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Grønbjergs nye uddeler

RUNE
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■ Redaktionen
Forsiden: Billedet viser den nye ud
deler i Grønbjerg Brugs. Ud over bil
ledet og teksten derunder, er der en
kort omtale under brugsnyt side 9.
Det er altid med en vis bæven og
nogle bange anelser i hovedet (for mit
vedkommende) når der sker uddeler
skift i vor by. Kan vi stadig blive ved
med at få en uddeler, og vil de gøre
det der skal til, for at en følsom Brugs
i et tyndt befolket område, kan komme
til at overleve. Og vil vi selv blive ved
med at gøre vort til at vi til stadighed
har en indkøbsmulighed?
I mine oplæg rundt om i landet og
indlæg ved flere forskellige brugsge
neralforsamlinger i landet bliver em
net selvstændig købmand kontra en
brugs ofte drøftet.
Fordele og ulemper. For der er fordele
og ulemper ved begge dele.
Men en af de åbenbare fordele ved en
Brugs med en selvstændig bestyrelse
bag, er dog at den har hånd i hanke
med økonomien. Forstået på den måde
at man via regnskaberne, er i stand ti I
at se om det går fremad eller tilbage.
Og i den forbindelse i god tid kan
træffe visse foranstaltninger.
En selvstændig er i stand til at lukke
butikken med øjeblikkelig virkning,
med de følger det kan fa for et mindre
landsbysamfund.
Jeg tænker såmænd ikke på os der kan
køre til en større by for at handle, men
der er stadig en række ældre menne
sker der er afhængig af at man kan
komme i Brugsen dagligt.
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Siden sidst: På grund af ferie er dead1 ine for næste Runesten rykket fremad.

DEADLINE FOR
RUNESTEN
nr. 45 bliver
onsdag d. 28 juni
Jeg vil henstille til at alle der gerne vil
bidrage med stof til Runestenen, vil
være lige så venlige som man denne
gang så eksemplarisk har været til at
overholde deadline ■ -mb

Redaktør:

RUNESTENEN

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

Tegner:

Jens Erik Bygvraa Ueb), Frydendalsvej 1
Tit: 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
Tit: 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
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Foråret er over os med vejr, så man
næsten kommer i sommerstemning,
selvom datoen i skrivende stund er d.
29 april. - Et forårstjek af budgettet
for de første 3 mdr. af 2000 er netop
foretaget sammen med et skøn for re
sten af året. Det er jo efterhånden lang
tid siden budgettet er lagt, så en del
forudsætninger kan være ændret siden,
det tror jeg i øvrigt sker så godt som
hvert år. På nogle områder er der
overskridelser, andre områder mindre
forbrug, - samlet set er der et mindre
overforbrug i år. Det har så den kon
sekvens at der bliver øget fokus på de
merforbrugende områder. Beboere på Ommegårdsvej, Skole og
Grønbjerg-2000 har rettet henvendelse
til Amtet og Kommunen, vedrørende
anlæg af fortov på strækningen fra
Ommegårdsvej til Børnehuset. Både
Amt og Kommune er involveret i det
tekniske, og derefter er der jo så det
financielle. Jeg synes i høj grad der er
behov for fortov, så vi kan få den blø
de og hårde trafik adskilt på stræknin
gen. - Endvidere er der behov for, at vi
indenfor den nærmeste fremtid får af
klaret parkerings- og adgangsforhold
omkring skole, børnehus, multisal og
børnehusets legeplads. Vi har brug for
en samlet plan, at gå frem efter, så vi
også kan få pyntet op foran multisalen.
Jeg mener det er særdeles vigtig, at
området både fremstår og fungerer
som en helhed fremover, - der er da

også taget de første skridt, til at nå dis
se mål. Vi har i byrådet haft en debatdag om
kring kvalitet i borgerbetjeningen, ældrepleje, skoler, børnepasning, kul
tur o.s.v. Kvalitet er vel når forvent
ningerne bliver indfriet, - men hvis
forventninger? Skatteborgerens, byrå
dets, forældrenes, sådan kunne man
blive ved. Jo det er et stort og spæn
dende område, som Kommunernes
Landsforening i øvrigt har opfordret
kommunerne til at tage op, hvilket vi
hermed har gjort.
Hvis nogle af Runestenens læsere har
kommentarer ti I dette, hører jeg gerne
nærmere, og vi kunne evt. tage det op
igen i næste nr. af bladet. fortsættes side 6
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� Servicemeddelelser

