alle hælervarerne og butikstyveri-

erne, men dem kan man jo læse om i
dagens avis. Det som jeg gerne vil
fortælle er, at der i Bethaniagade i
Herning findes et sted, hvor der er
plads til alle. Varmestuen, - der kan
jeg li' at være!!

■

Grønbjerg - 2000
Ordinær
Repræsentantskabsmøde
Mandag d. 13. marts kl.
19.30
på Grønbjerg Skole
Alle er Velkommen

Tåler din bank
en sammenttgning
_:::xn,,
med
Kom
os?
ind ien

af vore
afdelinger og
hør nærmere!
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■ Jagtjubilæum
Ved: Thorbjørn Lund-Nielsen

GRØNBJERG JAGTFORENING
I I 974 fik Jagtforeningen en henven
delse fra bestyrelsen i Kiddal Aktie
plantage, om man var interesseret i at
leje jagten i skoven. Bestyrelsen i
jagtforeningen, bestod dengang af
Niels Skytte, Henry Pedersen, Peder
Christensen, Knud Westergaard og
Wilfred Pedersen. I jagtforeningens
protokol kan læses flg. fra et bestyrel
sesmøde, onsdag den 5. juni 1974, af
holdt hos Wilfred Pedersen
"Bestyrelsen enedes derfor om at ind
kalde til en ekstraordinær generalfor
samling og foreligge medlemmerne
betingelserne. Bestyrelsen for aktie
plantagen forlanger kr. 8.000, for det
første år. Der må ikke bruges støver
hunde, der må skydes indtil 6 stykker
råvildt, I kronhjort og 1 kalv. Betin
gelserne for at jagtforeningen bliver
lejer af Aktieplantagen er, at jagtlejen
holdes udenfor kontingentkassen og at
medlemmerne forpligter sig ved un
derskrift at garantere jagtlejen."
På den ekstraordinære generalforsam
ling den 1 I. juni, vistes interesse for
sagen, og 18 medlemmer tegnede sig
for jagtlejen. Dermed kunne man gå i
gang med at planlægge jagterne og
den 5. oktober 1974 kunne man afhol
de den første fællesjagt i Kiddal, dre
vet i jagtforeningsregi.
De fleste som har jagt som hobby, går
100% ind for sagen og der er ikke to
18

jægere som er I 00% enige om alle jag
tens aspekter. Hvilke hunde er de bed
ste, hvilket riffelmærke er det bedste,
hvor meget vildt er det forsvarligt at
skyde, osv. osv.
Sådan har det også været med jagten i
Kiddal og er det den dag i dag.
I begyndelsen var det skovens bestyrel
se, som udstak grundreglerne for
jagtudøveisen og jagtforeningens be
styrelse, som så planlagde jagterne i
detaljer.
Efterhånden som man så hvordan det
gik, overlod man det til jagtlejerne selv
at forvalte afskydningen på forsvarlig
vis. I 198 I blev der afholdt et jagtmøde
på Grønbjerg Gl. Skole. Nu blev alle
jagtens medlemmer draget mere ind i
diskussionen om jagtens udøvelse og
som det fremgår af mødereferatet i
1981: " ....Der kunne på mødet ikke op
nås enighed om forskellige jagtlige
spørgsmål. Drøftelserne var dog ret
nyttige og det blev bestemt at afholde
et møde senere."
På denne måde udviklede jagten sig og
der skulle hele tiden tages stilling til
nye situationer. På et jagtmøde i I 985,
blev der sågar vedtaget en resolution
angående jagtens fremtid i Kiddal
Plantage. Dermed gik man over til at
afholde en slags generalforsamling for
Kiddal Jagten. I I 993 besluttede man
så at afholde en trykjagt (det modsatte
af en klapjagt - man går stille og roligt
gennem skoven - vildtet bliver
"trykket" ud til de ventende skytter) i
begyndelsen af september, med efter
følgende frokost og jagtmøde, i skur
vognen i skoven. Dette er i dag blevet
traditionen og på dette møde kan alle

fremlægge forslag til ændringer og nye
tiltag.
Der kunne nævnes mange eksempler
på de ændringer der er sket i jagten i
disse 25 år, men det ville dog nok føre
for vidt. Til gengæld er der masser af
faste traditioner, mest de som gælder
uanset hvor i landet man kommer på
jagt, men også nogle som gælder på
jagterne i Kiddal.
Vi mødes kl. 10, hvor vi skåler på en
god dag og formanden fortæller hvad
man må og ikke må. Så jager vi til ca.
middag, hvorefter vi samles i skurvog
nen og nyder vores medbragte mad.
(Dette gælder dog ikke julejagten, for
så jager vi lidt længere og tager så op
på kroen og får gule ærter.) Så tipper
vi hvor mange stykker vildt der er på
paraden ved dagens afslutning, de en
kelte deltagere fortæller hvad de har

oplevet i løbet af formiddagen og så
sker det, at der falder yderligere en hi
storie af.
Så jager vi et par timer igen og samles
igen ved skurvognen, hvor det skudte
vildt ligger på parade og der blæses på
jagthorn. Råvildt, harer og ræv bliver
der holdt auktion over, snepper og duer
tilfalder skytten. (Fasaner er der ikke
skudt siden midt i firserne og det kron
vildt der er skudt i årenes løb er enten
solgt eller gået til en fest.) Har man
været så uheldig at skyde forbi en ræv,
koster det 25 kr. men så får man til
gengæld en halv flaske snaps for at
skyde en. "Fiskalen" (person som af jagt
herren er udset til at overvåge, at reglerne over
holdes. red.) uddeler bøder til de, som

har forbrudt sig på de uskrevne regler,
eller på anden måde har gjort sig uhel
dig bemærket. Og så er det vist også

Din lokale el-installatør...

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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efterhånden en tradition, at der i sæso
nens løb, er en vis debat om standarden
på de jagthunde, der bruges i skoven.
Hver gang man er på jagt, er det en
unik oplevelse. Den gamle jæger som
tænker tilbage på de måske tusindvis af
gange han har været på jagt, vil ikke
kunne finde to dage som var ens. Det
er ikke sikkert at man skyder noget, det
er ikke engang sikkert at man ser et
stykke vildt, men alligevel har man op
levet et eller andet. Når man så tænker
på de oplevelser Kiddal har givet, alle
de jægere, som har gæstet skoven, er
det egentlig ret imponerende. Man må
jo så også indrømme, at nogle af disse
oplevelser er bedre at skrive hjem om
end andre.
Kun få jægere vil nogensinde få chan
cen, for at dublere skovsnepper. (skyde

Husk!
Generalforsamling i
Grønbjerg Sogneforening.
Torsdag d. 2. marts kl. 1930
I forsamlingshuset.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Gravers Kjærgaard kommer og
fortæller om arbejdet i byrådet.
Bestyrelsen
20

to stykker vildt i to skud, uden at fjerne
bøssen fra skulderen) Endnu færre som
får chancen
har dygtighe
den til at ud
nytte situatio
nen, men det
oplevede Ei
gi I Skytte og
et par vidner
på en jagt for
år
tilbage.
Dette har gjort ham til medlem af
Sneppeklubben i Danmark, som i 99
fik 2 nye medlemmer, så der nu er 52
medlemmer i alt.
Der er i årenes løb skudt en del kron
dyr i Kiddal, den seneste på jagten i
september 99. Tre af disse, incl. den i
99, er skudt af Hans Kristian Jensen.
Det pudsige ved dette er, at han har

stået på nøjagtig samme knold og
skudt de to af hjortene. Som en lille si
debemærkning skal det lige nævnes at
Hans Kristian sammen med Kristian
Agerlund og Edwin Rasmussen, er de
eneste som har været medlem af jagt
konsortiet i samtlige 26 sæsoner.
Undertegnede har kun været med i jag
ten i fem år, men har allerede oplevet
mange sjove episoder, som første gang
jeg skulle til jagtmøde i skurvognen.
Jeg var ikke berettiget til at komme
med på den forudgående trykjagt, hvil
ket naturligvis ærgrede mig, men jeg
kunne komme til møde kl. 12. Da jeg
kommer op til skurvognen, står to af
medlemmerne og snakker. Da jeg spør
ger lidt forundret, hvorfor de ikke er
med på hjortejagten er svaret, at man
vel heller ikke jager isbjørne i Sahara.

