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Årtusindets første baby i Grønbjerg, født d. 30. januar 2000 
En pige hos Mohr Hansen, Sandbækvej. 

RUNE 
STENEN 



■ Redaktionen

Forsiden: Årtusindets første baby i 
Grønbjerg præger forsiden. 
Hvis vi i Runestenen ikke skulle brin
ge en sådan begivenhed hører alting jo 
op. 
Vi ønsker familien på. Sandbækvej 
tillykke med den nye ver
dens/årtusindeborger i Grønbjerg. 

Billedet er et såkaldt dogmebillede -
taget med håndholdt kamera, det er 
derfor at det er noget uskarpt. 

Tænker man nu tilbage til indgangen 
af 1900 tallet og det fremskridt og den 
udvikling der er sket i den menneske
alder der er gået - til omkring 1970 -
1980 så kan man slet ikke tænke den 
tank; til ende, med hensyn til, hvad 
der vil ske i løbet af dette århundrede 
til 2070 - 2080, når dette barn er ble
vet "rigtig voksen". 
Tanken er lidt spændende. Bor der 
stadig mennesker her ude på landet, 
vil det samme værdisæt være gælden
de hvordan har moralen og etikken 
de�? For ikke at tale om det tekniske 
fremskridt. Kører bilerne på vand, kø
rer vi i det hele taget, foregår det hele 
bag en skærm, er vi forbundet alle 
sammen via computere, og er compu
teren en lige så naturlig del som at vi 
går rundt med en blyant i lommen, 
hvor store er vore mobiltelefoner - har' 
vi dem i det hele taget, eller kan vi ved 
tankens kraft komme i forbindelse 
med det menneske vi tænker på - og i 
givet fald hvordan undgår ministre at 
blive kimet ned?? Det kunne være 
spændende at opleve, men det er jo 
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nok kun dem der bliver født i dag for
undt - eller er det? 

Siden sidst: Vi er nu gået ind i Rune
stenens 8. år, som vi berettede i sidste 
nummer. Det har givet anledning til et 
par forespørgsler om hvor længe rune
stenen egentlig er udkommet. Dette 
medfører at vi vil begynde at sætte år
gang på bladet. Bladnumrene er stadig 
fortløbende, og vi angiver også dat_o 
og årstal, men derudover kommer år
gangen også på. Jeg "kom til" at læse i 
det første materiale vi lavede da vi be
gyndte og fandt at "Runestenen" blev 
"født" den I 0. januar 1993 ■ -mb 

RUNESTENEN 

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

Tegner: 
Jens Erik Bygvraa Ueb), Frydendalsvej 1 
Tlf: 97 38 43 57 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 I 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 



■ Nyt fra Byrådet ef
Ved: Gravers Kjærgaard 

I dette nr. af Runestenen har jeg valgt 
at berette lidt om, hvad Socialudvalget 
beskæftiger sig med. -
Af Kommunens samlede budget på 
295 milt. kr. omsætter udvalget ca. 
I 00 milt. kr. og beskæftiger ca. 250 
personer, foruden det administrative 
personale på rådhuset. 
Det største område er ældrecentre og 
plejehjem, hvor ca. 157 er ansat, her
efter følger plejeforanstaltninger i 
hjemmet med 62 hjemmehjælpere og 
16 hjemmesygeplejersker. Vedrørende 
hjælpemidler og omsorgsarbejde er 
der ansat 2 ergoterapeuter. Der er an
sat 3 familiekonsulenter til at hjælpe 
og vejlede i familier, som af en eller 
grund har et behov i en periode. På det 
forebyggende område er der 1 ung
domsmedarbejder. Sluttelig er der 
ca. IO ansatte til det område der kaldes 
foranstaltninger for voksne handicap
pede. 
Nu er de 100 milt. jo ikke kun lønud
gifter, derfor vil jeg i det følgende gi
ve nogle eksempler på, hvad udvalget 
mere konkret er i berøring med. 
Kommunen disponerer over en række 
ældreboliger, som følge deraf garante
res så for huslejen til boligselskabet, 
som jo er ejerne. Denne garanti har i 
1999 kostet ca. 90.000 kr. (heraf 
35.000 kr. på Kastaniealle i Grønbjerg 
). 
Flygtninge er også et område vi vil 
komme til at beskæftige os med igen. 
Videbæk Kommune har forpligtet sig 
til at tage imod 25 flygtninge i år 

2000, så her vil vi nok få chancen i 
Grønbjerg, for igen at tage imod den 
udfordring en vellykket integration er. 
- Indkomstoverførsler dækker over
kontanthjælp, førtidspension, syge
dagpenge, m.m. Det er et område, der
konstant kræver en meget stram sty
ring fra forvaltningens side, det må vi
så som politikere tilse også sker fyl
dest. - På dagsordenen til et socialud
valgsmøde er også en række personsa
ger, der i samarbejde med forvaltnin
gen skal tages stilling til. Personer,
som af den ene eller an den grund, har
hjælp behov. En række af disse sager
kan være meget svære at afgøre, da
det er af meget stor betydning, til tider
livsvigtig, at pågældende hjælpes
bedst muligt, samtidig er en del af dis
se sager endog særdeles udgiftskræ
vende. - Det rummelige arbejdsmar
ked er også et område, der har stor be
vågenhed i disse år. Her bliver der
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ø- Servicemeddelelser ,u

Læge H. Thomsen 
Tlftid: 800 - 900 

Konsultation: 
efter aftale 

Tlf.: 97 38 40 50 

Grønbjerg 
Folkebibliotek: 
Mandag: 1 500 - 1 700 

Torsdag: 1800 - 2000 

Klip og Krøl: 
Mandag: 900 

- 1730 

Tirsdag: 900 - 1 730 

Onsdag: Lukket 
Torsdag: 900 - 1730 

Fredag: 900 - 1730 

Lørdag: Lukket 

Tlf.: 97 38 42 85 

Grønbjerg - 2000 
Servicebutik: 

Brugsen: 
Mandag -
Torsdag: 800 

- 1730 

Fredag: 800 - 1 800 

Lørdag: 800 - 1 200 

Søndag: 800 - 1 200 

Brødudsalg & aviser 

Postekspeditionen: 
Alle hverdage: 

9
30 - 1200 

Posthuset er lukket 

Landbobanken: 
Mandag: 930 - 1200 

Tirsdag & onsdag 
lukket 

Torsdag: 1 330 - 1 730 

Fredag: 1330 - 1 630 

Tlf.: 97 38 40 49 

Bentes Salon: 
Mandag - Onsdag 

Tlf. : 97 38 41 77 man- & fredag lukket 
tirsdag, onsdag & tors-

fra 1 200 - 1 330 

Post indleveret efter 
1330 bliver sendt efter
følgende hverdag. 

& Fredag: 800 
- 1200 

Lørdag efter aftale 

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

Genbrugspladsen: 
Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 

· 1 200 

dag 1 600 - 1 730 

Der kan forekomme 
uregelmæssigheder. 

Politi hver tirsdag 
kl. 14 præcis 

Tlf./fax: 97 38 48 08 

Tlf.: 97 38 40 42 

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

Tlf.:97 38 4 1 12 

Fodpleje: 
Efter aftale 
bedst fra 17-18 

Tlf.: 97 38 43 43 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1 800 Søn- og hell igdage kl. 1745 

Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1 200 

Rutebilernes informationscentral: Videbæk ------------------97 17 33 99 
Mandag - fredag kl. 800 - 2000 Ringkjøbing --------------97 32 33 99 
Lørdag kl. 800 - 1600 Holstebro -----------------97 42 17 88 
Søndag kl. 1100 - 2200 Skjern ----------------------97 35 06 77 
Vagtlægen: 97 84 18 00 Alarmcentralen: ---------112 

Biblioteket: T. Vestergård 97384177 Landbetj: Karl Werge (Videb.) 
Billardklubben: Niels Jacobsen 97384468 Lokalhistorisk: N. Peder Svendsen 
By• og Erhv.udv: John Asmussen 97384285 Lægen: Henrik Thomsen 
Byrådet: Gravers Kjærgaard 97384094 M enighedsr Idet: Hanne Kjærgøørd 
Børnehuset Bøst: Alan Larsen 97384009 Musikforeningen: Jonne Gregersen 
Bernehuset: Lone R. Lauritsen 97384066 Nr. Omme Kirkekontor 
0agplejerep.: Eva Broni 97384179 Posthuset: Brugsen 
Forsamlingshuset: 97384383 Præsten: Ernst M. 0ttosen 
Grenbjerg-2000: Mogens Ballegaard 97384332 Rede Kors: Besøgstjeneste 
Gymnastikforen.: Ole Østergaard 97384448 Servicebutikken: Grenbjerg - 2000 
Havekredsen: Lis Helles Olesen 97384313 Skolebestyrelse: Ole Berthelsen 
Hjemmeplejen: 97172433 Skolen: Henning B. Møller 
Familie & Samf: Annette Petersen 97384139 Sogneforening: Kresten Vestergaard 
Idrætsforeningen: Tine Lund-Nielsen 97384120 Udlejn./Flagalle Jørgen Oemønt 
Jagtforeningen: Kresten Agerlund 97384270 Ungdomsklubben: Karen Bak 
Kirkebetj/Grøver: Inger L. Skytte 97384343 Venstreforen: Jergen Oemant 
Kirkeligt Samf: Hans Erik Hansen 97384038 

} 
Leil Tange 

Klubhuset: 97384076 Vandværket Jørgen Kristensen 
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97171030 
97384110 
97384050 
97384094 
97384546 
97384696 
97384042 
97384183 
97173354 
97384808 
97384179 
97384177 
97384200 
97384187 
97384349 
97384187 
97384284 
97384259 