Læge H. Thomsen

Klip og Krøl:

Tlftid:
8 00 - 9 00
Konsultation:
efter aftale

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

Tlf.: 97 38 40 50

Grønbjerg
Folkebibliotek:

9 00 - 17 30
9 00 - 17 30
Lukket
9 00 - 17 30
9 00 - 17 30
Lukket

Tlf.: 97 38 42 85

Mandag: 15 00 - 17 00
Torsdag: 1800 - 2000

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

Tlf./fax: 97 38 48 08

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

Tlf.: 97 38 41 12

Fodpleje:

Tlf.: 97 38 40 42

Efter aftale
bedst fra 17 -18

tir.-to. og sø 12 -21
fr.-lø
12-24
Tlf.: 97 38 44 50
Ved skolen:
Ved Brugsen:

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

Rutebilernes informationscentral:
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Bentes Salon:

Grønbjerg Kro
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Byrådet:
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Posthuset er lukket
fra
12 00 - 13 30

Nylandsvej - åben
Lørdag
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Biblioteket:

Mandag:
9 30 - 12 00
Tirsdag & onsdag
lukket
Torsdag: 13 30 - 17 30
Fredag: 1330 - 1630

800 - 17 30
800 - 18 00
800 - 12 00
800 - 1200
& aviser

Alle hverdage:
9 30 - 12 00

Genbrugspladsen:

Vagtlægen:

Landbobanken:

man- & fredag lukket
tirsdag, onsdag & torsPost indleveret efter
16 00 - 17 30
dag
13 30 bliver sendt efter
Der kan forekomme
følgende hverdag.
uregelmæssigheder.

KCR- Lampeskærme

Mandag - fredag kl.
Lørdag kl.
Søndag kl.

Mandag Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:
Brødudsalg

Postekspeditionen:

Grønbjerg - 2000
Servicebutik:

Tit.: 97 38 41 77

,u

Brugsen:

97 84 18 00

T. Vestergård
Niels Jacobsen

John Asmussen
Gravers Kjærgaard
Alan Larsen
Lone R. Lauritsen
Eva Broni
Mogens Ballegaard
Kas. J.P. Mikkelsen
Lis Helles Olesen
Annette Petersen
Tine Lund-Nielsen
Kresten Agerlund
Ida Ebbensgaard
Hans Erik Hansen

Søn- og helligdage kl. 17 45

Videbæk ------------------97
Ringkjøbing --------------97
Holstebro -----------------97
Skjern ----------------------97

800 - 20 00
8 00 - 16 00
1100 - 2200

Tlf.: 97 38 43 43

17 33
32 33
42 17
35 06

Alarmcentralen: ---------112
97384177

97384468

97384285
97384094
97384009
97384066
97384179
97384383
97384332
97384208
97384313
97172433
97384139
97384120
97384270
97346261
97384038
97384076

Landbetj:
Lokalhistorisk:

Lægen:
Menighedsrådet:
Musikforeningen:
Nr. Omme
Posthuset:
Præsten:
Rede Kors:

Servicebutikken:

Skolebestyrelse:
Skolen:
Sogneforening:

Udlejn./Flagalle

Ungdomsklubben:
Venstreforen:

Vandværket

}
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99
88
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Karl Werge IVideb.)
N. Peder Svendsen
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Hanne Kjærgaard
Jonne Gregersen
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Brugsen
Ernst M. Ottosen
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Grenbjerg · 2000
Ole Berthelsen
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97171030
97384110
97384050
97384094
97384546
97384696
97384042
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fortsat fra side 3

Jeg kan ikke nære mig for, at afslutte
dette indlæg med første vers af Benny
Andersens" Hilsen til forårssolen"
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Det er forår. Alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser og budget-