To minutter senere kom jægerne tilba
ge, bl.a. Wilfred Pedersen som lignede
en der havde set en marsmand. Han
havde nærmest været ved at blive løbet
over ende, af en af de største hjorte der
er set i Kiddal ! ! ! !
At en lokal jagtforening har sådanne
jagtmuligheder, at tilbyde sine med
lemmer, gør Grønbjerg Jagtforening til
noget ganske særligt. At vi har haft
jagten i 25 år, vil blive fejret på behø
rig vis, den 5. februar. Jagtens med
lemmer og skovens bestyrelse med æg
tefæller, er inviteret til fest og på me
nuen står naturligvis - kronhjort. Den
som Hans Kristian Jensen skød i sep
tember. ■
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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 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

Så skriver vi 2000, et tal som mange
har set hen til og andre har frygtet,
fordi man var bange for at microchip
sene i vor computer verden, ikke ville
kunne klare skiftet, men frygten blev
heldigvis gjort til skamme og vi over
levede skiftet til det nye år- ti, hundre
de, tusinde uden de store skrammer.
Lyset er dag for dag ved at vende til
bage og allerede nu, kan man se de
første spæde tegn på, hvad der snart
venter, nemlig små grønne spirer af
vintergækker, som sagte vil vokse sig
store. Hastigheden er dog afhængig af

temperatur og lysmængde, men et er
sikkert og vist, de varsler lysere tider
forude. Når man sådan har årskifte
tænker man uvægerligt både frem o�
tilbage og i særdeleshed når man nu
skifter til et helt nyt århundrede. En
tanke man kunne foresti Ile sig er må
ske, hvordan så der egentlig ud her,
sidste gang der var århundredeskifte
altså fra 1899 - 1900. Dengang va;
Grønbjerg nyetableret som by og selv
om Nr. Omme sogn og kirke er meget
gammel, har omegnen helt sikkert set
væsentlig anderledes ud. Jeg er vis på
at sognet ikke har været så landbrugs
præget som nu, men været meget do
mineret af hede og sandsynligvis har
man på de forskellige gårde i området
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stadig skulle bøvle en del med sand
flugt fra indlandsklitterne i heden, som
man gjorde meget for at bekæmpe i
1800 tallets sidste årtier. Hvis man går
en tur i Kiddal og forestiller sig der in
gen træer var, kan man fornemme lidt
af hvordan der har set ud. Jeg har fun
det en beskrivelse i en bog der hedder
De Danskes Land af Achton Friis, som
har besøgt Nr. Omme bakker først i
30'erne og han skriver som følger
Vejen mellem Skjern og Holstebro fø
rer gennem en af de prægtigste stræk
ninger i Vestjylland. Man skal helst ta
ge den med Holstebro som udgangs
punkt, da indtrykket af landskabet tilta
ger i styrke på færden sydover. Så
snart man er vel forbi Nørre Felding og
nærmer sig Skindbjerg, begynder der
at komme bevægelse i det ellers ret
jævne landskabs overflade. Heden bli
ver almindelig på større strækninger et sving af vejen ned i en dyb slugt, og
man er omgivet af lyng til alle sider;
bilen stønner og hvæser for at arbejde
sig over en ny bakke. Så når man det
smukke Præstbjerg et jysk bjergland
skab med bølgende fald til alle sider og
milevide udsigter over heder og dyrket
land. Hvilken mærkelig modsætning til
de evindelige, jævne flader længere
mod øst mellem Herning, Sunds og
Simmelkær. Endnu mere gribende vir
ker dette land set fra de mægtige Om
me Bakker der som et bredt højland
med enkelte fremspringende bakkeknu
der strækker sig på begge sider af ve
jen, løfter sig til højder på 275 fod og
med udsigter over kløfter og lavere
højderygge fjernt og nær. Ikke mindre
end fjorten oltidshøje dominerer pla-
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teauet heroppe, der står med skarpt af
grænset fald ned mod de omgivende
lavninger, så at man befinder sig som
på en ø, omgivet af fjernhed. Men hele
dette stykke dej I ige land heroppe,
hvorover lyngen ene har hersket i år
hundreder, og hvor kun oltidshøjenes
tunge masser har raget over det brune
tæppe, er nu beplantet med smågraner,
der står med en halv meters mellem
rum i lange tætte rækker. Om blot fire
fem år er det prægtige sted forvandlet,
om mindre end tyve år er et af de skøn
neste og mest karakteristiske landska
ber Vestjylland ejer fuldstændig ud
slettet. Endogså selve foden af den
største oltidshøj er beplantet med en
tæt ring af mandshøje bjergfyr, og en
bred, oppløjet brandlinje skærer tæt
forbi den. Generalstabens mærke med
dets granitsokkel på højens top fulden
der ødelæggelsen. Ikke en af de fjorten
høje er fredet - og hvad skulle det for
resten også til ? Det er overhovedet ik
ke nemt at få øje på de principper,
hvorefter fredning af vore oltidshøje
foregår. Landskabelige hensyn synes
ikke at blive taget, ligeså lidt af Natio
nalmuseet som af Hedeselskabet. Med
områdets udseende dengang og senere
frem til midten af århundredet, må man
have kunnet se, høre og jage en af Jyl
lands stolteste fugle, nemlig hedens
"swot kok" Urfuglen, som uddøde i
vort land, med det 20. Århundrede. Jeg
synes det er et smerteligt tab, en fugle
art der har levet her i årtusinder, men
jeg er samtidig meget glad over at have
været så heldig at opleve og følge Ur
fuglen på Vind hede og vil give de dig
tere og andet godtfolk, som har beskre-

vet deres fascination af denne fugl så
evig ret. Har man en gang set 3-4-5 Ur
kokke i deres grøn/blå sortskinnende
fjerdragt og med udspillede lyreforme
de halefjer og 2 knaldrøde øjenbryn, en
tidlig klar morgen i april, set dem spil
le, hoppe, danse og klukke deres forun
derlige skuespil for hønerne, er man
for altid solgt og enhver der har set det,
vil give mig ret. Så sent som for IO år
siden i april 1990, så jeg ved Bar i
Vind på samme tid min. 3 urkokke og
min. 7 høner. Min sidste iagttagelser af
Urfugl var 2 kokke og I høne
20.4.1996, samt 2 kokke 11.5. samme
år. Her i Grønbjerg ved jeg, at så sent
som i begyndelsen af 60 'erne blev der
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stadig set Urfugle i Fjaldene og i Ho
verdal forsvandt Urfuglen i begyndel
sen af 70' erne. Nu kan man kun begræ
de de generationer, som ikke kan få
denne prægtige skabelse at se her og
må tage til udlandet for at få fornøje(-
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sen. Et trist kapitel er det med Urfug
len og ligeså med Hjejlen, som er over
gået samme skæbne, men man må også
se i øjnene at ved tilplantning af læ
hegn og skov, samt opdyrkning af den
ensartede hede, er der blevet plads og
bedre levevilkår for en større artsvaria
tion. Rådyr, Kronhjorte og andre, samt
en mængde forskellige fuglearter har
tilpasset sig de nye muligheder i sko
ven og i agerlandet. Konklusion: Vi er
nødt til at acceptere at hvis vi ændrer
naturen og dens levesteder og vilkår vil
de ændrede forhold, gøre at nogle arter
begunstiges, mens for andre kan æn
dringen være fatal og i værste fald for
svinder de helt, men sådan er fakta og
det er utroligt vigtigt at vide hvilke
konsekvenser, forskellige indgreb vil
gøre.
Som sagt er lysere tider på vej og jeg
vil opfordre til at få slået nogle rede
kasser sammen, for før end vi aner det
starter årtusindets første forår og natu
ren vågner igen til dåd, som den har
gjort ligeså længe nogen kan huske. ■
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■ Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Et godt helbred afhænger af mange
forhold, og mange sygdomme kan
undgås, blot man opfører sig fornuf
tigt. Det gælder også smitsomme syg
domme; men her spiller vaccination en
betydelig rolle, og ved indgangen til
det nye årtusinde ser Seruminstituttet
bl.a. på, hvordan det går med det, og
hvad man forventer sig af fremtiden.
Vacciner har helt sikkert været med til
at give os et bedre og længere liv. In
fluenzavaccinen er et godt eksempel
på, at man kan vinde nogle gode år.
Kopper er blevet udryddet takket være
et intensivt og nøje planlagt vaccinati
onsprogram, og der er ikke blevet vac
cineret mod kopper i Danmark siden
1976. Børnelammelse er tæt på at bli
ve udryddet på verdensplan, og det
næste skulle gerne blive mæslinger,
som stadig kræver menneskeliv.

�NBJs,:,

TQ

\� HUSK
GYMNASTIK
OPVISNING
FREDAG
D. 17. MARTS
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Set i et lidt længere perspektiv, kan
man forestille sig, at der bliver udvik
let vaccine mod AIDS, mavesår, blod
propper, åreforkalkning og nogle for
mer for kræft, f.eks. livmoderhals
kræft.
Forskerne finder hele tiden nye sam
menhænge mellem kendte sygdomme
og betændelser.
Selvom det bliver muligt at vaccinere
for flere sygdomme, forventer man, at
børnene (og ældre) skal stikkes færre
gange. Ved hjælp af genteknologi kan
man spalte de dele af mikroorganis
merne fra, som giver immunreaktio
nen. Dem kan man så sortere fra og
blande sammen med flere andre fra
andre mikroorganismer i samme
sprøjte, så man med et stik kan vacci
nere mod flere sygdomme. Teknikken
er allerede så småt i brug. Men som
sagt, et godt helbred afhænger af man
ge ting, og vaccine er ikke svaret på
alt. Man skal stadig bære sig fornuftigt
ad.■

Ørnhøj - Grønbjerg ·(•'
•1"·vos�E�
Havekreds

.· �tt
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Mandag d. 28. februar 1930
på Ørnhøj Hotel
Foredrag ved Konsulent
Lars Bach:
Anvendelse af planter på landet
og i byen.