■ ARTS Side Side 

MA 13 GB- 2000 rep. møde 12 LØ 15 Avisindsamling 8 

TI 14 Dagen tiltaget med 4 t 52m SØ 16 Familiegudstjeneste Kirke 9 7 

ON 15 MA 17 17 

TO 16 TI 18 

FR 17 Gymnastikopvisning 31 ON 19 

LØ 18 Badmintonturnering 31 TO 20 Skærtorsdag Kirke1030 

SØ 19 Badmintonturnering Kirke 14 31 FR 21 Langfredag Kirke 9 

MA 20 Musikalsk LeQestue 13 LØ 22 

TI 21 Tilmelding som. badm. SØ 23 Påskedag Kirke 1030 

ON 22 MA 24 2.PåskedaQ Kirke 9 18 

TO 23 Generalforsamling Brugsen 21 TI 25 GGUF Generalforsamling 11 

FR 24 ON 26 Generalfors. Fam & Sam 6 

LØ 25 Kursusafslutning Fam & Samt 20 TO 27 

SØ 26 Sommertid beg Kirke 10 FR 28 Generalfors. Billard 8 

MA 27 H LØ. 29 111111111 .,. 31 

TI 28 SØ 30 Kirke 9 

ON 29 Sidste svømning ■ AJ

TO 30 MA 1 Tour de Pedal 19 31 

FR 31 TI 2 

APR Il ON 3 

LØ 1 TO 4 

SØ 2 Kirke 9 FR 5 Danmarks befrielse 

MA 3 15 LØ 6 Havekredsen 17 

TI 4 Selma Lagerlof 37 SØ 7 Kirke ingen 

ON 5 MA 8 H 

TO 6 TI 9 Tour de Pedal 31 

FR 7 ON 10 

LØ 8 TO 11 

SØ 9 Kirke 1030 FR 12 

MA 10 16 LØ 13 

TI 11 SØ 14 Marabou-dag Konfirm Kirke 10 8 

ON 12 MA 15 21 

TO 13 TI 16 

FR 14 ON 17 Tour de Pedal Dagen tiltaget 9t 32m 31 
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(fortsat fra side 3) 

ydet store bestræbelser på, at få virk
somheder til at fastholde personer, 
med en sygdoms- eller handicapgrad, i 
arbejde med et flexjob, løntilskud eller 
andet. 
Støtte til frivillig social arbejde har vi 
også beskæftiget os en del med det 
sidste år. Det er Røde Kors, Ældrerå
det, Ældresagen, Handicapforbund, 
m.fl., der her bliver tilgodeset.
Der kunne nævnes mange flere ting
indenfor socialudvalgets område, men
jeg vil slutte for denne gang. Jeg hå

ber, at linierne har givet et lille indblik
i nogle af de opgaver et velfærdssam
fund også kræver. ■

Vi skal minde om 

landsindnrnJingen til 

Kræftens Bekæmpelse 

søndag d. 2. april 2000 

Konfirmation i 

Nr. Omme kirke 

år 2000 

søndag d. 14. maj kl. 10 

"Nogle kastede sten på hans grav. 
Derfor stod Jesus op og blev jøde. 
Og så blev der stor opstandelse." 
(Sofie 9 år) 

GRØN BJERG 

MASKINFORRETNING 

din lokale Maskinforretning 

97 38 40 35 

Familie og samfund 
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Generalforsamling 

onsdag d. 26. april 2000 kl. 19
30 på Grønbjerg skole 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

Kreativ indslag: Vil blive bekendtgjort senere. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 



:,S:�=�i�Mmreo �l __ 
Mange forældre bliver -
bange, når deres børn får høj feber; 
men som regel er det en harmløs vi
russygdom, der er skyld i, at tempe
raturen stiger. En almindelig forkølel
se kan sagtens give temperatur over 
40, og det gør ingenting. Feber i sig 
selv er ikke farlig, og der er ingen 
grund til at måle temperaturen hele ti
den. Det betyder mere, hvordan barnet 
i øvrigt har det. 
Feberkrampe er meget ubehageligt at 
se på. Barnet bliver stiv i arme og ben 
og blå i ansigtet og vender det hvide 
ud af øjnene. De fleste forældre, der 
ser det for første gang, ringer straks på 
112, og det er en god ide. Det siges, at 
den største risiko ved feberkramper er, 
hvis forældrene i panik kører barnet på 
sygehuset og kører galt på vejen. Fe-

FAMILIEGUDSTJENESTE 

i Nr. Omme Kirke 
finder i år sted 
Palmesøndag 

I år vil Åse Rigtrup Stoltenberg, 
Hjerm med sit 

dukketeater 

få os alle til at tænke på den fore
stående påske, og få os ti I at kom
me i påskehumør. 
Med håbet om en festlig og ud
bytterig søndag formiddag. 

Nr. Omme Kirke og 

Menighedsrådet 

berkramper er ikke farlige, og børn, 
der har haft dem, klarer sig lige så 
godt som andre børn både i skolen og 
udenfor. 
Hvis et barn har været på sygehuset 
med feberkramper, vil forældrene 
normalt få noget medicin til at give 
barnet ved evt. nye anfald, men man 
bruger ikke længere forebyggende be
handling. 
Et barn med feber har brug for at slip
pe af med varmen og må ikke have for 
meget tøj på eller ligge for varmt. Det 
er også vigtigt, at det får rigeligt at 
drikke. Hvis det bliver pylret, kan det 
gøre godt med en lille dosis pamol el
ler panodil. 
Der er imidlertid 5 faresignaler ved 
feber: Stivhed i nakke og ryg, kedelig 
kulør, åndenød, manglende interesse 
for omgivelserne og små punktforme
de blødninger i huden. Hvis et af disse 
tegn er tilstede, skal det undersøges 
nærmere.■

Spil udendørs fodbold �®ID��» 
i Grønbjerg IF. � 
Er du Miniput eller Lilleput? 
Årgange 1988-89-90-91. 

Så er der 

Sæsonstart i klubhuset

Mandag d. 20. marts kl. 17.00 

Forældre bedes møde kl. I 8 til ori
entering i klubhus om sæsonen. 

Venlig hilsen Poul Erik Nielsen & 
Søren Nilausen 
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Adr: Sønderkjærsvej 1, Grønbjerg 

Formand: Niels Jacobsen 97 38 44 68 

Billardklubben 

afholder generalforsamling: 

Fredag d. 28. aprll 2000 
Dagsorden bliver tilsendt hvert enkelt medlem 

KOM TIL MARABOU-DAG. 

Igen i år vil Grønbjerg IF være vært ved MARABOU-dag, 

søndag den 14. maj fra kl. 10.00. på stadion 

Bestyrelsen 

Mcu-abou-dag er for alle oiger og drenge fra børnehaveklasse til og med 5. klasse, 

og altså også for dig der ikke allerede spiller fodbold. 

MARABOlJ-dag er en dag med en masse �jove boldlege, og når alle aktiviteter er 

færdige vil du la en overraskelse og et stykke MARABOU chokolade. 

Vi glæder os til at se dig. Grønbjerg IF 
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Indsamling af avis/reklame pa 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 aflever dem på Grønbjergvej 24, Jørn og Karen 97 38 43 49. 



■ Brugsnyt

Ved: Formand Henrik Thomsen 

Vi arbejder fortsat videre på at realise
re planerne om at bygge en ny butik 
som nævnt i sidste nummer. Vi for
venter at være klar til at præsentere 
projektet ved et borgermøde den 15. 
marts. Tidspunkt og mødested vil bli
ve bekendtgjort ved opslag. Der er ad
gang for alle. Man behøver hverken at 
være medlem af Brugsen eller an
partshaver i By og Erhverv for at være 
med. 
Som mange måske ved, er FDB ved at 
bygge en ny stor butik i Ringkøbing, 
og det ser ud til, at der bliver noget 

Er du vaks 

så kom straks 
jeg er klar 

med kam og saks 

RBØL 

97 38 42 85 

godt inventar tilovers, som vi kan få 
for at hente det. 
I øjeblikket regner vi med, at det kun 
bliver meget lidt, vi skal ud at købe 
som nyt. 
Til selve byggeriet håber vi på hjælp 
fra frivillig arbejdskraft. Nogle penge 
kan vi selv skrabe sammen i Brugsen 
og By og Erhverv, og vi forsøger at 
være meget omkostningsbevidste ved 
byggeriet, men vi slipper ikke for at 
skulle ud at låne. 
Hvor meget det drejer sig om, og om 
planen i sidste ende kan komme ti I a1 
hænge sammen, afhænger bl.a. af, om 
planen får tilstrækkelig god tilslutning 
på mødet. 
Jeg håber, mange møder op og giver 
deres besyv med.■ 

DK BENZIN 

Jørgen Demant 

Ørnhøjvej 12. Grønbjerg 

6971 Spjald 

tit. 97384187 

,.t.. HENNING 
� SØRENSEN 

Aut. El.Installatør 

Parkvej 2 

6971 Spjald 

Telefon 97 38 15 66 

Mont•r Karsten Hansen: 40 94 30 66 
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■ En familie i Grønbjerg

Denne gang har vi be
søgt familien Nilausen, i 
Gammelmark der ligger 
på Grønbjergvej. 

Familien består af : 

mor Jytte, på 40 år, som 
er kontor assistent. 
far Søren, som er 43 år 
og chef for Økologisk 
afd. På DLG i Skave. 
Jens, som er 10 år, går i 
4. kl. på Grønbjerg sko
le, og Sune på 8 år, går i
2. kl. Begge drengene
går i skolefritidsordning efter skole.
Der foruden har familien en hund, Sal
ly på 5 år, 45 Suffolk får, med lam (i
alt ca. 100 -105) nogle stude, danske
landhøns, katte, og guldfisk i en dam i
haven. Om sommeren har de også gæs.
Selvom Søren er "professionel" økolog
på sit arbejde, drives Gammelmark ik
ke som statsautoriseret økologisk brug.
Han gider simpelthen ikke udfylde ske
maerne! Merprisen for økologiske lam
er det samme som de "velfærdslam"
som leveres til FDB.