■ Biblioteket
Ved: Torben Vestergård

J g har lånt William Bell:
Dagbog fra ødemarken på biblioteket.
Bogen handler om en ung fyr, der ikke
kan holde sit liv ud mere. Så derfor
stikker han af ud til ødemarken. Her
ude møder han mange udfordringer,
som han ikke har været ude for før.
Det. skal så siges, at han er en rig
mandssøn, og er meget beskytter af si
ne forældre. Ude i ødemarken møder
ha Franklin Crabber, som får stor
indflydelse på hans liv, fx redder
Crabber den unge fyrs liv. Dagbog i
ødemarken er en sørgelig, men meget
spændende bog. Handlingen kunne
være foregået i virkeligheden Jeg kan
anbefale bogen.
Søren M. Hansen 6. Kl.
Det siges, at alle mennesker har stof i
sig til mindst en god bog. Det findes

ter.
Slut med fordums fede ødselhed.
Vi begynder at træne til skeletter.
Jeg bliver fem år ældre
ved hvert indgreb i min pung,
men når forårssolen skinner,
bli'r jeg ung! ■
en serie med navnet "Sene debutan
ter", hvor folk langt op i alderen virke
liggør deres drøm om at lave en bog.
Her på biblioteket har vi bl.a. fået Jør
gen Hofland: Et pletfrit liv. Jørgen
Hofland har udgivet sin første bog i en
alder af 73 år. Det er en spændende
bog i jegform, og især egnen omkring
Viborg er fint beskrevet. Hovedperso
nen har haft en del kvaler og skuffel
ser med hensyn ti I kvinder, og bogen
tager ofte overraskende drejninger.
Den er værd at læse.
Biblioteksfilialen i Grønbjerg holder
som sædvanlig lukket i skolernes som
merferie fra 18. juni til 9. august. Jeg
må i den periode henvise til Videbæk
bibliotek. Men husk, at alle er velkom
ne på bibliotekerne i hele landet uan
set bopæl. Bøger, lånt i Grønbjerg før
sommerferien, kan afleveres rettidigt
efter ferien. Alle bibliotekets lånere
ønskes en god sommer. ■

Adr: Sønderkjærsvej 1, Grønbjerg
Formand: Niels Jacobsen 97 38 44 68
Billardklubben
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■ DGI til Grønbjerg?
Ved: Hanne Meiner

Nyt fra GMU (Grønbjerg Multisals Udvalg)
I håb om at få en merindtægt ved ud
lejning af Multisalen har GMU rettet
henvendelse til DGI kontoret i Ulf
borg. Dette førte til at DGI afholdt de
res amtsledelsesmøde her i Grønbjerg
tirsdag den 25. april, med 27 personer
fra fodbold- foreningskultur- æl
dreidræt- tennis- og gymnastikudval
get.
Vi begyndte med en kort rundvisning
og fortalte lidt om måden hvorpå mul
tisalen er kommet op at stå, såvel øko
nomisk som fysisk. Da det var samme
aften som Grønbjerg GUF skulle have

generalforsamling, så afholdt DGI de
res møde på Grønbjerg Kro.
Vi er blevet bedt om at lave en liste
over de gymnastikredskaber vi råder
over, da der måske er stor interesse i at
leje vor sal til afholdelse af gymna
stiklederkurser, idet Grønbjerg Multi
sal ligger meget central i Ringkjøbing
Amt.
Desuden er det mere hyggeligt at af
holde et kursus i en sal på vor størrel
se, i stedet for i en hel hal.
Da vi ikke har cafeteria tilknyttet til
salen, har Grønbjerg Kro lovet at bak
ke os op, når der skal holdes kurser
med lidt bespisning til.
Hans Laurids Pedersen fra hovedbe
styrelsen takkede for fremvisningen,
og vi håber på at få de første reserva
tioner fra DGI kontoret i nærmeste
fremtid.