Bestyrelsen

PÅ GRØNBJERG KRO ER MADEN GO

Også gerne mad ud af huset
Tilbud til foreninger ved generalforsamlinger: kaffe & ostemad kr.30,-.
Hold Deres fødselsdag eller anden fest i vor hyggelige restaurant

eller i forsamlingshuset.
VI TILBYDER TOTALFEST FRA
KR.250,MED 3 RETTERS MENU. VIN. KAFFE . KAGE . OG. BETJENING.
Åben hverdage 12 - 21 / fredag & lørdag 12 - 24 / mandag lukket
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■ Fra Skolebladet
OM TUREN TIL VIDEBÆK.
Vi kørte med bus til Videbæk. Og så
kom vi til Rådhuset. Da vi kom der
hen, hvor bestyrelsen sidder sammen
med borgmesteren, fortalte borgmeste
ren og en anden mand, om hvor vigtigt
det var at have et godt liv og gode
forældre. Så gik vi ud og så de andre 4
klassers søjler. Men vi havde ikke vo
res rigtige lærer med. Bag efter vi
havde hørt på borgmesteren og ham
den anden, fik vi en stor slikpose og
en sodavand. Da vi havde spist og
drukket den begyndte det at regne. Så
til sidst skulle vi ind i bussen, og så
kørte vi hjem til Grønbjerg.
Hilsen Jens Nilausen og Nicolai As
mussen.

Indskolingen har haft et emne, der
hed: "Fra korn til brød":
V i lærte rug, havre, byg og hvede at
kende. Vi besøgte foderstof forretnin
gen i Spjald, hvor vi var inde i den nye
silo. Vi måtte gå op af en meget, me
get høj trappe og kunne se kornet fra
en bro helt oppe under taget. Deroppe
kunne vi nå kornet!!!
Kornbjerget lignede en ørken.
Vi var alle på vægten og vejede til
sammen I I80 kg (32 børn+ 3 lærere).
Vi besøgte også bageren i Spjald og så
på, at bagerne æltede brød. Steen viste
os maskinerne, ovnene og fryserum
met. Til sidst fik vi en romkugle.
Herhjemme bagte vi bogstavbrød og
horn og inviterede hele skolen til en
smagsprøve.
Vi skiftedes ti I at servere.
Vi synes, det var et godt emne. Glæ
delig jul og godt nytår fra I. klasse. ■

Skal vi, i Grønbjerg, være repræsenteret i
Spjald - Grønbjerg Musikforening igen?
Så har vi chancen nu !

Musikforeningen afholder generalforsamling
onsdag den 23. februar 2000 kJ. 19.30 på Spjald skole.
Den nuværende bestyrelse består af:
Hans Peter Ravn, Spjald, næstformand
Elsebeth Aggerholm, Spjald, kasserer,
Asbjørn Pedersen, Spjald, chauffør,

Linda Andersen, Spjald, formand
Gitte Kærgård, Spjald, sekretær
modtager genvalg
modtager genvalg

Aftenens program vil bl.a. indeholde:
Gennemgang af årets aktiviteter

Gennemgang af årets regnskab
Valg til bestyrelsen

Musikforeningen vil være vært med en kop kaffe. Kor og marimba-orkester vil
underholde.
Hanne Kæmpegaard
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■ GIF status

Heldigvis var der kun skader på blik
og plastik.

Ved: træner Søren Nilausen

MINIPUTTER EFTERÅR 1999
De 12 børn som har deltaget i miniput
fodbold har trænet seriøst og flittigt,
hvilket betød at vi blev nr. I i vores
række, samt havde en masse gode op
levelser omkring fodbold.
Efter en miserabel start på Sjælland
fik vi spillet os op resten af efteråret
og tabte kun 3 kampe. Dette gjorde at
miniputterne blev efterårets hold i
Grønbjerg. Desværre havde vi kun et
hjemmestævne, hvor vi vandt begge
kampe mod Skjern og Kibæk. De fle
ste tilskuere var ikke fra Grønbjerg, og
det kan jo undre - 13 mål i timen hvad kan man forlange mere?!
Afslutning i Ikast
Som afslutning på sæsonen deltog vi i
et stævne i Ikast, hvor vi både tabte og
vandt. Vi blev dog mest våde! Om ef
termiddagen så vi FC Midtjylland tabe
1-2 til Hvidovre. Og på hjemvejen
blev trænerens bil 1/4 m kortere foran.

Træning skal være sjovt
Det har selvfølgelig været en fornøjel
se at træne og lege med børnene - ikke
kun på grund af, at vi blev nr. I i ræk
ken. Lysten til at lære er stor, så der er
sjældent problemer med konfrontatio
ner - det er jo også drenge på 8-10 år,
som har et fysisk behov for vilde lege.
Grønbjerg lilleput 2000
Næste år rykker mange op som mini
putter, og så er der mulighed for at
underholde hver anden uge på Grøn
bjerg stadion. Vi har også revanche til
gode mod Ørnhøj! Vi har i efteråret
kun satset på at udvikle teknikken med
boldlege og øvelser. Det fortsætter vi
med i år 2000. Lad de andre knokle! I
kampene udvikler vi så det taktiske.
Børn skal ikke træne fysik førend de
har overstået puberteten. Vi satser på
teknik, balance, koordination og op
fattelsesevne for det kan børnene bru
ge hele livet. ■

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING
Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde.
Totalenteprise• Modernisering• Gulvbelægning
Kristen Agerlund Jensen
Peter Ø. Christensen

97 38 42 70 • Biltlf:
97 38 42 78 • Biltlf:

40 33 42 70
40 14 42 78

INGEN OPGAVER ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE
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■ Frydendalsvej 1
NYT FRA GALLERIET
FRYDENDALSVEJ I
På grund af den glæde andre kunstnere
og vi selv har af at udstille vore værker
har vi sagt ja til at fortsætte rækken af
udstillere. Galleriet drives på nonprofit
basis, hvilket kræver noget engagement
af den enkelte, men til gengæld betyder
det at vi i fællesskab tager vare om de
vilkår kunstnere i dag og til alle tider
har haft for at blive synlige. Man kan
indvende at lille Grønbjerg ikke er det
nemmeste sted på landkortet at blive
synligt på, men rent faktisk oplever vi
at det betyder noget, så dette for at in
formere om de videre aktiviteter.
Ijanuar udstiller Mette Vinter Ernst.
Mette har sendt mig følgende, kommentar:
"At åbne dørene bul til en mindre
rationel verden"
Jeg er optaget af at udforske det oprindeli
ge og det skjulte, som gemmer sig bag
overfladen. Det fremtræder som skygger i
billederne eller synliggøres i de mange lag
der ses.
I mine billeder arbejder jeg med det nye,
der opstår bag om ryggen på os, som en
rytme vi ikke helt kan kontrollere, og som
vi må hengive os u). som nogetfremmed og
alligevel velkendt. Delle kan ses gengivet
som enkeltheden og klarheden. Og som no
get nyt, en lethed
Jeg ønsker at udforske, at gå bag om be
grebet; ord og forestillinger, så hjernen
kobles fra. Mit håb er at skabe noget som
ved sin klang kan frigøre os fra det ratio
nelle og skabe genklang til noget større.
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At åbne dørene ind til en mindre rationel
verden.
En udstilling som taler til følelserne, fantasi
en og vores forestillingsevne.
Bi/lederne er skabt med akryl, oliekridt og
kul.
Der er fernisering lørdag
d.15.januar kl. 14°0
Alle er velkomne.
Udstillingen kan ses
lørdag og søndag fra kl. 14°0 til I 6°0
samt onsdag kl. I 5°0 til 17 °0
i perioden 15. januar til 30.januar 2000.
Eller efter aftale.
I februar udstiller Elin Berthelsen nogle af
sine seneste kunstbroderier med inspiration
fra den nordiske mytologi, broderet med op
højet syning, sammen med nogle fantasibro
derier med udtryk fra billedkunsten.
Sammen med disse vil Jens Erik ophænge
grafik, stregætsninger hovedsageligt fra et
studieophold ved det Statslige Kunstakademi
i Krakow, Polen 1986-87.
Vi ser frem til en meget fortællende og de
taljerig oplevelse.

Der er fernisering lørdag
d.12 feb. kl. 14°0
Udstillingen slutter d. 5. marts
og kan ses lørdag, søndag og onsdag
15°0 til 17°0
eller efter aftale på tlf. 97 38 43 57

Programmet for marts er ikke helt på
plads, men vil sandsynligvis blive noget
med silke, skulptur og maleri. Nærmere
oplysninger følger.
Bliver du inspireret til selv at sætte no
get i gang er du velkommen til at kon
takte os. ■
.JANE OG .JENS ERIK

Højbroderi af Elin Berthe/sen med mytologisk motiv. Ca 8 xl 4 cm. Vises på
udstillingen i februar.
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■ Nyt fra GIF
Ved: Jytte Nilausen

Ungdomsafdelingen
Status på udendørs fodbold - sæsonen
1999.