Jytte er født i Borbjerg på landet!. .... 
og har altid fået at vide af sine foræl
dre: "flyt aldrig på landet, det er for 
hårdt." 
Jytte har taget realeksamen og handels 
eksamen i Holstebro. Efter Eksamen, 
fik hun arbejde på Familielandbrugets 
regnskabskontor i Holstebro. Hun flyt
tede ind til byen, men efter 7 år i 
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"Storbyen" var hun klar til at flytte på 
landet igen. I alt 17 år arbejdede Jytte på 

/ 
I 

Regnskabs kontoret, så ville hun prøve 
noget nyt, og fik arb. i Videbæk hos et 
tømrer firma, det var kun 20 timer / uge, 
så hun lavede lidt regnskab for Anne
berg, og Grønbjerg Møbelindustri ved 
siden af. Efter 5 år i Videbæk, flyttede 
Jytte i efter
året '99 til
bage til ar
bejdet i 
Holstebro, 
denne gang 
på Ringkø
bing amts 
kvægavls 
kontor. 

Søren er født og opvokset på en gård 
med køer og heste, i det nordlige Sjæl
land mellem Holbæk og Frederikssund. 
Han blev student ved Frederikssund 
gymnasium, kom på Lan'dbohøjskolen, 



og var i '82 o/1'
færdig som 

Agronom. I 

uddannel
ses tiden

havde han
orlov, hvor

han arbej
dede som
fodermester, og var på Grønland på en

fåreavlsstation. Han har også flere gan

ge siden været på Grønland i forb. med

arbejdet. (Sørens afgangs projekt fra

KYL handlede om Grønlandske lam.)

I '82 blev Søren konsulent i Videbæk,

og han boede sammen med 2 andre i

bofællesskab på et andelslandbrug i

Spjald. De havde kontrakt på 4 år, og

da den udløb, købte Søren gården på

Grønbjerg vej.

I '86 blev Søren konsulent i Holstebro,

her mødte Jytte og Søren hinanden, og

i '88 da Søren havde fået lavet køkke-

net i stand flyttede Jytte ind. 

Da Jens blev født i '89, og Sune i '91, 

skulle de jo også have drengene passet, 

men der var ingen plads i dagplejen. 

Det blev starten på at få Børnehuset op 

at stå, der blev dannet en gruppe til at 
arbejde med projektet, og drengene 

kom i dagpleje nede hos Erna, hvor de 

blev godt forkælede. 

Fritidsinteresser: 

Jens: Går til gymnastik på det lille 

springhold, spiller badminton, fodbold, 

og går til kor. Han har haft en hest, 

men blev træt af det, så nu nøjes han 

med at fodre hønsene" Jens har et får 

der hedder Bambi, men han vil hellere 

spille computer end passe får. 

Han er også begyndt at samle på fri

mærker, bare ikke de kedelige med 

Dronning Margrethe på. 

Jens fortæller at han som 2 årig faldt 

Generalforsamling 

Grønbjerg Gymnastikforening afholder generalforsamling 

Tirsdag d. 25. april 2000 kl. J 930 

på Grønbjerg Skole 

Dagsorden: 
I. Valg af dirigent
3. Regnskab
5. Valg til bestyrelsen

7 Evt.

2. 
4. 
6. 

Beretning 
Indkomne forslag 
Valg af revisor 

Stemmeberettigede er alle medlemmer over 14 år og valgbare til bestyrelsen, når man er 

fyldt 16 år. 

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 

4 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Mød op og få indflydelse. 

Med venlig hilsen bestyrelsen 

11 



ned af 
køjesen
gen, det 
g j o r d e
m e g e t
o n d t ,
men han

fik først

ove rbe 

vist mor og far om at han skulle til læ
gen dagen efter.
Det viste sig at Jens havde brækket

benet, så han fik gips på og måtte krav
le rundt om juletræet det år, og han

havde ellers lige lært at gå.

Sune: Går til fodbold, badminton, og 

spiller meget computer. Han har et får 

der hedder Rødhætte, Rødhætte har få

et 7 lam indenfor I ½ år. .... det var ikke 
helt efter 

p l a n e n ,  

men Su

nes får 

vil gerne 

selv be

stemme. 

Sune el

sker at være i Grækenland på ferie, og 
især i badeland i Grækenland. Og så er 
han også meget glad for Erna, hun er 
bare den bedste. 

Jytte, kom med i dilettant lige efter at 

de var flyttet herud, og kort efter også 

med i sogneforeningen, hvor hun var i 

bestyrelsen i 4 år. På den måde kom 

hun til at kende en masse mennesker. 

Hun går til gymnastik, og badminton, 

og har siddet i best. for idrætsforenin

gen i 5 år. Derudover er hun også fo-

12 

dermester når Søren er på rejser. 

Søren, har fårene som den helt store 
hobby. 
Så træner han lilleputterne i fodbold, 
og har gjort det siden '94. Han har selv 
spillet meget fodbold, men nu bliver 
det kun til indendørs om vinteren .... og 

hvis kroen ellers har åbent, plejer de at 

få en bajer og noget mad efter fodbold. 
Søren 
også 
pleant til 
byrådet p

0 

Grønbjer 
listen, o 

han har væ 

ret aktiv i 

Grønbjerg· 

2000. Men det meste af hans tid går 
med familien, foder, fodbold og får. 

Familiens fremtidsplaner: 

De næste IO år skal gå med at støtte 

børnene i deres skolegang og uddan

nelse, men lige nu er det især vigtigt at 

de får lov til at lege og være børn. De 

har planer om at tage en tur til Ameri

ka, Californien i stedet for at fejre kob
berbryllup. Så skal de se Disney 
World, og besøge Sørens familie. 
Jens vil gerne have en lillesøster, men 

det syntes Søren ikke er en god ide, for 

han vil ikke holde udenfor et diskotek 
det halve af natten, i en alder af 65 år, 

for at hente sin datter. 

Søren og Jytte er enige om at .det er 

vigtigt at holde på skolen, forretninger

ne og foreningerne for at Grønbjerg 

bliver ved med at være et godt sted at 

bo, så folk er tilfredse, og der kommer 



endnu flere hertil. 

De vil gerne have gjort noget til at sik
re den farlige vej, evt. en rundkørsel, 
og gerne en tankstation i forbindelse 
dermed. Der kunne også blive plads til 
en ny dagligvare forretning, og en Mc. 
Donalds, mener Jens. 
I øvrigt er det vigtigt at der er flere fri
villige i foreningsarbejdet, i børne- og 
ungdomsarbejdet især. Det ville også 

Ung pige i huset. 

Vi er en familie i Grønbjerg, som søge 
en afløser for Stine Pedersen 

den 01-07-00. 

Familien består af tre piger Caroline 2 
år, Cecilie 5 år og Camilla 7 år samt far 
Søren og mor Jonna. 

Udlejningsboligeme på 

Kastaniealle. 

Såfremt kommunen ikke har "visi

teret" ældre til boligerne, kan alle 

komme i betragtning til disse nyop
førte boliger. 

Boligerne er på 64m2 

indskud 
mdl. husleje
+ forbrugsafgifter

13.170,- kr. 
3.350,- kr. 

Man bedes rette henvendelse til 

Boligselskabet Midtvest, 
Islandsgade 3, 7430 Ikast 

Tlf.: 97 15 21 55 

være godt hvis foreningerne blev lidt 
mere fokuserede på at arbejde sammen 
om opgaverne, mange opgaver ville 
være lettere at løse i fællesskab. "Det 
er det vi har Grønbjerg 2000 til", af
slutter Søren. 

Vi siger mange tak til hele familien Ni
lausen, fordi vi måtte komme og snak
ke med dem. ■ -lo & -mp. 

Arbejdstiden vil være fra ca. 7.00 til 
16.15 hver dag. 
Løn og opgaver efter nænnere aftale. 
Har dette din interesse, hører vi gerne 
fra dig. 
Jonna og Søren Gregersen 
Ommegårdsvej 7 Grønbjerg 
97 38 45 46 

13 
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Læge Henrik Thomsen 

Speciallæge i almen medicin 

og 

specialist i manuel terapi 

Algade 8, Grønbjerg 

tlf.: 97 38 40 SO 

fax: 97 38 4 1 33 

Behandling af 

muskler og led tilbydes 

efter aftale fra 9 - 1 7 

alle hverdage undtagen lørdag 



Fra årets succesdilettant: Det er fra venstre Hanne Kjærgaard der sminkes af Irene Dals
gaard. Derefter Lone Otte, Henrik Bilgrav, Bent lllum, Dorthe Liv, Jørgen Bank, Erna 

Mikkelsen og Kim Nørdal. Instruktør og sufflør Ingrid Kirk og Grete Tange. 

0 
�

. 

Ørnhojvej 24 • Grønbjerg • Tlf. 97 38 42 81 • Fax 97 38 42 88 . 
IDE• HUSENE. 
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IVAN V MORTENSEN A/S 

Bygge & indretningsfirma 

15 



■ Vi heppede ellers

Ved: Lone Lauritsen 

Aktivitetsdag I Videbæk. 

I vinterferien var vil 3 børn til aktivi
tetsdag med børnehuset og 3 voksne. 
Der var forskellige ting vi kunne lave 
Vi syntes bowling var meget sjovt. 
Grønbjerg spillede fodbold mod 
Spjald, Grønbjerg tabte. øv. Vi heppe
de ellers på Grønbjerg. Der var en 
hoppeborg. Der var skydning. Vi kun
ne også bade, vi var rigtig længe I 
vandet. Folkedans var meget sjovt. Vi 
kunne også blive sminket. Vi kunne 
lege sørøverleg. 
Det var en sjov dag og vi vil gerne 
med igen. 
Louise og Maria. 

16 

Aktivitetsdagen er en årlig tilbageven
dende begivenhed i vinterferien, som 
vi håber fortsætter. De voksnes ople
velse af dagen, var ligeledes god og vi 
har besluttet, at vi deltager igen til næ
ste år. 