Der har været 3 børnehold:
lilleputter, miniputter og mikro 92/93.
Sandkasse
Sanne Therkildsen og Margit Laurid
sen prøvede at starte et sandkassehold
for 3-Sårige, men tilslutningen af børn
var ikke særlig stor. Det var svært at
forstå for de små, at det var fodbold
og ikke legepladsen det gjaldt!
Vi måtte atter sande, at børn først er
motiverede for fodboldtræning, når de
kan modtage en kollektiv besked i S
års alderen. Vi håber derfor, at vi til
næste år kan have en stor mikroputaf
deling i årgangene 93-95.
Mikro 92/93
Mikro 92/93 blev trænet af Morten
Pedersen og Trine Mikkelsen, med
hjælp af Tekla Justesen ind i mellem.
Holdet var på ca. 8 børn og var med

til bl.a. Maraboudag, mini-VM, stævne
& Haunstrup Dyrepark, samt et lokalt
hjemmestævne.
Vi håber, der kommer lidt flere af år
gang 92 og 93 til næste år, så de kan
deltage i turneringskampe.
Miniput
De 12 miniputter blev trænet af Søren
Nilausen med hjælp af Rasmus Mik
kelsen i foråret og Jan Jacobsen i ef
teråret. Desuden har Poul-Erik Nielsen
været fast afløser ved træning og kam
pe.
I I drenge og I pige, har trænet det
meste af sæsonen.
Holdet har deltaget i forskellige stæv
ner og turnering. Blev nr. I i deres pul
je i efterårssæsonen. Rigtig flot!! Har
været til Skibby-cup/byfest på Sjæl
land, med stævne, tur i Parken og i Zo
ologisk have i København. Tak for
hjælpen til Susanne & Find Andersen,
samt "Niller" Jacobsen. Det var en rig
tig god tur som var en oplevelse for
spillerne.
Lilleputter
Lilleputter blev trænet af Jørn og
Claus Bak. Erna Mikkelsen hjalp dem,

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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som holdleder, stabil chauffør og trøje
vasker til hver eneste kamp.
Et hold med 3 piger og 6 drenge. Fik
nogle rigtige gode "fighterkampe", har
vi set, især mod naborivalerne, Spjald
og Ørnhøj/Abildå B 1986. Spændene
kampe, hvor de skiftes til at vinde.
Og hvad skulle drengene gøre uden pi
gerne?? Uden pigerne havde målsco
ringen ikke været stor!
Li Ileputter blev nr. 3 i forårsturnerin
gen og nr. 4 i efterårsturneringen,
Tak for hjælpen
En stor tak til alle disse trænere, hjæl
petrænere og holdleder, for at de ville
"tage tørnen i år" og træne disse dejli
ge piger og drenge.
Tak til alle jer der har hjulpet som
dommer til de forskellige kampe, hjul
pet på Maraboudag og har stået i kiosk.
Tak til Svend-Erik for at låse døre op

og finde bolde til hver hjemmekamp.
Vi håber at i vil hjælpe igen i de næste
sæsoner!
Indendørs
Her i vintersæsonen, er der indendørs
fodbold, hver onsdag 17.00 - 18.00, for
miniputtere og lilleputtere, ved træner
ne Jan Jacobsen og Søren Nilausen, i
Multisal og gymnastiksal.
Mød op børn! Der kan sagtens være
flere til leg og træning!!
Efterlysning!
Vi havde håbet på et hold indendørs
fodboldhold for de mindre børn, 5 - 7
år, men der mangler trænere!! ■

Er du vaks
så kom straks
jeg er klar
med kam og saks
. ,_ "••-.i. .......

►·

Familie &
Samfund
tirsdag d. 29. februar
Konsulent
Sinne Damsgaard
viser retter med
pandekager og tærter.
Bestyrelsen

97 38 42 85
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■ Nytårshilsen!
Ved: Formand

Hanne Kjærgaard

fra Nr. Omme Menighedsråd

Vi har nu taget hul på nyt år - et nyt
å11usinde, hvad det vil bringe, kan vi
gisne om, men vi kan umuligt have
fantasi til at forestille os meget om
det.
Udviklingen kan dårligt gå hurtigere,
end det har gjort de sidste 20 år.
Det nuværende menighedsråd er med
det nye år i gang med det sidste af fire
år, det vi sige, at der skal vælges et nyt
menighedsråd til efteråret.
I Grønbjerg er der tradition for freds
valg, det vil sige, der laves en liste
med seks personer, som så danner det
nye menighedsråd.
Det efterfølgende vil i korte træk om
handle, hvad der er sket det sidste år.
1999 er året hvor Nr. Omme kirke har
taget afsked med kirkesanger Aage
Kleinstrup, som har sunget i kirken i
35 år, jeg glæder mig over at Klein
strup ofte sidder på sin "faste plads" i
kirken, så vi stadig kan høre hans dej
lige stemme.
Karen Margrethe Møller har afløst
Kleinstrup, Mølgaard Ottosen er der
med omgivet af kvindelige medarbej
dere i kirken, da Hanna Husted Larsen
er blevet organist efter Thor Kørber
og Inger Skytte er fortsat ringer o�
graver.
Menighedsrådet skal sørge for at både
præstegården og kirken vedligeholdes,
det forsøger vi at gøre efter bedste ev
ne. Provst Jens Simonsen, Skjern, er
med på kirkesyn hvert 3. år, sidste
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gang han var i Grønbjerg var arkitekt
Knu� Fu�sgaard med. Da blev tinge
ne v1rkelig gennemgået, så får vi en
hel klar fornemmelse af, at vi ikke er
bygningssagkyndige.
1999 er året hvor der er blevet installe
ret computer i præstegården, og det
med henblik på at kirkebogen skal til
at føres på computer. Mølgaard Otto
sen er glad for computeren, som ar
bejdsredskab, men han er ikke glad
for, at de gamle kirkebøger skal aflø
ses af den moderne teknologi, men det
er vedtaget, så sådan bliver det.
Igen i år har menighedsrådene i kom
munen arrangeret kirkehøjskoleaftner
sammen med LOF, der har været fire
aftner i løbet af efteråret og vinteren.
Årets udflugt blev tilrettelagt af Klein
strup og Inger, turen gik til Midtjyl
land, og som altid var der god tilslut
ning.
Hans Erik Hansen er kasserer for me
nighedsrådet, denne post må godt væ
re besat af en person udenfor menig
hedsrådet. Hans Erik har i en periode
været meget syg. I den periode over
tog Anders Kristensen jobbet, det
kunne han gøre fordi han tidligere har
været kasserer. Det er en af fordelene
ved at bo i et lille sogn, man kan hen
vende sig i sin nød og få hjælp. Vi vil

gerne sige Anders tak for hjælpen.
Heldigvis har Hans Erik det godt igen.
I august gav Jens Larsen og Søren
Ballegård en anderledes koncert i kir
ken, det var en meget god oplevelse at
høre saxofon og guitar sammen, og
kirkerummet er et fantastisk sted til
både sang og musik.
For nogle år siden modtog Nr. Omme
kirke et arvebeløb, vi har undersøgt
om pengene må benyttes til at anlægge
fliser på kirkegården. Familien er ind
forstået med dette, og der er givet til
ladelse til, at det kan ske. I løbet af det
nye år vil fliserne blive lagt. Det vil
gøre det lettere for kørestols - og rol
latorbrugere at færdes fra indgangen
til kirkedøren.
Hvert år i september er børnene fra
børnehuset i kirken, hvor Pastor Otto
sen fortæller om sit arbejde og kirken,
så går alle ned i redskabsrummet og
får kage og saftevand, det plejer at væ
re en god oplevelse for små såvel som
store.
Vi er gjort bekendt med at gamle
gravsten ikke må opbevares udenfor
kirkediget, vi har derfor haft Jens Aa-

�DANA
VINDUER�

rup fra Ringkøbing museum ude for at
vurdere, hvilke gravsten der er beva
ringsværdige, disse vil blive sat ind på
kirkegården, resten vil blive knust,
hvis ikke de retmæssige indehavere,
det vi I sige pårørende, ønsker at få
stenene.
Næste arrangement ifølge årskalende
ren er en sangaften med Hanna Husted
Larsen og Karen Margrethe Møller,
onsdag den 19. januar på skolen, en
aften fælles med Kirkeligt samfund.
Det bliver så starten på det nye år. I er
altid velkommen til at henvende Jer til
en af os fra menighedsrådet, hvis I har
ideer eller kommentarer til vores ar
bejde.
Hanne Kjærgaard find.
Minna Kjeldgaard nfmd.
Klaus Jensen kass.
Else Pedersen kirkeværge
Inger-Lise Vestergård sekr.
Erik Ellegaard udv.

973840 94
973843 44
97384247
973843 73
97384240
97384209

Nr. Omme menighedsråd ønsker alle
ET GODT NYTÅR. Venlig hilsen.■

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg
6971 Spjald.
Tlf. 97 38 4.5 00
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■ GUKs Julemarked
Ved: Søren Mohr Hansen
Julemarkedet startede kl. IO lørdag
den 27. nov. Dan og jeg stod i tombola
den første time. Tombolaens overskud
gik til Grønbjerg ungdomsklub
(GUK).
Til julemarkedet var der boder med
dukketøj, en med lightere og andre
småting. Der var en med stofæsker og
Brugsen havde også en bod. Der var
også en med strik.
I tombolaen var der I 00 gaver. På den
første time blev der vundet 75 gaver,
så boden lukkede hurtigt, allerede ef
ter et par timer. ■

Spjald - Grønbjerg
Musikforening
Da der ikke var nogen, som deltog
i generalforsamlingen sidste år,
blev jeg bedt om at være musik
foreningens
kontaktperson
i
Grønbjerg, og har fungeret som så
dan indtil nu.
Jeg gør opmærksom på at jeg ikke
længere kan finde tid ti I at fort
sætte som kontaktperson eller i be
styrelsen.
Jeg håber, at så mange som muligt
møder op til generalforsamling den
23. februar, så Grønbjerg igen kan
blive repræsenteret i Spjald
Grønbjerg Musikforening.
Venlig hilsen Hanne Kæmpegaard
Se endvidere side 28
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FOTOBEARBEJDNING

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 computeren.
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

■ Hurra ...
...for ældreidræt ! ! !
Engang i efterår 99 reflekterede ca.
tyve "lidt ældre" grønbjergfolk på
Grønbjerg GUF's invitation til en ef
termiddag med Amtsforeningens Æl
drepatrulje - som man kalder dem, de
fire friske fra Ulfborg og Holstebro-,
som tager ud i amtets lokalafdelinger
og forsøger på inspirerende vis at få
gang i forskel I ige idrætsaktiviteter in
denfor gymnastikforeningsregi.
Inspirationseftermiddagen har båret
frugt!
Hver anden (foreløbig) onsdag efter
middag er vi nu en flok, som har pas
seret det første halve århundrede, der
mødes i Skolens gymnastiksal. Først
er der 45 minutter med gymnastik,
dernæst nydes den medbragte kaffe og
et par sange fra DGI-sangbogen står
for tur før den sidste timestid bli'r

-----

brugt på forskel I ige leg og spi I som
bowling, dart, bob og andre. Også
bolde og sjippetove er der gang i !
På denne årstid afvikles aktiviteterne
selvfølgelig indendørs, men der er
planer om, at når vejret er til det, skal
der foregå noget udendørs! Gymna
stikforeningen regner nemlig med at
betænke Ældreidrætten ved at anskaf
fe materialer, så aktiviteterne kan ud
vides ti I også at omfatte kroket og pe
tanque. Så der er meget at glæde sig til
i det nye år !
Grønbjerg Gymnastikforenings besty
relse med Ole Østergaard i spidsen har
interesseret støttet igangsættelsen af
den nye "gren" indenfor foreningens
aktiviteter, en "gren" som på amts- ja
på landsplan vokser støt.
Vi starter op igen efter jul i gymna
stiksalen onsdag den 12. januar 2000
kl. 14.00, og fortsætter med at mødes
hver anden onsdag medbringende kaf
fe/ kop/ brød. Enhver interesseret er
ik
velmødt!

■

og den landlige del af byen

Indsamling af avis/reklame på landet
Foretages af 6. klasse på Grønbjerg Skole

lørdag den 15. april kl. 10°0 - 12 °0
salget af aviser går til den store lejrtur i 2001
Har du problemer med opbevaringen af aviserne, så kontakt Ole og Eva 97 38 41 79
eller anever dem på Grøn bjergvej 24, Jørn og Karen 97 38 43 49.

37

Lokalforeningen
KLF - Kirke og Medier

En aktiv
forbruger
organisation

holder generalforsamling i
Ørnhøj Missionshus
onsdag d. 26. januar kl. 1930

Vi får besøg af tidl. amtsprogramråds-medlem, Helge Larsen, Esbjerg,
som vil tale over emnet:
Udvikling i medierne, hvor fører den hen?
Kirkens Ansvar.
Der er sang v. Tina Lynderup.
Efter kaffen er der ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold
til gældende vedtægter.
Alle er velkomne.
Bestyrelsen

KLF arbejder for
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•

at radio og fjernsyn giver
et reelt billede af dansk
folkelighed, kultur og kir
ke

•

at den folkelige indflydel
se på medierne styrkes

KLF, Kirke & Medier
er fælleskirkelig
og parti - upolitisk

■ Ældreidræt
Ved: Formand

Ole Østergaard

Grønbjerg G.U.F. startede her i efter
året med ældreidræt. Her i vinter er
det hver anden onsdag eftermiddag fra
14.00 - 16.00. Første gang i år 2000 er
onsdag den 12.1. Der bliver lavet lidt
let gymnastik, så en lille kaffepause,
evt. med en sang fra DGI-sangbogen
og til slut kan man prøve forskellige
spil og redskaber. Til foråret regner vi
med at starte op med kroket og petan
que. Desuden har DGI-Vestjylland en
masse tilbud om møder, højskoledage,
aktivitetsdage og ture. Det første år
frem til sommerferien år 2000 koster
det 150 kr. at være medlem. Man kan
godt prøve at deltage 1-2 gange uden
at betale, for at se om det skulle være
noget.
Det foregår i skolens gymnastiksal.

Grønbjerg Gymnastikforening ønsker
alle sine medlemmer og de, der har
støttet os i 1999 et godt nytår. ■
Kirkeligt Samfund

Tirsdag d. 7. marts
Grønqjerg skole. kl. 19""
Minder fra min præstctid
v/Pastor Mølgaard Ottoscn
Brød og kop medbringes
AJie er velkomne

9738 W38
9738 1.243
9738 (.()(j()

Hans E1ik Hansen
Stinne Kristensen
Thyrn Lirscn

1
1
1

se endvidere side I I

Udlejningsboligerne på Kastaniealle.
Det er i alles interesse at de 4 ældreboliger på Kastaniealle bliver lejet
ud. Boligerne kan i princippet lejes af alle. Kender du nogen eller ved
du at der er nogen der har lyst til at leje bolig i Grønbjerg, så giv lyd.
Såfremt kommunen ikke har "visiteret" ældre til boligerne, kan alle
komme i betragtning til disse nyopførte boliger.
Boligerne er på 64m2

indskud
mdl. husleje

13.170,-kr.
3.350,- kr.

+ forbrugsafgifter
Man bedes rette henvendelse til
Boligselskabet Midtvest, Islandsgade 3, 7430 Ikast Tlf.: 97 15 21 55
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■ En familie i Grønbjerg
Denne gang har vi besøgt familien
Gregersen, der bor på Ommegårdsvej
7.
Familien består af lillesøster, Caroline,
på 18 måneder. Cecilie i midten, er 4
år, og Camilla er 6 år og går i børne
haveklasse.
Mor, Jonna er 30 år og far Søren er
også 30 år.
Nyt i 99 er at familien har valgt at an
sætte en ung pige i huset, det er noget
familien Gregersen nyder da de så
undgår morgenstress og jag. Og som
ekstra bonus, er børnene stort set al
drig syge.
Derudover har de mange fugle, undu
later sælges for ca. 8 øre!!!
Sørens livshistorie:
Søren er født i Esbjerg, opvokset i
Vildbjerg. Søren har en storebror.
Søren staitede på folkeskole i Vild
bjerg.
Han har været på efterskole på Lægår
den i Holstebro, derefter på Stidsholt
efterskole i Nordjylland.
Så søgte han ind til cirkus milli, det
blev til en optræden på 3 år.
Da Søren var færdig med aftjent tjene
ste mødte han Jonna.
Fik arbejde i en købmandsforretning i
Ringkøbing.
Efter et år så fik han arbejde ved Ly
dig også i Ringkøbing på lager. Der
var han i 2 år.
Efterfølgende fik Søren arbejde ved
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Holmstoel i Skjern. Ved Holmstoel
har Søren arbejdet som lagermedar
bejder. Efter nogle år fik Søren lyst til
nogle flere udfordringer og han gik da
i gang med at læse til lager og logi
stisk uddannelsen.
Dette har båret frugter da han den 3.
januar starter hos Sanistål i Ringkø
bing, der skal han til at bruge noget af
det han har lærte under sin uddannel
se.
Jonnas livshistorie:
Født i Vind på landet. Ellers opvokset
i Ørnhøj, hvor hun har gået i skole, til
og med 9. klasse, derefter IO.klasse på
Vinding centralskole.
Jonna er nr. 3 ud af en søskende flok
på 5 piger.
Jonna har taget efg handel og kontor i
Holstebro.
Væk fra skolebænken, ung pige i hu
set, i Torsted. Efter et år fik hun en læ
replads ved Ringkøbing Amt, Teknik
og Miljø. I 96, arbejdede Jonna 20 ti
mer ugenti igt i Servicebutikken
(Grønbjerg - 2000).
I 1998, blev hun fastansat på halv tid i
bygningsafdelingen, og halv tid i tek
nik og miljø området, ved Ringkøbing
Amt.
Mødte Søren i 89 på dansegulvet i
Vildbjerg.
3 mdr. efter Søren og Jonna havde
mødt hinanden, købte de hus i Ring
købing. Der boede familien, der snart
blev til 3, i 5 år.
I 95 flyttet de til Grønbjerg da var fa
milien blevet til 4, og de ville gerne
have noget større at bo i. Senere i 98
kom pige nummer 3 Caroline.