Begyndelsen 

(Digt af Carl Chamberg) 

Giv børnene ret 
til at lege og lære, 
at drømme og forme, 
leve og være 

kun der, hvor børn 
kan føle sig trygge 
gror det, de gamle 
kaldte for lykke. ■ 



■ Sogneforeningen

Ved: Formand Kresten Vestergaard 

Far formandens beretning for 1999: 

Ølsmagning blev afholdt den 21. maj 
som en slags "kompensation" for di

lettanten Der var ca. 60 deltager til 

denne vellykkede aften, hvor man da

gen efter kunne konstatere at nogen 
havde i hvert fald smagt på øllet. 

Sankt Hans fest med kondibingo -
overrækkelse af årets sølvviking til 

Anette og Hans Jørgen og båltale ved 
sognepræst Aage Hedevang Nielsen 
Flot fremmøde med ca. 200 menne

sker. 

Høstfest den 9. oktober med ca. 80 del

tagende. Bestyrelsen stod for selve me

nuen, der med Jørgen Demant som 

kok, blev en stor succes. 

I efterårsferien deltog vi i afvikling af 
Landdistrikternes Uge i Grønbjerg - bl. 

a. med en udstilling i gymnastiksalen,

der var ca. 300 besøgende hvoraf ca.

60 kom udefra.

Den 27. november afholdte Familie og 
Samfund julemarked i forsamlingshu

set i samarbejde med Sogneforeningen. 
Samme dag blev opsat juleudsmykning 

i Algade, juletræ ved Brugsen og som 

noget nyt 2 juletræer i hver ende af by
en. Stormen den 3. december tog man-

Lørdag den 11. Marts kl. 13°0 hos Finn Hansen, Mosevænget 30, 
Ørnhøj. 

Vi mødes til et par timers instruktion og gode råd omkring podning 
og beskæring v./Finn Hansen, Ingrid og Henrik Jensen. 
Deltager pris inkl. kaffe 25,- kr. ikke medlemmer 35,- kr. 

Lørdag den 6. maj kl. 9°0 
- 14°0 Plantemarked på Gimsinghoved i 

Struer (arrangeret af Region II) 
Har du spændende planter, du ønsker at sælge, er du velkommen 
til at tage dem med til Gimsinghoved. Planterne skal være sunde og 
i potter - og mærket med plantenavn og pris. 
Planteskoler og specialklubber deltager og regionens boghandel har mange 
gode tilbud. 

Hilsen Bestyrelsen 



ge elpærer i juletræet og juleudsmyk
ningen fik en hård medfart. 

4. søndag i advent blev der afholdt ju

letræsfest for børnene. Vi havde valgt
at flytte juletræsfesten fra 3. juledag

med den begrundelse, at der i 1998 var

for få deltager. Vi mener det var det
rigtige valg.

3. juledag var der juletræsfest for de
"voksne" med medbragt madkurv og
knap I 00 fremmødte. Et pænt fremmø
de i betragtning af at det for de fleste

var arbejdsdag dagen derpå.

I weekenden d. 25. og 26. februar var 

der dilettant - med lokale aktører - beg

ge dage med stykket "Mig og min svi

germor". Ingrid Kirk var instruktør. 

Jeg skrev i sidste udgave af Runeste

nen - "vi håber at I vil bakke op om 

dette arrangement". Det må man sige I 
har gjort. Ca. 200 personer har overvæ

ret forestillingerne. Tak for fremmødet 

Der skal herfra endnu engang lyde en 

stor tak til alle jer der har medvirket på 
og bag scenen. Vi vil forsøge at' få 
gang i en god tradition igen. 

Det er med glæde, at der igen er kom
met gang i Grønbjerg Kro og forhå
bentlig til gavn for hele sognet. Jeg vil 

håbe at kroen får en god søgning, såle
des at det igen kan medføre at forsam

lingshuset bliver benyttet af kroen i 

forbindelse med større fester, og til 
gavn for hele lokalsamfundet i øvrigt. 

Vi er i den situation at forsamlingshu
set det sidste år kun har været udlejet 
35 gange mod 44 gange året før. Tidli
gere har forsamlingshuset været udle
jet 60-70 gange om året. 

11999 valgte vi at besøge de husstande 

som ikke havde betalt kontingent til 
sogneforeningen. Jeg mener det var en 

rigtig beslutning, som resulterede i en 

medlemsfremgang på fra 129 i 1998 til 

180 hustande i 1999 og kontingentind
tægten steg dermed ca. kr.9.000,-

Der skal lyde en stor tak til: 

Birte og Kristian for opbevaring af vor 

flagvogn 

Thorvald for vanding af træer og blom

ster. 

Niels Peter Svendsen for opbevaring af 
bænke. 
Thor Illum for opbevaring af julepynt. 

Politiet 
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kan stadig træffes i 
Servicebutikken tirsdage kl. 14 prc. 

I tilfælde af uopsættelig "virke" kan Landbetjenten blive forhindret. 
Du kan evt. kontakte Landbetjenten dagen inden på tlf. 97 17 10 30 



Og i øvrigt til alle der på den ene eller 

anden måde har støttet Grønbjerg Sog

neforening i 1999. 

Til dig Jørgen Dement, der har været 

med i bestyrelsesarbejdet igennem seks 

år skal der lyde en særdeles stor tak for 

det store arbejde du har udført for sog

neforeningen både som kasserer, an

svarlig for udlejning af forsamlingshu

set, opsætning af flagalle m.m. Men 

jeg er utrolig glad for, at du fortsat vil 

forestå alt det praktiske omkring udlej

ning af forsamlingshuset, selvom du 

har valgt at stoppe med bestyrelsesar

bejdet. 

Endvidere en stor tak til øvrige besty

relseskollegaer for godt samarbejde i 

det forløbne år. 

Efter bestyrelsens beretning blev der 

aflagt regnskab der balancerede med 

ca. 180.000 kr. og med et overskud på 

ca. 17.000 kr. 

På forespørgsel om i hvilket omfang 

kan og vil Sogneforeningen støtte Kro

en, blev der svaret at man i bestyrelsen 

havde diskuteret hvordan man kunne 

støtte Kroen. Kroen skal have en chan

ce for at levere mad til fester m.m., 

men der er altid et økonomisk aspekt 

der skal tages i ed. 

En deltager udtrykte at det var svært at 

støtte kroen efter 21 . Mange arrange

menter er først færdige efter 21 hvor 

man kunne have lyst til at nyde den 

"tredje halvleg" på Kroen. 

Hvad er sogneforeningens holdning til 

en evt. ny Brugs? 

Det er ikke drøftet i bestyrelsen, men 
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min egen holdning er at der skal ske en 
ændring af de fysiske forhold i brugsen 
hvis vi til stadighed vil beholde en dag
ligvareforretning i byen. Endvidere 
skal der ordentlige forhold til hvis og 

når der skal en ny uddeler til Brugsen. 

Det blev endvidere fremført at dilettan
ten var et vigtigt arrangement, der var 
med til at introducere nye beboere i li

vet i sognet, ved deres medvirken på 
de skrå brædder. 
Det førte frem til en diskussion om at 
det var vigtigt at nye tilflyttere blev 
budt velkommen til sognet. Problemet 
er at finde ud af hvornår og hvor der 
kommer nye beboere. Oplysningerne 
kan man eksempelvis ikke fa i folkere
gisteret (hensyn til registerloven) så 

kunne man evt. alliere sig med posten, 
præsten eller nogle "stikkere" der kun
ne meddele når der kom nye tilflyttere 

til sognet. 
Jørgen Demant fik en tak fra salen, for 
de dejligt frembragte menuer der blev 
serveret til sogneforeningens fester, og 
det store arbejde der er forbundet med 
dette. 

Valg til bestyrelsen: 
Lone Otte, Charlotte Hansen, Kresten 
Vestergaard, Edith Hansen 
Suppleanter: Walter Agergaard og Lei
la Johansen. 
Bestyrelsen består således af: 
Kristian Kristiansen, Ommegårdsvej 
Kresten Vestergaard, Ømhøjvej 
Charlotte Hansen, Vinkelvej 
Edith Hansen, Ørnhøjvej 
Lone Otte, Kastaniealle 
Erik Øster, Ørnhøjvej 
Jette Hansen, Algade ■ 

Kursusafslutning på 
Grønbjerg Skole 

20 

Lørdag d. 25. marts kl. 13°0- 1&00

Udstilling og åben værksted 

Som noget nyt vil vi prøve, at lave kursusafslutning 
om til en lørdag eftermiddag på Grønbjerg Skole. 

Kaffe kan købes på skolen 

Alle er velkommen 
Hilsen Bestyrelsen 



Sogneforeningen havde indkaldt til fastelavnsfest søndag d. 4 marts 

Følgende blev fastelavnens udkårne:

Konge: 

Kasper Kærgaard 

Lennart Hansen 

Mikkel Lorentzen 

Dronning: 

Karen Ballegaard 

Mathilde Jacobsen 

Maja Liv 

Bedste udklædte: 

Mark Otte 

Nete Pedersen 

Karen Bal legaard 

Daniel Sebastian Jensen 

Generalforsamling 

Grønbjerg Brugs 
Afholder ordinær generalforsamling 

i forsamlingshuset 

Torsdag d. 23. marts 2000 kl. 19°0

Underholdning v/ skolens kor 
Kaffebord 

Adgangskort bedes af hensyn til arrangementet af-

hentet i Brugsen senest d. 22. marts. 

Alle er velkomne. 
Bestyrelsen 
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■ Meninger om Algade

Ved: Lis Helles Olesen 

Borgernes mening om bumpene i ho
vedgaden - Her er en mening: 

Vi er meget glade for hovedgadens 
udseende efter hævefladerne blev la
vet, og der kom nye gadelamper op. 
Jeg synes, det giver et helt andet og 
hyggeligere indtryk af byen end tidli
gere. Jeg synes ganske vist, at det er 
synd for de mennesker, der har fået en 
lampe placeret lige uden for vinduet. 
De må kunne blændes af ind mod hu
sene. Ud over det pæne indtryk, er vi 
selvfølgelig mest glade for, at bilerne 
nu ikke længere kører så hurtigt gen
nem byen. Vi frygter ikke længere at 
lade vor børn færdes langs hovedga
den. Endnu en god ting er, at man sta
dig kan køre i tomgang fra lægens hus 
og helt ned til børnehuset med 50 km i 
timen Ua mindre kan selvfølelig også 
gøre det). Det sparer benzin og ud
stødning og larmer ikke. ■

Ørnrne føddet p.g.a. håtd hud, lig

totne, nedgtoede negle rnrn.? 