En anden grund tiI at de flyttede var at
de kom tættere på både Jonna og Sø
rens familie.
Grønbjerg er Jonnas mors fødeby.
Fritidsinteresser:
Familien tager gerne af sted til famili
esvømning. Cecilie går til gymnastik,
Camilla går til musikalsk legestue.
Pigerne har et kæmpestort 3 etagers
barbieslot, som Søren har lavet, der får
pigerne mange timer til at gå.
Jonna syer rigtigt meget, og ellers vil
hun gerne ud i naturen og gå en tur,
selvom det nogen gange bliver mørkt
før hun kommer af sted (børn).
Jonna er helt tosset efter at komme
med til de lokale fester i Grønbjerg.
Søren spiller fodbold og golf.

Han vil også gerne tage på skiferie.
Søren nyder også at komme på natfi
skeri ved Karup A.
EIiers bruger Søren 75 % af sin fritid
foran computerskærmen. En nyer
hvervet interesse der opstod i 99, i
forbindelse med Sørens uddannelse.
Jonna har personligt lovet Søren at
computeren falder i graven sammen
med ham.
Fremtidsplaner:
Den store fremtidsdrøm er at køre ud i
det blå på en motorcykel, uden side
vogn og uden børn.
Vi vil sige mange tak for at vi fik lov
til at komme indenfor og lave en lille
historie. ■
-1.o. & m.p
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■ Skolebestyrelsen
Ved: Formand Ole Berthelsen

Vi har i samarbejde med børnehusets
bestyrelse aflyst vores fælles Novem
bermøde, da der ikke har været så stor
tilslutning til disse de sidste gange. I
stedet har vi planlagt et fællesarren
gement med de to bestyrelser og per
sonalegrupper, d. 11/1 -2000, hvor vi
alle (skolens og børnehusets personale
og bestyrelser) tager til Sinding-Ørre,
der nu gennem mange år har arbejdet
frem mod et tættere samspil mellem
daginstitutionen Hvepsereden og sko
len. De har bl.a. fælles bestyrelse, og
de to leder indgår i en fælles ledelse af
hele huset.
Desuden har vi været til et møde på
Spjald Skole sammen Vorgod Skoles
bestyrelse, hvor vi snakkede smidig
gørelse af overgangen til Spjald Skole
i 8. klasse. Hvad der fungerer godt, og
hvad der kunne forbedres. Vi har i den
forløbne tid bl.a. revideret principper
omkring brugen af EDB på Grønbjerg
skole. Vi har set en video, der hed
"dialogen i undervisningen", som også
har givet inspiration til en ny folder
omkring forældresamtale, som de fle
ste af jer jo nok har stiftet bekendtskab
til.
Vi har snakket mobning, og der er et
emne der fortsætter et stykke tid end
nu, og hvor eleverne skal inddrages
noget mere i denne snak.
P.t. er vi i gang med at planlægge vo
res pædagogiske dag i Januar/Februar,
hvor lærer og skolebestyrelsen er
samlet omkring et emne.
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Vi har fået en masse invitationer til
debataftner både fra Skole Samfund
og andre steder fra, så der er vi nødt til
at prioriterer.
Vi har været på et spændende kursus i
Randers, som Skole og Samfund ar
rangerede. Det var jo bl.a. vores lokale
kræfter Lone Astrup, der sidder i kur
susudvalget, som har været med til at
stable dette store kursus på benene.
Det var nogle gode rammer, og godt
planlagt, og en fin forplejning (bortset
fra, at det larmer en del mere i Ran
ders midtby om natten, end vi er vant
til her ude på landet).
fredag aften startede med et meget
festligt, underholdende og tankevæk
kende foredrag ved musikeren Peter
A.G. Nielsen om "Det sansende men
neske". Han gav sig selv fuldt ud, og
på en meget jordnær og humoristisk
måde, fik sit budskab ud; nogle af
hans kodeord var: opmærksomhed, at
skabe samhørighed med verden ved at
være sanselig til stede. At kunne re
spekterer forskellighed, og alligevel
bevare samhørigheden. At finde frem
til ens lidenskab, og virkelig få afprø
vet det man brænder for. At gå igen
nem kaos, og lære af det. At vide at
man har retten ti I at fej le, og at erfare
at man har magten over sig selv, og
sin egen situation.
Efter en hyggelig aften, med noget
godt at spise bød næste dag på to nye
foredragsholdere.
Ole Harrit Lektor ved DLH, som
holdt foredrag om "Evaluering af fol
keskolen". Han satte nogle tanker i
gang om forskellige måder at opfatte
indlæring og undervisning på. Om

hvordan man brugte evaluering på for
skel I ige måder, dels eksternt, hvor det
bliver kontrol - og resultatmålinger, og
internt, hvor det bliver vækst - udvik
ling - fremmer dialogen og samarbej
det mellem parterne.
Han tydliggjorde forskellen på, om vi
opfattede os selv som brugere (passiv,
ingen indflydelse, ingen klageret), el
ler som borgere (aktiv, ansvarlig,
kompetent i forhold til beslutninger).
Den sidste foredragsholder var Per
nille Hviid, som var Cand. pæd.
psych. Hun talte over emnet "Hvad
betyder det for børns hverdag, når vi
laver om på deres liv?"
Hun var inde på forskellen mellem
forceret og motiveret udvikling. Hun
talte også en del om børns selvværd -

hvordan finder man frem til hvordan
børns egne målinger er, og hænger det
sammen med hvad de rent faktisk
kan?
Hun pointerede, legens værdi, både
som udgangspunkt i undervisning, og
som styrker venskaber. Noget, der
forbinder fortid - nutid - fremtid, fan
tasi - facts, det individuelle - det kol
lektive, leg - virkelighed, samtidig
med at rolleleg er med til at definerer
social orden, moral og etik.
Der var mange forskellige synspunkter
og meninger fremme i løbet af de to
dage, og der var også tid til at snakke
med de øvrige deltagere. Vi sluttede af
med frokost, og så gik turen hjemad til
Grønbjerg og vores familier. ■

Generalforsamling
Grønbjerg Brugs
Afholder ordinær
generalforsamling

Torsdag d.
23. marts 2000 kl. 19 °0
Adgangskort hentes i
Brugsen
Alle er velkomne.
Bestyrelsen

Formand:
Niels Jacobsen, tlf. 97 38 44 68

"En dame, jeg kender, er så kristen, at
det hedder religiøs. Hun er lige så from
som en kat." (Anne Merethe 8 år)
"Reeza tror ikke på Gud, han tror på
Allan."
(Kate 6 år)

43

■ I praktik på Kroen
Praktik på Grønbjerg Kro
Efter at jeg havde regnet med at skulle
have projektuge, var det glædeligt og
meget pludseligt, at jeg fik en praktik
plads. Kroen var endnu ikke åbnet, de
nuværende ejere havde lige købt ste
det. Der skulle være reception fredag
d. 26. november, og derefter officielt
åbent fra dagen efter, så de havde
"mega travlt" med det sidste klargø
ring, og det var ikke så lidt. Jeg starte
de mandag d. 22. november, og jeg
var meget spændt på at være med til
opsta11en. De første par dage blev der
malet, skrevet "kilometer" lange ind
købssedler. Der skulle købes ekstra
inventar og service. Der var besøg at
forsikringsassurandør, og Ringkøbing
Amts Dagblad var ude at tage billeder
og lave interview. Onsdag var vi ude
at købe alle råvarerne til både recepti
on og menukortet.
Torsdag og fredag var det dagene for
den store prøve, madlavning. Vi forbe
redte og lavede mad til receptionen.
Jeg fik lov til at lave mad på selvstæn
digt vis. Aldeles dejligt, og en stor ud
fordring, for det var jo ikke kun til 510 personer. Nej det var til mange fle
re. Men hvor mange kom der? Et godt
spørgsmål. Der kom ca. 50, og der var
mange flotte gaver. Samtidig med alt
dette, havde jeg lavet mit eget lille
projekt. Kroen havde ikke været åbnet
i ca. 7 mdr. Hvad mente byens borgere
egentlig om at kroen blev genåbnet.
Jeg lavede et spørgeskema, som blev
lagt over i brugsen.
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Alle besvarelserne var aldeles positi
ve. Det lader til at beboerne har ventet
længe på at dette skulle ske. Det har
virket tomt med den store ubenyttede
bygning midt i byen, og de behøver
ikke længere at tage udenbys for at
komme på kro, eller for at spise "fint".
Og så kan man jo købe grillmad.
De mente også at det vil give mere liv
i byen, og bevare de få arbejdspladser
der er. Det styrker sammenholdet, gi
ver et godt indtryk i bybilledet, og så
håber de på at der vil komme folk ude
fra til byen. Se venner det var en ud
fordring!! Og maden er god. Det har
været en hektisk uge, men det har væ
ret aldeles godt og lærerigt. Det har
været dejligt at arbejde sammen med
sådan nogle dejlige mennesker som
Irene og Ole.
Herfra et STORT TAK til værtsparret
på Grønbjerg Kro.
Conny
Resultatet af undersøgelsen:
Det var med spænding at spørgeske
maerne blev fundet frem. Der var des
værre ikke så mange besvarelser, som
jeg havde håbet.
I: Hvad mener du/I om at kroen skal
starte op igen?
Det er utroligt godt og positivt. Og så
er det meget savnet. Det vil være end
nu bedre, hvis der udover grillmad,
også kunne købes pizza, f.eks. tors-,
fre- og lørdage.
Det er dejligt med et samlingssted,
enten det er kro eller restaurant. Og så
behøver vi jo ikke at tage udenby's for

at spise. Vi slipper også af med den
tomhed, en stor ubrugt bygning giver.
2: Hvad mener du/I at det vil betyde
for byen?
Det er aldeles vigtigt for byen. Det
kan bevare arbejdspladser, få folk ude
fra til at komme til byen, og de lokale
virksomheder og foreninger, kan holde
deres møder og deslige, her i byen. Så
økonomisk set er det også en fordel.
Det giver mere liv i byen, og det vil
give et godt indtryk i bybilledet, og så
er det godt for sammenholdet.
3 Hvad vil du/I benytte mest?
Restauranten
Kroen
Det er meget ligeligt fordelt, om det er
kroen eller restauranten, der vil blive
brugt mest.