Ring og aftal tid på 

tlf. 97 g<;? 4g 4g 

Jeg ttmffeg bedst kl. 17 -1 'i?. 

Kjmtg�tdsvej 14, Gtønbjetg. 

lnget S:kytte 
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■ Tænk dig om!

Ved: Helle Engestoft 

Hvis du har stået med et grædende 
barn i dine arme fordi det har fundet 
sin bedste ven katten ude på en våd 
pløjemark. Død, med tydelige spor 
efter at være ramt af en bil og forsøgt 
at løbe ca. 50 meter på vej mod dets 
hjem - hvordan tror du så man forkla
rer, at den ikke er død med det sam
me? 
Vi kan ikke alle vide, hvor en kat hø
rer hjemme hvis vi har ramt den, hvad 
der nemt kan ske. 
Men ligger der en ejendom i umiddel
bar nærhed af hvor påkørslen har fun
det sted, var det naturligt at banke på, 
for at forhøre sig hvor katten hører 
hjemme. 
På landet kender vi hinandens dyr. 
Katten ville nok have været død alli
gevel, men tanken om, at vi ville have 
kunnet hjælpe, sidder alligevel i små 
som stores tanker. 
Tænk dig om næste gang du rammer 
et dyr, selv om det ikke laver buler i 
din bil.■

Benlej Salon 

ti/ 97 38 41 12

-.A/mingjlider 

rl1an- Onjdag og Jredag 

800 -

1200

cførdag kun efter aftale 



■ Om Foreningsarbejde

Tanker omkring foreningsarbejde. 
På side 4 i Runestenen findes en for
tegnelse over foreningsformænd med 
tlf. nr. 
Der er et righoldigt udvalg af forenin
ger her i Grønbjerg, ligesom andre 
steder her til lands, - det er ikke for 
ingenting Danmark kaldes foreninger
nes land. 
Hvad kommer der så ud af det? Jo, 
først og fremmest kommer der nogle 
aktiviteter for både krop og sjæl. Der
udover kommer der også en del arbej
de for de forskellige bestyrelser. 
Mon ikke, alle der har siddet eller sid
der i en bestyrelse engang imellem 
føler, at der er meget arbejde, men på 
den anden side er det vel til de fleste 
tider en fornøjelse, at samarbejde med 
andre mennesker. Det er ved samar
bejde, vi kommer til at kende hinan
den godt, og vi ved også af erfaring, at 
der er opstået gode venskaber som et 
produkt af bestyrelsessamarbejde. Det, 
at man får en opgave i en forening, er 
jo i bund og grund en tillid, man bliver 

l�DANA
VINDUER� 

vist, og selv viser man andre en tillid i 
en anden forening, hvad enten det er 
vores egen eller vore børns interesse 
og fritid, det er til gavn og glæde for. 
Man kan også sige, at den der har ev
nen, har pligten. Det er ikke ensbety
dende med, at det er en sur pligt, det 
kan også være en fornøjelse og en til
fredsstil le Ise at udføre et stykke arbej
de, andre har gavn af. 
Denne tankevirksomhed, som ligger i 
ovenstående, skyldes, at Hanne og jeg 
har fået en anerkendelse i form af 
Landboforeningens Jubilæumslegat, 
grundet at vi har deltaget i en del for
eningsarbejde, først og fremmest i lo
kalområdet. Med andre ord, andre har 
vist os tillid ved at vælge os i forskel
lige sammenhænge. Det er vi meget 
glade for, men også meget ydmyge 
overfor, da vi ved, at mange andre 
deltager eller har deltaget i mindst li-· 
geså meget. Derfor vil vi gerne vide
regive 4000 af de 5000 kr. der fulgte 
med anerkendelsen, til Grønbjerg 
2000 's "konto til udsmykning/kunst", 
hvor der i forvejen står nogle midler. 
Med venlig hilsen 
Hanne og Gravers Kjærgaard. ■ 

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg 

6971 Spjald. 

Tlf. 97 38 45 00 
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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 

QU; 

T;·R-AN °S 

Anneberg Transpol Sp.zo.o. 
Ul. Batorego 126A 

65-735 Zielone Gora. Polen 

Tel. +48 68 265 595 

Telex 043 3586 Anpol PL 

Fax. +48 68 271 259 

Anneberg Beltransport Ltd. 
9, Aranskaja Street 

BY-220033 Minsk 

Tel. +375 172 10 25 72 

Telex 0681 25 24 84 ANBEL BY 

Fax. +375 172 21 50 20 



■ Jagt og Kærlighed!

Ved: Thorbjørn Lund-Nielsen 

Den 31. januar sluttede jagtsæsonen 
1999/2000. I Kiddal havde vi den sid
ste jagt den 29. december. Vejret skif
tede fra høj himmel med masser af sol, 
til nogle grimme sorte skyer med hagl
og sludbyger. Der blev set en del vildt, 
mest råvildt men også enkelte skov
snepper. Der blev skudt et enkelt rådyr. 

En sen frokost blev indtaget på Kroen 
og traditionen tro stod menuen på gule 
ærter med flæsk og medister. 

Januar måned står i rævens, dykænder

nes og kronvildtets tegn. Rådyrene har 
de seneste år måttet jages til den 15. ja

nuar, men de fleste steder freder vi 
dem selv, som i "gamle dage", nemlig 

den 31. december. Rundstykker, ræve
jagt og gule ærter, er fast på program
met i de fleste jægerkredse i hele lan
det. Tidligt op og ud i skydeprammen, 
eller med kutter på havet efter dykæn
der er spændende, især hvis vejret 
pludselig bliver koldt og blæsende fra 
nordvest. Dette hører naturligvis kyster 
og fjorde til. Kronvildt-jagten hører for 
langt størstedelen det vestlige Jylland 
til, strækkende sig fra Oksbøl i syd til 
de nordjydske klitplantager. Omkring 
os er det især statsskovene Hoverdal, 
Ulfborg og Klosterheden, der har nogle 
meget store bestande. Flokkene, eller 

rudlerne, som man kalder det når det 
gælder kronvildt, bevæger sig ofte over 

store afstande og mange af de mindre 
omkring liggende skove har, om ikke 
faste bestande, så ofte rudler på besøg i 
længere perioder. Om natten kommer 
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dyrene ud for at æde, og rudler på I 00 

dyr er ikke usædvanlige. I efteråret går 

det især ud over roe- og kartoffelmar
kerne. I januar så jeg selv en ruddel på 

ca. I 00 dyr, krydse vejen på "æ 
dowters hede" sydvest for Karl Peder 

og Inger Skytte. 

Januar er også måneden hvor Jagtfor

eningen holder sin årlige generalfor
samling. Det foregik i en hyggelig at

mosfære, det betyder dog ikke at der 

ikke er livlig diskussion om de forskel

lige emner. Kristen Agerlund aflagde 
beretning, hvor han gennemgik årets 

aktiviteter og gjorde status for sæso

nen. Regnskabet blev fremlagt og viste 

igen i år et pænt overskud. Det store 

overskud skyldes at vi hvert år op til 

bukkejagten, afholde en stor jagtfelt-

�Bru sen 

skydning i Ulfborg. Skydningen afhol
des uden præmier og det er åbentbar 

faldet i god smag, for det trækker ca. 

170 jægere fra hele Jylland og der er 

sågar hvert år en flok fynboer, som ta

ger turen til det vestjydske. Det kræver 

en del frivilligt arbejde at laver skiver
ne og at afholde selve skydningen. For
beredelserne sker hos Kristen i værk

stedet, og på selve skydedagen mødes 
hjælperne til kaffe og rundstykker kl. 

7. 

Skydningen starter kl. 8 og de sidste 

skytter er færdige ca. kl. I 7. Der skal 
så pakkes sammen og klokken bliver 

gerne 20 eller 2 I før vi er i Grønbjerg 

igen. 
En del af overskuddet bruger vi på at 

forkæle hjælperne. I år skal vi til Søn

dervig og have en stor bøf og spille 

Dejlig lokalt til daglig 
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2 stk. Franskbrød 15,95 
1 Wienerstang 19,95 

Uger uden tilbudsavis: 
Altid 10 gode tilbud 
Se opslagstavlen i Brugsen 

1 pk. smør 
1 pk. kjærgård 
5 rundstykker 
1 Spjald rugbrød 

9,95 
9,95 
9,95 

15,95 

Mandag - Torsdag: 8°0 
-17
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Fredag: 8°0 
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bowling. Tilbage til generalforsamlin
gen, så var der valg til bestyrelsen og 
der var genvalg til de tre der var på 
valg. Bestyrelsen består af Kr. Ager
lund, Jan Juhl Jensen, Jørgen Bank, 

Henrik Skytte og undertegnede. 

Februar, marts og april er de måneder 

hvor organisationsarbejdet står på. 
Grønbjerg Jagtforening er en lokalaf
deling under D.J.; Danmarks Jægerfor
bund. Vi hører så hjemme i en kreds 
der igen hører under en region. Regio

nerne er lig med amterne. Hver region 

har valgt et medlem til 

hovedbestyrelsen hvor vi 
har valgt Eigil Eybye fra 

Stauning. Hovedbestyrel
sens formand er fastansat 

og sidder på hovedkonto
ret som ligger i Rødovre 

ved København. Der sid

der også de forskellige 

konsulenter og hele admi

nistrationen. Herfra redi

geres vores medlemsblad "JÆGER" 
På Kalø på Djursland holder biologer

ne til og derfra styres schweisshunde
registret. (eftersøgningshunde) Således 
er der foruden vore egne bestyrelses-

møder, møder i kredse og regioner som 
vi deltager i. I Grønbjerg bruger vi ti
den på at sammensætte årets aktivitets
program, som omfatter flugtskydning i 

Sandbæk, riffelskydning i Ulfborg, 
konkurrencer i kredse og regioner og 
senere årets jagter i Kiddal. De dicipli

ner som vi ikke kan samle folk til, til
bydes evt. i naboforeningerne hvor 

man er velkommen, f.eks. hundetræ
ning og jagthornsblæsning. 

Som beskrevet i sidste nummer af Ru
havde vi 25 års jubilæum 

som jagtlejere i Kiddal. 
Det blev på behørig vis 
fejret på Kroen den 5. fe
bruar. V i var i alt 36, for

delt på jægere, koner og 

kærester samt nuværende 
og tidligere medlemmer af 
skovens bestyrelse. 

Kr. Agerlund bød velkom
men og takkede for samar

bejdet. Efter middagen, 
som naturligvis stod på kronvildt, hold 

den nuværende formand for skoven, 
Sigfred Nyborg en festlig tale. En tale 
fra en "ikke jæger" til en flok jægere, 

som på humoristisk vis fik rost samar-

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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bejdet. Også Ni els Peder Svendsen, 
som har været bestyrelsesmedlem i de 
25 år samarbejdet har eksisteret holdt 
en tale. Han roste jægerne for deres 
høje moral og beskrev hvorledes man 
havde holdt fast på ønsket om at leje 
jagten ud til den lokale jagtforening og 
modstået presset fra nogle af aktionæ
rerne for at få nogle pengestærke jæge

re ind udefra. Det blev en hyggelig af
ten hvor snakken gik så livligt, at der 

slet ikke var tid til dans da musik
anlægget blev tændt. Ikke mindst blev 
de gamle protokoller ihærdigt studeret. 

Gamle protokoller, fører mig videre til, 

lige at nævne museet i Ørnhøj. Den 
ligger i den gamle Brugsforretning, 
ved siden af Ringkøbing Bank. Grun
den til at jeg nævner det her er, at der 
den sidste weekend i februar blev åb-

net en jagtudstilling. 

En udstilling som omfatter gammelt la
deudstyr, gamle jagtrekvisitter, skrifter 
og protokoller og ikke mindst en flot 
samling af gevirer og udstoppede dyr 
og fugle fra ind- og udland. Entreen er 
20 kr. og museet er åbent lørdag og 

Din lokale el-installatør. .. 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 

Tlf. 97 38 60 93 

28 



søndag fra 14 til 16. 
Jagtudstillingen vil være på museet til 
midt i maj. 
Jeg vil også lige nævne vores vildt- og 
naturpleje i Kiddal. De som af og til 
går eller rider en tur i skoven, har sik
kert lagt mærke til, at der er blevet me
re vintergrønt. I efteråret etablerede vi 
yderligere tre fodermarker, hvoraf det 

store brandbælte langs Brunsgård Hede 
(som er skov) falder mest i øjnene. Vi 
fik en tankfuld gylle af Gravers 

Kjærgaard, købte selv et par tons kalk 
og såede hvede. Hveden er aldrig ble

vet mere end tre centimeter højt. Det er 
helt tygget ned af især råvildt, men og
så kronvildtet har været på besøg. Vi 

opstiller desuden nogle steder stolper 

med sliksten af salte, proteiner og mi
neraler. En slags kæmpe slikkepinde. 

Som afslutning har jeg valgt nogle lini
er fra et brev Kaj Munk skrev, mens 

han boede i Vedersø og gik på jagt bl. 

a. i Rejkjær ved Tim, Thorsted Hede

og "Lokke-lykke" ved Muldbjerg. Bre

vet er til en kollega og er indledningen

på bogen "Liv og Glade Dage" som har
underteksten "Femten små hilsener
med løst krudt til de muntreste af mine

kammerater, naturens egne drenge, de

danske jægere." Jeg har selv lige læst 

bogen for tredje gang og jeg bliver lige 
imponeret hver gang. Som jæger får 
man af og til stillet spørgsmål som er 
svære at svare på. Der er vel ingen som 
holder så meget af vildtet og naturen 

som jægerne. Samtidig går vi ud og 
slår dyrene ihjel. Disse ting kan Kaj 
Munk sætte ord på, ikke kun i disse li
nier men i hele bogen. 
"Jægerbrev til en jagtfjende" 

"Kære ven, efter at du i dit sidste brev 

med mange uimodsigelige grunde har 
bevist mig, at jagten er en forbrydelse 

der kun kan udøves af sygeligt belaste

de personer, fejge, gemene og perver
se, er der ikke levnet mig anden udvej 

til at prøve på at omstemme dig end 
denne; at sende dig en invitation til en 

uges friluftsliv med bøsse. 

Jagt kan nemlig ikke forsvares med 
grunde, men kun med udøvelse. Det er 
en af de mange lighedspunkter, der er 

mellem den og kærlighed." ■ 

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 

Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 

Totalenteprise • Modernisering • Gulvbelægning 

Kristen Agerlund Jensen 
Peter e. Christensen 

97 31 42 70 • Blltlf: 

97 31 42 71 • Blltlf: 

40 33 42 70 

40 14 42 71 

INGEN OPGAVER ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE 
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■ Havekredsen

Ved: Lis Helles Olesen 

Lidt om, hvad der foregår i Ørnhøj -
Grønbjerg havekreds. 

Årtusindets sidste år var et dejligt år 
for havefolk og haveforeningen. Vi 
fik masser af regn og efterhånden og
så sommer, selv om den var lidt for
sinket. Haverne var derfor frodige og 
smukke uden tørkeskader. Dette fik vi 
også tydeligt bevis for på vores aften
tur i august rundt i Grønbjergs haver. 
Fire dej lige forskelligartede haver var 
beredvilligt blevet åbnet for os hos 
Rigmor og Gutte Anneberg, Inger og 
Tommy Keldgaard, Herdis og Ernst 
Tang og Svend Kjær. Ikke mindre end 

Kaln·kotdc·tll'r ni/ pasta oi: 
eon.:on:ola kr. 85 . 

• en Søndagsmiddag 

Z rcttc-r kr. 7 5,-

Hold Deres fødselsdag eller anden fest i vor 

hyggelige restaurant eller i forsamlingshuset. 

60 børn og voksne havde taget imod 
indbydelsen. Til sidst så vi på Anne
bergs veteran�iler og nød vores med
bragte kaffe i den flotte nye admini
strationsbygning. 
Hvad deltagerantal angår, var denne 
aften årets succes, men vi har sandelig 
også haft udbytterige, frodige og smuk
ke oplevelser på andre aftener. I juni så 
vi Britta og Erik Uldums meget velan
lagte og frodige japansk inspirerede 
have i Videbæk, og bagefter gik turen 
til den store landbohave ved Clausager 
Kunstvirke, hvor vi også fik lejlighed 
til at bese kunstudstillingen og de for
skellige kunsthåndværk i den store nye 
tilbygning. 
En meget lærerig oplevelse var aftentu
ren til Karen og Åge Andersens og 
Betty og Karl Villadsens haver i Ørn-

VI TILBYDER TOT Al.PEST FRA KR.250,· 

MED J RETTERS MENU . VIN . KAPPE. KAGE . OG . BE'I)ENING. 

Åben hverdage 12 - 21 / fredag & lørdag 12 - 24 I mandag lullet 
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høj, hvor vi havde havebrugskonsulent 
Poul Hagekorn med som kyndig rund
viser. Gang på gang bliver man jo 
overrasket over den iderigdom og krea
tivitet, der skjuler sig bag fortovet og 
hækken. 
Generalforsamlingen på Ørnhøj Hotel 
var også en herlig haveoplevelse, selv 
om den foregik inden døre. Torben 
Skov, formanden for Dansk Primula
klub, fortalte og viste lysbilleder om 
dyrkning af primula. Bagefter var der 
kaffe med amerikansk lotteri. Jeg tror 
ikke, der var nogen der slap hjem uden 
et par primulaer i favnen. Skammeligt 
at generalforsamlinger skræmmer folk 
væk. Hvis du er bange for at blive 
valgt, så sig nej. Vi vil slet ikke have 
nogen i bestyrelsen, som ikke har lyst, 
og desuden lever vi jo i et frit land. 
Tænk i stedet på at få en hyggelig aften 
sammen med andre haveinteresserede. 
Årets sidste slag for haven var på jule
markedet i Grønbjerg forsamlingshus. 
Kreative bestyrelsesmedlemmer havde 
lavet en flot stand. Til sidst skal næv
nes, at konkurrencen om at gætte de ti 
planter, blev vundet af Inger Sørensen, 
Spjald og Ingrid Kirk. 

Årets første arrangement i havekredsen 
var d. 28. februar, hvor Lars Bach for
talte om anvendelse af planter på lan-

det i byen. Et velbesøgt arrangement

med flotte lysbilleder og mange gode 
råd til plantning af læhegn, alleer og 
plantning i haven. Mangler du f.eks. 
læ, er det faktisk stadig en god ide at 
plante en række popler, som skyder 
meget hurtigt op og giver læ for de læ
planter, man planter indenfor, og som 
man ønsker at beholde. Efter nogle år 
kan man så fælde poplerne. Et enkelt 
af mange gode råd. 

Hold øje med vores opslag i Brugsen 
og banken og annoncer i Runestenen 
og kom med på tur, hvad enten du er 
medlem eller ej. ■

Gymnastikopvisning 

fredag d. 17. marts. 2000 kl. 1900. 

Opvisning af 6 hold 

derefter fælles kaffebord. 

Badmintonturnering 

lørdag/søndag d. 18/19. marts 2000. 

Bestyrelsen 

Tour de Pedal 

1. maj - 9. maj - 17. maj - 25. maj

Grønbjerg GUF 



■ Frydendalsvej 1

Ved: Jane 

1 marts, april og maj er galleriet til min 
disposition. 
Jeg har tumlet med mange ideer, og er 
landet på flg.: 
I marts bygger/arbejder jeg sammen 
med 6 drenge fra fritidsordningen en 
udstilling op over temaet fisk/hav. 
V i har lavet kropsstore fisk og fantasi
reJser. 
Dette arbejde er meget spændende og 
ender sikkert med en udstilling. Det vil 
der blive informeret nærmere om. 