4 Hvor ofte vi I du/I benytte kro
en/restauranten?
Ofte - Meget - Lidt - Slet ikke
Til dette spørgsmål kan der kun siges:
Borgerne i Grønbjerg er gode til at
bakke op om det lokale. De absolut
fleste x er sat ved ofte.
5 Hvor mange er I i familien?
6 Hvilken alder har I?
Disse 2 spørgsmål viser at der ikke er
den store forskel på hvordan der be
svares (meninger). Det har en lille
· betydning m.h.t. om det er kro eller
restaurant, der vil blive besøgt.
Endnu engang et STORT TAK for
hjælpen.
Conny.■

Fællesspisning
fredag d. 28. januar kl. 1830
i Forsamlingshuset
Voksne:

Børn

40,00 kr.
20,00 kr.
Tilmelding til Brugsen senest tirsdag d. 25. januar
Familie & Samfund - Kirkelig Samfund - Menighedsrådet
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■ Grønbjerg Børnehus
v/ Lone Rabjerg.

Store som små i børnehuset ønsker
alle et godt nytår.
Stormen i december tog hårdt på vore
få træer, d. 3/ 12 væltede en og det
rykkede noget i de andre, en stod og så
faretruende ud til at kunne falde ned i
villaen. Så da den næste storm meldte
sin ankomst, kom kommunens folk og
fældede den + nabo træet, så derfor er
der blevet så åben på vores legeplads.
Her efter jul er vi startet op med me
gen sygdom. Næsten alle vore små har
haft skoldkopper, på skift, før jul var
det børnesår der florerede, men det la
der til at de er blevet udryddet i julefe
_
rien.
Det er efterhånden ved at være farligt
for personalet i børnehuset at parkere
på p-pladsen.
Indenfor det sidste år er der blevet la
vet 3 bakbuler og en del småbuler i
vore biler, 2 gange har vi fået henven
delse om hvem der var de uheldige
chauffører, sidste gang var det så
mænd ordensmagten selv der var
"skyldige" i bulen. (P.S. ikke den lo
kale). Vil I som bruger af p-pladsen,
godt være opmærksomme på jeres
børn når de går ud og ind ad jeres bi
ler.
Nyt

fra bestyrelsen.

v/ Hanne Kæmpegaard.

Den sidste tid har ikke budt på de helt
store opgaver i bestyrelsen - jul og
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nytår taget i betragtning. Forældremø
det i oktober var godt besøgt. Der var
en god og livlig debat om mange em
ner lige fra frugtspisning og rundkred
se til byggelegeplads og koloni. En
god diskussion om grænsesætning i
opdragelsen, hvor alle som havde lyst
til at give deres mening til kende for
håbentlig havde chancen for de�. Vi
sluttede aftenen af med valg til foræl
drebestyrelsen. Gert Kristensen og
Anna Bjerregaard var på valg og de
blev begge genvalgt.
Vi har efterfølgende konstitueret os
således:
Formand:
Næstfmd:

Alan D. Larsen (GB 2000)
Hanne Kæmpegaard (Rune
stenen)
Sekretær:
Hanne Meiner {Multisalen)
Medlem:
Gert Kristensen {Lege
pladsudv.)
Medlem:
Anna Bjerregaard
Personlrep.: Lis Kristensen
Leder:
Lone Rabjerg.

Den 19. Januar afholder vi vores første
bestyrelsesmøde i år. Alle er velkom
ne til at komme til bestyrelsen med
emner, problemer eller spørgsmål,
som man synes vi skal tage os af .■
"At være engel er typisk kvindear
bejde." (Anna 9 år)
"Gud kommer egentlig fra Gud
hjem." {Lars Henrik 5 år)
"I Paradiset bruger de nogle grønne
duske i stedet for underbukser."
{Therese 7 år)

Brugsen var hovedtemaet på Grønbjerg By- og Er
hvervsudviklings generalforsamling
Ved: Formand John Asmussen

Generalforsamlingen indledtes med
"besøg" på den genåbnede Grønbjerg
Kro. Hvor vi fik en grundig gennem
gang af Kroparrets "kroliv" samt en lige
så grundig gennemgang af kroparrets
intentioner med kroen og dets menu
kort.
Der var mødt 26 stemmeberettigede op
til Grønbjerg By- og Erhvervsudvik
lings (GBE) generalforsamling d. 30.
november 1999.

Der var følgende dagsorden:
I.
Valg af dirigent.
2.1. Årsberetning.
2.2. Fremlæggelse af det reviderede regn
skab.
Beslutning om anvendelse af årets over
3.
skud eller dækning af evt. tab.
4.
Valg af bestyrelse.
6.
Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens
bemyndigelse til at anvende egenkapita
len som risikovillig kapital for en forny
else eller udvidelse af Brugsen. Beløbet
stilles rente og afdragsfrit til Brugsens
rådighed.
7.
Valg af revisor.
Evt.

1. Gravers Sønderby blev foreslået og
valgt til dirigent, hvorefter han efter
forespørgsel erklærede generalforsam
lingen lov I igt indvarslet.
Stemmetællere blev Hakon Pøhl og
Ivan Mortensen, og dirigenten anmode
de om at man fulgte procedure fra fore
gående år om at der var en stemme pr.
"mand".
2.1 Formandens beretning:
Velkommen til alle og en tak til Ring
købing Landbobank for omgangen.
Missionshuset: alle værelserne har væ-

ret lejet ud hele året på nær en ½ mdr.
Siden regnskabsårets udløb har det dog
stået tomt. Det er bestyrelsens mening at
huset skal sælges.
Brugsen: Det blev besluttet på sidste ge
neralforsamling at bestyrelsen skulle ar
bejde videre med planen "Byg en ny
brugs". Der er lavet et byggeudvalg med
deltagelse fra brugsens og Gby · bestyrel
ser. Der har været arbejdet med 2 projek
ter. Købe Anette og Hans Jørgens hus og
bygge butikken ti I deres lager.
Eiler bygge på en grund mellem Anette
og Hans Jørgen og Pipecon (Annebergs
gamle kontorhus)
Der har været talt om at købe kroen (den
er heldigvis solgt og drives igen som
kro)
Købe Mikkelsens hus og lægge det til
brugsen, bygge nede ved landevejen.
Der har været holdt møde med kommu
nen. De er meget positivt indstillet.
Der har været holdt møde med næstfor
manden i kredsbestyrelsen i Ringkjøbing
kredsen (for lokalbrugser) Bent Christen
sen. Vi ville høre hans mening til vores
forslag. Vi har desværre ikke nogen ideel
løsning.

cil

HENNING
SØRENSEN

Aut. El.Installatør
Parkvej 2
6971 Spjald

Telefon 97 38 15 66
Monter Karsten Hansen: 40 94 30 66
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Lad os i dag få nogle tilkendegivelser og
gode ideer, så vi kan lave den bedste løs
ning.
Jeg vil gerne slutte beretningen med at
nævne at en pessimist kan se begræns
ninger i alting og en optimist kan se mu
ligheder i alting.
Lad os være optimister og få bygget en
ny brugs.
Ivan Mortensen (IM)
Kan midlerne fra Grønbjerg By- og Er
hvervsudvikling foræres til Brugsen rent
lovgivningsmæssigt?
John Asmussen (JA)
Der er ikke tale om at forære, men om at
yde et rente og afdragsfrit lån. Men vi vil
naturligvis drage omsorg for at det bliver
inden for lovens rammer.
IM
Foreslog at Grønbjerg By- og Er
hvervsudvikling købte 25 spisekort af
Grønbjerg kro og forærede dem væk som
reklame for Kroen og byen.
Søren Nilausen (SN)
Er der arbejdet med andre projekter end
Missionshuset og Brugsen i dette år?
JA
Nej! der er ikke satset på andet er
hverv, da Brugsen er det vigtigste pro
jekt.
IM
Foreslår at Grønbjerg By- og Er
hvervsudvikling skal vide under hvilke
betingelser og hvor Brugsen skal bygge.
Jan Dyrberg (JO)
Der kan ikke sættes begrænsninger på
projektet, men man må give Brugsens
Bestyrelse frihed til selv at vælge belig
genhed.
Henrik Thomsen (HT)
Byggeudvalget er enig om at der skal
bygges en ny butik, og der skal vælges
en løsning der er optimal og giver den
største succes og overskud. Der er stadig
tre muligheder for at bygge, og der er ik
ke taget beslutning endnu. Der skal uvil-
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dige fagfolk til at vurdere de tre løs
ningsforslag, og ud fra deres vurdering
skal brugsens placering findes. Byggeud
valget består af: Brugsens bestyrelse Erik
Ellegaard og Henrik Thomsen og Grøn
bjerg By- og Erhvervsudvikling er det
Poul Erik Nielsen og Jan Dyrberg. Og
som faglig bistand Hakon Pøhl.
Poul Erik Nielsen (PEN)
Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling
fortsætter i byggeudvalget som hidtil.
N. P. Svendsen (NPS)
Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling
skal ikke nedlægges. Meget vanskeligt at
genetablere "foreningen".
H. J. Petersen (HJP)
Brugsens Bestyrelse er ikke enige om
hvor man skal bygge. Der er peget på tre
muligheder. Placeringen ved Pipecon,
vores hus, eller udvide det bestående hen
imod Mikkelsens hus.
Georg Anneberg (GA)
Hvordan stiller det sig med evt. at få
solgt den gamle brugs?
HT Brugsens Bestyrelse er ikke forud
indtaget med hensyn til placering af den
nye brugs, da der som nævnt er tre for
skel I ige placeringsmuligheder. Og den
bedste løsning skal findes først før man
placerer den nye Brugs.
SN Foreslår at der skal ligge et tro-