I april og maj vil der være en form for 
åbent, arbejdende udstilling. 

Titlen på hele forløbet er "Røde bille
der og blå fisk", temaet er vrede. 

Grundlæggende handler det om at ud-

trykke sig. Vrede har været og er tildels 
stadig en forbudt følelse i mit system i 
min opdragelse. Men jeg tror at vi alle 
kender den i forskellige udgaver af fru
stration og misundelse. 
I sin rene form er det en drivkraft og 
hvis den forsvinder bliver alt så pænt og 
korrekt og usammenhængende. Alt bli
ver lige meget og vi mister kontakten til 
vore basale kræfter. 
Planen er at udstillingen bliver til, dvs. 
skabes i april/maj måned og her vil der 
så være dage, hvor man kan gå med ind 
i processen og arbejde med, sammen 
med mig for et beløb plus materialer. 
Det vil der ligeledes blive informeret 
om. 

1. juni udstiller Karen Iversen Vudgård
malerier.
Der er fernisering lørdag d. 3. juni kl.
14. ■

Tåler din bank 
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■ Årets gang - derude

Ved: Lars Holm Hansen 

Foråret nærmer sig, dagene lysner og 
man kan begynde at mærke at man får 
mere energi !!?. Også denne vinterpe
riode har været meget mild, næsten 
uden sne og frostperioder, men så har 
den til gengæld givet meget regn og 
mon ikke vindmølle ejerne er ganske 
godt tilfredse. 
Udenfor kan man ikke alene se for
året, her tænker jeg på vintergækker 
og krokus mv. som står i blomst, men 
man kan også høre det, for lærken står 
allerede på svirrende vinger og synger 
sin dejlige livgivende sang. Jeg så den 
første overflyvende sanglærke d. 3. 
februar og allerede den 5. hørtes den 
første syngende, hvilket er lidt tidligt. 

Stær og Vibe plejer også at være tidli
ge og i år var ingen undtagelse. De 
første stære viste interesse for rede
kasserne omkring den 12. februar og 
samme dag sås den første Vibe stå i et 
vandhul på en mark ved Sandbækvej. 
Senere på måneden er der kommet 
flere flokke viber over, således en 
flok på godt 100 d. 27. 

2000 har for mig allerede budt på nog
le gode natur oplevelser: 
S ø n d a g  
d. 13.2.
blev jeg
om afte
nen rin
get op af
en be
k e n d t,
som for- Den flyvende slørugle afslnrer de hvide 

talte at 
undersider af vingerne. 

der havde været en Sneugle ved Vest 
Stadil fjord hele dagen og at den også 
havde været der, da det blev mørkt. Jeg 
fik oplyst cirka hvor den var blevet set. 
Denne fugl måtte jeg se, så mandag 
den 14.2. stod jeg tidligt op for at være 
ved Vest Stadil Fjord da det blev lyst. 
Det spændende ved at følge naturen og 
fuglene er, at der tit sker overraskende 
ting og denne morgen, blev jeg ikke

skuffet, for fuglen var der stadig. Midt 
på en mark cirka 150 meter fra Klitve
jen, på et brønddæksel sad den impo
nerende Sneugle 55-60 cm. høj og rig
tig pustet op for at holde varmen. Den
ne Sneugle var meget gråstribet og kun 
hovedet var hvidt, hvilket vil sige at 
det var en ung hun. Uglen sad og pud
sede sig, åbnede sit store gab og flere 
gange stirrede den over mod bilen, 
med sine meget store gule øjne. Efter 
at have kikket på fuglen et stykke tid, 
fløj den 50- l 00 meter over marken og 
landede igen. Virkelig et flot syn af en 
sjælden gæst fra det høje nord. Få dage 
efter blev endnu en sneugle, set i sam
me område og det er vist aldrig sket i 
Ringkøbing Amt før. At Sneuglen 
overhovedet kommer til Danmark skyl-
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des sikkert fødemangel i dens leveom

rade i tundraen og derfor søger de mod 

bedre overvintrings områder mod syd, 
roen dette sker kun med års mellem
rum. 
Weekenden efter var jeg og en makker 

ude at hænge Slørugle kasser op, i den 
sydlige del af amtet og her var vi så 
heldige at få endnu en ugle oplevelse. 

Vi kom til en landejendom, hvor ejeren 
gerne ville have en uglekasse hængt 
op. Vi gik i gang med at samle rede

kassen inde i laden og skulle lige se os 
om og der oppe på en loftsbjælke sad 
en flot Slørugle og stirrede på os. Atter 
en oplevelse af de helt store, for det er 

bestemt ikke en hverdagsbegivenhed at 

få en sådan at se. Sløruglen var tidlige

cc udbredt i Danmark, men har haft en 

''down" periode igennem mange år. I 

Ringkøbing Amt var der i 80'erne, me

gel få iagttagelser af Slørugle, men ef

ter en række milde vintre i 90'erne og 

en god unge produktion i det sønderjy
ske, især i 1999, kan man forvente at 

der vil blive registreret flere Slørugle 

par i de kommende år, også her i am

tet. Sløruglen yngler kun indendørs på 

halmlofter, i dueslag eller f.eks. i en re

dekasse og den er virkelig en muse jæ

ger af format, for et ynglepar med un

ger skal på et år 

bruge 8000-9000 

mus for at eksiste

re. Ja, det lyder 

umiddelbart af 

meget, men en 

mand, jeg har talt 

med fortalte at 

"hans" Slørugle 

par, kom og fod-
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rede ungerne ikke mindre end I 2 gange 
på en time, så visse steder må der være 
en ganske god bestand af mus. 
Nok om ugler, men jeg tror mange er 
fascineret af deres specielle levevis og 
det faktum at man så sjældent ser dem. 
Foruden disse 2 rigtige gode oplevel
ser, har der også været et par ting her
hjemme som bør nævnes: 
23 .1.: 120 Kornværling i træerne. I 

han Blå Kærhøg fouragerende over 
markerne 
27.1.: Begge Tårnfalke sidder på rede
kassen, klar til en ny ynglesæson. 
13 . 2.: 86 Ringduer overflyvende. 

Rød glente flyvende over markerne. 

20. 2.: 21 Sjagger rastende.

Snart vågner frøerne i dammen, og 

starter en kvække-koncert. I marts 

kommer Vipstjert og i April kommer 

Svalen. Når vejret arter sig skal der 

ploves, harves, rives og sås. Ja, inden 
længe begynder også træerne at røre på 

sig, saften stiger i stammerne og knop

perne bliver større og større for til sidst 

at sprænge og små lyse grønne blade 

springer ud. Livet vågner atter til dåd 

og hvem kan ikke fornemme duften af 

syren og se en mark fuld af gule mæl

kebøtter for sit indre øje. ■



■ Mindeord

Mindeord. 

Denne vinter har ikke vejrmæssigt væ
ret særlig streng, og dog har den tyn
det slemt ud af Grønbjegs beboere. På 
mindre end en uge først i februar afgik 
fire af vore ældre medborgere ved dø
den. De fire vil hver især efterlade sig 
et savn hos familie, venner og deres 
bysbørn. Men døden hører menneske
livet til, og vi vil her på denne plads i 
Runestenen ære mindet om de fire af
døde. 
Det drejer sig om Emma Hansen, Al
gade 4a, Bertha Vestergaard, Grønne
gade 3, Emil Nielsen, Algade 6 og Ej
nar Nielsen, Algade I. 

Emma Hansen døde den 4. februar på 
Holstebro sygehus, hvor en blodprop, 
efter en ellers vel overstået operation, 
gjorde en ende på Emma·s liv. 
Emma Hansen blev født Nielsen på en 
landejendom i Grønbjerg i 1916. Som 
den ældste af en børneflok på ni kom 
hun tidligt ud at tjene. Hun havde flere 
pladser på egnen, men på et tidspunkt 
fik Emma lyst til at se sig lidt om og 
fik så en plads i huset på Sjælland. Her 
traf hun på sin mand, Svend Aage 
Hansen. De giftede sig i 1939, og den 
første tid i deres ægteskab arbejdede 
han som fodermester på en gård på 
Sjælland. Senere flyttede parret til 
Grønbjerg, hvor han arbejdede dels på 
teglværket og dels for tyskerne,(under 
krigen kunne man blive tvunget der
til). Det varede dog ikke så længe, før 
de købte ejendommen på Mosevænget 
i Ørnhøj, hvor de skulle komme til at 

lægge deres bedste arbejdsår. Her blev 
også deres børn, Inga og Kristian, 
født. Senere, da kræfterne tog af, 
solgte de ejendommen og købte den 
mindre ejendom Algade 4a, som lig
ger så kønt på Møllebakken i Grøn
bjerg. Her fik de nogle gode år sam
men, før Svend Aage blev syg og døde 
i 1991. 
Emma blev boende i hjemmet indtil 
sin død. 
Emma var et beskedent, venligt og 
hjælpsomt menneske, som ikke und
slog sig for at gøre nogen en tjeneste.
i særdeleshed en god nabo! 
Emma Hansen efterlader sig datteren 
på Sjælland, sin søn i Ørnhøj og to 
børnebørn. 
Æret være Emma Hansen· s minde! 

Bertha Vestergaard døde i sit hjem 
efter en sygdomsperiode, men dog 
pludseligt. Hun blev 74 år. 
Bertha var født Halkjær i et hus
mandshjem i Grønbjerg og ud af en 
stor børneflok. Da hun tidligt mistede 
sin mor, blev det Bertha, som kom til 
at tage sig af sine søskende og sit 
hjem.- Midt i fyrrerne giftede hun sig 
med Agnus Vestergaard, og de bosatte 
sig i Grønbjerg. Bertha og Agnus fik 
tre piger, men de havde den store sorg 
at miste deres ældste datter som fem
tenårig ved et ulykkestilfælde. Dette 
tog hårdt på begge forældrene, og al
ting blev aldrig helt det samme igen 
for de to. 
I mange år har Bertha været hjemme
hjælper, ansat af Videbæk Kommune. 
Et arbejde hun holdt meget af. Hun 
kunne godt lide at komme ud og snak
ke med folk og ikke mindst de ældre. 
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Efter at være gået på efterløn la�de 
hun da heller ikke kontakten til de æl
dre mennesker helt på hylden, hun var 
ikke bange for at gøre dem en tjeneste, 
som for eksempel at pleje deres fød
der! 
Bertha var et aktivt menneske, som 
gerne ville, at der skulle ske noget 
omkring hende. Bankospil var en 
foretrukket fornøjelse. Også børn og 
børnebørn nød glæde af hendes fore
tagsomhed. 
Bertha Vestergaard efterleves af døt
rene Anny og Else, fem børnebørn og 
et oldebarn. 
Æret være Bertha Vestergaard 's min
de. 

Emil Nielsen sov stille ind på Spjald 
plejehjem den 8. februar efter en syg
domsperiode på ca. 7 uger. 
Emil blev født på en gård i Røjkum 
ved Spjald i 1908 som den yngste af ni 
søskende. 
Som ung var han skiftevis derhjemme 
og i pladser på landet. Men senere 
prøvede Emil også kræfter med så 

meget andet. Rutebil- og hotelejer har 
han været, og indehaver af en slagter
forretning i Sønder Omme. Den blev 
dog afhændet, og derefter var han i 
nogle år beskæftiget med forskelligt 
arbejde på Grønbjerg bageri. Men det 
var handel med dyr, han havde mest 
lyst til. Emil havde god forstand på
og holdt meget af heste,- arbejdsheste, 
som der jo var mange af i Emil' s ung
domstid,- dengang det var heste, der 
udgjorde hestekræfterne i landbruget. 
Dog det blev nu som grisehandler 
Emil slog sit navn fast her i Grønbjerg 
og omliggende sogne. Han blev kendt 
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som en hæderlig handelsmand, som 
også hurtigt selv kunne se folk an- om 
det var "rele folk eller skumpier", han 
havde med at gøre, det sidste var 
Emil's betegnelse for mennesker, man 
ikke kunne stole på i handler og afta
ler. 
I 1940 giftede Emil Nielsen sig med 
Helene fra Sønderkjær, og deres første 
hjem blev den ejendom, som nu hed
der Grønbjergvej 35. Det var dårlige 
tider for landbruget, så her blev parret 
kun i 5 år og flyttede så til en lejlighed 
i Algade. Her boede de indtil de i 1968 
kunne flytte ind i deres nybyggede 
villa på Algade 6. 
Indtil Helene døde for knap tre år si
den, havde Emil i seks år med stor 
tålmodighed og kærlighed passet sin 
syge kone. At blive alene var hårdt for 
Emil, som var så selskabelig anlagt. 
Dog, rent praktisk klarede han sig ud
mærket, da han var en udmærket hus
holder og kok! 
Helene og Emil fik ingen børn, men 
de har haft megen glæde af deres sø
skendebørn. 
Emil efterleves af sin 97-årige søster i 
Spjald. 
Jeg har, som Emil' s besøgsven gen
nem halvandet år, lært ham at kende 
som et godhjertet, reelt og hæderligt 
menneske- med et mildt sind,- en viis 
mand med stille humor og en fanta
stisk hukommelse. 
Æret være Emil Nielsen's minde. 

Ejnar Nielsen. Den 9. februar døde så 
den tredje nabo. Ejnar Nielsen sov 
stille ind i sit hjem Algade I efter no
gen tids tiltagende svagelighed. 
Ejnar blev født i 1919 som næstyngst i 



en stor børneflok på gården Klidsbjerg 
i Grønbjerg. Herfra fik han også sit 
kaldenavn, de fleste kendte ham nem-
1 ig bedst som Ejnar Klidsbjerg - eller 
som Ejnar Murer. 
I 1943 giftede Agda og Ejnar sig og 
blev bestyrerpar på Teglværksgården 
en tid. Senere blev Ejnar først ar
bejdsmand og senere, i en ret sen alder 
lærling hos sin svigerfar. Som lærling 
fik han mod på at bygge sit eget hus 
(Grønnegade I), hvor parret boede 
nogle år, indtil Ejnar havde bygget sig 
endnu en villa på Algade I, hvor de så 
rykkede ind. På dette tidspunkt var 
svigerfaderen forlængst afgået ved 
døden, og Ejnar havde overtaget hans 
forretning, som han førte videre som 

en dygtig og solid murermester. Man
ge er de huse og stalde han har bygget 
på Grønbjergegnen. Var vejret ikke til 
andet, havde Ejnar altid noget, som 
han kunne pusle med på værkstedet på 
Ommegårdsvej. 
Ejnar' s arbejde var, foruden haven, 
også hans hobby. Agda og Ejnar 
skabte sig et dejligt hjem og en smuk 
have på Algade I. Begge holdt de me
get af deres have, og Ejnar kunne ses i 
gang med at pusle med sten og blom
ster her.- Med Ejnar er endnu en mar
kant og respekteret grønbjergbo gået 
bort. 
Æret være Ejnar Nielsen' s minde.■
-ik

"Selma Lagerlof aften" 

Tirsdag den 4. april - kl. 19.00 -i skolens storrum. 

Genfortælling af Selma Lagerlofs bog "Kejseren af Portugalien" 
ved højskolelærer Ditte Krøgholt. 

Efter genfortællingen, mulighed for diskussion af bogen og forfatterskabet.

AJie er velkomne, medbring kop, der bliver serveret kaffe. 

Entre 40 kr. 

Biblioteket rummer forskellige bøger af Selma Lagerlof og 
Torben Vestergård vil være behjælpelig med andre titler af forfatteren. 

Nye medlemmer af læsekredsen er altid velkomne, 
kontakt Helle Engestoft tlf.: 97384332 eller Else Pedersen tlf.: 97384373. 

Med venlig hilsen Menighedsrådet og Læsekredsen 
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Jeg stod her og var lidt i bekneb for en morsomhed til "den løse klumme", jeg 
spurgte så min kone om ikke hun kunne en morsomhed ..... 
Jo da!!, svarede hun! 
Nå - så kom da med den, sagde jeg i min iver efter at blive færdig med Rune
stenen. 
Jeg kan ikke huske den, var svaret!!!!!!! 

fififlflflflfiflflflflflflfiflflflfl 
fl fl 
fl Del gør mig glad i Grønbjerg fl 
fl fl 
� Det gør mig meget glad, at kroen er åbnet igen. Det 

� 
-�

It.. gør mig endnu gladere, at maden smager virkelig godt. It..

fl Prøv den selv! _ fl
fl 

Lis Helles Olesen.
fl

fl Jeg bliver så glad, når jeg ser Mogens' bil udenfor ser-
�

.
� vicebutikken, så ved jeg, at der er nogen, der gør noget for Grønbjerg!

-� 
Ti... Palle Eriksen TT

fl At folk er så flinke til at køre med vores børn når vi ikke selv har mu- fl
fl ligheden, f.eks. når de skal hjem fra skole på cykel og det er rigtigt fl 
.� træls vejr og de drister sig til at spørge om kørelejlighed. � 
Ti... Birthe og Lars, Sandbækvej 26. Ti... 

fl fl 
� Det glæder mig, at ikke alle mennesker i Grønbjerg er lige som dem, � 
T1. der i julen stjal min gasflaske, så jeg ikke kunne få varmt mad. Ti... 

fl 
Kristen Jensen

fl 
fiflflflflflflflflflflflflflflflflfl 
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tl'ebøti 
0.-. ø Her på Runestenens børneside er du stadig e ,-,,,.
V velkommen til at skrive om nogle oplevelser # f 

_______ du har haft; fritidsinteresser, ferie, en god bog,
"Skriv eller tegn til en film du har set eller om et nyt computer
BØRNEBØTTENS spil, der er værd at prøve. Kender du en god 
POSTKASSE, som
du finder i BRUG
SEN og på SKO
LEN."

vits, eller er der bare noget du gerne vil fortæl
le eller spørge om, så har du chancen her.

MIN FRITIDSINTERESSE HÅNDBOLD Hej! Jeg hedder Michela Kjeldgaard.
Jeg vil gerne fortælle om håndbold, som jeg går til i Spjald· s gymnastiksal. 
Vi træner en gang om ugen, det er onsdag. Vores træner hedder Elin Sørensen, hun er sød.
Vi har lige været til håndboldstævne i Videbæk, vi vandt guld. Emilie Højmose og Søren 
Øster er også med. Vi må kun løbe 3 skridt med bolden, så skal vi aflevere. Vi er også be
gyndt med hoppeskud.
Fra Michela

Bogstaverne i rubrikkerne med tal danner et
kendt ord. Skriv ordet og læg løsningen i en 
af Børnebøttens Postkasser senest d. 25 april,
så deltager du i konkurrencen om et gavekort
på 25 kr. i Brugsen - Husk Navn.

TEGNEKONKURRENCE:
Alle kan være med. 
Lav en tegning. Skriv navn, adresse
og alder på bagsiden. 
Smid tegningen i BØRNEBØT
TENS POSTKASSE 
Alle tegninger vil blive udstillet i
Brugsen. 
Hver 6. uge udtrækker vi MÅNE
DENS TEGNING 
De heldige modtager et gavekort til
Brugsen på 25 kr.

"Blå oe billie" 

Mørkeblå ridebukser, str.140, ku11 bruet 1 år, 

sælees billiet, 50,- kr. 

Hamax cykelhjelm, rød, str. 49-55, (ca. 4-6 år), 

sælees for 25,- kr. 

Er du i11tereøeret, si rine til Sie11e Øster tlf. 97 

38 4159. 
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GRØNBJERG MØBELINDUS'fRI NS 
Asmussen & Sørensen 

Højrisvej 1 ·Grønbjerg• 6971 Spjald, Telefon 97384244 • Telefax 97384303 