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

værdigt prospekt der viser at det kan sva
re sig at drive en brugs i Grønbjerg. Vi
skal tænke på omstændigheder som in
ternethandel, Bilka o.s.v.
Vi må forudsætte at Brugsens be
JA
styrelse er kompetente folk der kan ud
nytte midlerne fra Grønbjerg By- og Er
hvervsudvikling og så må vi tro på pro
jektet og stå sammen for at få en Brugs
til at fungere her i Grønbjerg
HT Selv om vi får internethandel, vil
der altid være et sted hvor vararne skal
afhentes
GA Slog på at der skulle åbnes lørdag
og søndag eftermiddag.
Fremkom med forslag om at
IM
Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling
midler skulle stilles til rådighed for
Brugsens bestyrelse under forudsætning
af at projektet skal ligge til gennemsyn
for partshaverne.
Hans Jensen (HJ)
Mente at man skulle give pengene til
brugsens Bestyrelse, men det var vigtigt
at Brugsen var gældfri ved færdigbyg
ning. Det er en konstatering at huspriser
ne vil falde med 25 % hvis brugsen luk
ker.
HT Med de nuværende åbningstider
vil en ny Brugs lige kunne løbe rundt.
Med udvidet åbningstid og "Sake-Up"
vil omsætningen stige en smule, vurderer
sagkyndige.
NPS Der skal ligge et realistisk projekt,
men der skal være en brugs i Grønbjerg.
2"2 - 3
Thorki Id Thomsen fremlagde regnskabet
der blev godkendt af generalforsamlin
gen.
4
På valg var Gravers Sønderby, Thorkild
Thomsen og Markus Gammelgaard.
Nyvalgt til bestyrelsen blev

20 stemmer
Markus Gammelgaard
17 stemmer
Gravers Sønderby
11 stemmer
Ivan Mortensen
6
Følgende ordlyd til bestyrelsens blev
vedtaget:
Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens
bemyndigelse til inden for lovens ram
mer, at anvende Grønbjerg By- og Er
hvervsudviklings egenkapital, som risi
kovillig kapital for en fornyelse eller ud
videlse af Grønbjerg Brugs. Beløbet stil
les rente- og afdragsfrit til Brugsens Be
styrelses rådighed. Grønbjerg Brugs Be
styrelse fremsætteret projektforslag der
fremlægges i en periode på 8 dage. Så
fremt der ikke inden 8 dage efter den sid
ste dato for fremlæggelsen, er protester
fra mere end en tredjedel af anparterne,
regnes forslaget for vedtaget. Fremlæg
gelsen annonceres direkte til anpartsha
verne.
Ved overskud i brugsen skal aftales en
tilbagebetalingsordning.
7
Tage Jensen, Videbæk blev genvalgt til
revisor
Intet under eventuelt.
Dirigenten sluttede med tak for god ro og
orden. Referat Mogens Ballegaard ■
/Jenle:i Salon
tf/

9 7 3 8 41 I 2

_A/min9 :ilider

rl1an

On:ida9 o9 Jreda9

800

-

1200

clørda9 hun efter aftale

49

:_··;: "ii '�

A�.-._· ,)�
�-

'

-

,I

�

.

.

?�:,;��---· .-'.

i:,.,

VIKINGEN ER LØS

Godt at Bill Gates ikke bygger biler...
Den globale computer Guru, Bill Gates sammenlignede computerindustrien med bilin
dustrien. - Han sagde blandt andet:
Hvis General Motors havde udviklet teknologien i samme takt som computerindustrien,
ville vi i dag alle køre rundt i biler, der kunne køre 42,5 km på en liter benzin.
Bill Gates fik den lige i nakke igen - General Motors reagerede ret hurtigt med en pres
semeddelelse - for lige at sæne tingene på plads:
Svaret lød: Hvis GM havde udviklet en teknologi som Microsoft (Bill Gates firma), vil
le vi køre rundt i biler med følgende egenskaber:
Din bil ville tilsyneladende uden grund gå i stykker op til to gange dagligt.
Hver gang man malede nye striber på vejene, måne man købe en ny bil.
Din bil ville jævnligt gå i stå på motorvejen. Men du ville acceptere det, genstarte og
køre videre.
I stedet for advarselslamper for temperatur, olie, baneri mv., ville der kun være en ad
varselslampe som betyder "generel fejl".
Airbag systemet ville først spørge "er du sikker" før det kunne udløses.
Bilen ville jævnligt låse sig selv, og man kunne kun komme ud via særlige tricks - f.
eks. - ved samtidigt at vride dørhåndtaget dreje nøglen og trække i antennen.
Hver gang en ny bil blev sendt på markedet, skulle man tage et nyt kørekort. Mange ting
ville fungere helt anderledes end i den gamle bil.
Og endelig skulle man trykke på startknappen for at stoppe bilen.

flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl
fl

�

fl
fl
fl
fl
fl
fl

Del 9ø1 mi9 9lad i G1ønbje19
Det ville gøre mig glad om alle ville få lys på cyklen,
.
både for og bag.
En cykelbrik er også en god ide! Hvad om Grønbjerg- �
- ·,
2000 uddelte en sådan til os alle.
Karen Margrethe Møller
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Skriv til
BØRNEBØT
TENS POST
KASSE, som du
finder i BRUG
SEN og på SKO
LEN.

for dig, som gerne vil læse om noget kun
for børn. Her kan du læse om andre børn
og deres oplevelser. Du kan også skrive
om nogle oplevelser du selv har haft; fri
tidsinteresser, ferier, en god bog, om film
eller et nyt computerspil, der er værd at
prøve. Har du tegnet en flot tegning eller
kender en god vits, som du vil dele med
andre. Eller er der bare noget du gerne vil
fortælle eller spørge om, så har du chan
cen her på Runestenens børneside.

"Blå oe billie"
Manvineuneer 1ælee1
billiet. 10 kr. pr. stk.
Er du infereneref oe
har råef lov ar din
rar oe mor,
Så rine til Nanna Liv
tlr. 97 38 40 59.

I år er det fastelavn mandag den 6. marts, men man kan allerede nu godt begynde at tæn
ke på, hvordan man vil klæde sig ud. Meget fastelavnstøj kan man selv lave af far eller
mors gamle tøj (husk at spørge først) eller skrammel, papkasser og paprør, der kan ma
les. Spørg på dit bibliotek, om de har nogle fastelavnsbøger med gode ideer eller i din
SFO (Mariehøne), om de vil hjælpe dig. Her er nogle fa ideer til at begynde med:
Se løsningen på kryds og tværsopgaven side 2

. · · -�x�

�
lÆIIJ'
u,11 •o•oT

Du vil også møde en rubrik, der hedder
"Blå oe billie". Det er et tilbud til dig, der en
ten vil købe, sælge eller bytte ting. For ek
sempel legetøj, originale computerspil eller
cykler. Der er nogle fa betingelser, som jeg
vil nævne her:
I. Du kan kun købe, sælge, bytte kæledyr i
"Blå oe billie", sammen med din far eller
mor.
2. De enkelte ting, der sælges må højst koste 300 kr. i "Blå oe billie".
3. Det er ulovligt at købe eller sælge kopier
af computerspil og programmer.

51

- rI �(!!li�
��
-. . .:I:'.'�fr'/
,--f-----.<

·.

·. .

�

-��

}��/-

.

. �. .

.(

:�
.•

.

��

.
·�.:·

-�·;-:·�····
��"
.
.

. , .. •·

GRØNB.JEllG MffBELINDUSUll A/S

Asmussen & Sørensen
Højrisvej 1 . Grønbjerg • 6971 Spjald • Telefon 97 38 42 44 • Telefax 97 38 43 03