■

Sankt-hans aften
fredag den 23.juni klokken 19.00
Mød op på det grønne område ved stadion.
Der vil være:
Kondi-bingo - overrækkelse af Grønbjergs Viking 2000 snobrødsbagning - salg afpølser, brød og drikkevarer.
Bålettændes klokken cirka 21.00
Vel mødt
Grønbjerg Sogneforening
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VANDPOLO
Som noget helt nyt i Ørnhøj kan du nu spille Vandpolo.
Vandpolo er et sjovt og udfordrende boldspil i vand for piger og
drenge, mænd og kvinder fra ca. 10 år og opefter. Der er ikke krav om specielle
forudsætninger for at kunne deltage, du skal blot kunne holde dig ovenvande reglerne lærer du undervejs.
Tag venner, bekendte, naboer, klassekammerater, familie, storebror, kone osv.
med, så vi kanfå lavet forskellige hold i denne sjove og medrivende sport.
Henrik Madsen vil i samarbejde med dygtige og erfarne vandpolospillere fra
Dansk svømme- og livredningsforbund stå for træningen.
Trænings dage:

Tirsdag kl. 19.00-20.00 og torsdag kl. 18.00-19.00

Startdato:
Alder:
Leder:

Den 6. juni (evt. sommerpause aftales med lederen)
Fra ca. 10 år og opefter.
Kontingent: 150,- kr.
Henrik Madsen

Bemærk, at der på svømmebadets åbningsdag den 4. juni er der opvisningskamp
i Vandpolo, hvorefter alle interesserede kan deltage - så kom og prøv.

SVØM DIG GLAD I 11ØRNHØJ BAD"
Vandaerobic:
Leder:

mandag kl. 17.00 - 18.00
Vinnie Voldsgaard

Start den 19. juni
Kontingent: 100 kr.

Motionssvømning:
Leder:

torsdag kl. 19.00-20.00
Kikki Jensen

Start den 8. juni
Kontingent: 125 kr.

lørdag kl. 11.00-12.00
Voksen/barn:
Leder:
Kikki Jensen
For børn og deres forældre

Start den 10. juni
Kontingent: 75 kr.

Børnesvømning:
tirsdag og torsdag kl. 17.00-17.45 i uge 25-26-27.
Start tirsdag den 20. juni
Leder:
Kikki Jensen + 3 - 4 hjælpetrænere. Kontingent: 75 kr.
For alle børn, der vil svømme uden forældre. (Ved stor tilslutning bliver holdet delt.)
( evt. feriepauser aftales med den pågældende leder)
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ØIF Svømmeafdeling

■ Brugsnyt
Ved: Formand Henrik Thomsen
Som det fremgår af forsiden, har vi fået en
ny uddeler. Han hedder Mads Ramskov
Hansen, og kommer fra en stilling som
uddelerassistent i Superbrugsen i Aulum;
men han bor i Videbæk sammen med sin
forlovede, Karina, som er ansat hos EDC
mæglerne.
Mads Ramskov Hansen er 25 år og har
arbejdet i superbrugser, siden han gik i
skole.
Han tiltræder den første juni og arbejder
sammen med Annette og Hans Jørgen,
indtil de går fra på ferie til pinse.

Der vil så nok ske nogle ændringer i
butikken, idet Mads går ind for, at vi skal
have længere åbent, bedre sortiment,
lavere priser og flere tilbud. Vi forventer i
bestyrelsen, at det er nogle tiltag, som
medlemmerne og kunderne kan bruge.
Bestræbelserne på at bygge en ny butik
fortsætter, og i byggeudvalget håber vi at
have detailplanlægningen og finansierin
gen på plads inden sommerferi�n.
Samtidig opfører vi muligvis en benzin
tank.
Klaus (se billedet) konsulent fra OK
benzin har indsendt ansøgningen til
Videbæk Kommune om tilladelse til at
bygge den.

■

Klaus fra OK benzin står ved den evt. kommende benzinstander.
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■ GUF- Beretning 1999
Ved: Formand Ole Østergaard

Så er endnu et foreningsår gået, det
første hele år i multisalen. Mange ting
er blevet nemmere, men med den nye
brugerbetaling er der også ting man
hele tiden skal passe på. Vi kan jo ik
ke bare hæve kontingentet, for vi vil
jo gerne have så mange aktive som
muligt. Desværre ser det ud til at
gymnastikforeningen kommer til at
trække det store læs i multisalen. Så
det er jo op til vores egne medlemmer
at bruge den meget, så prisen pr. akti
vitet kan holdes nede.
Ældreidræt:
I årets løb har vi fået en ny aktivitet

på programmet, nemlig ældreidræt. Det
har kørt godt i vinter, Ca. 2 timer hver
anden uge. Først lidt let gymnastik le
det af Johannes Kirk og senere med bl.
a. dart og bowling. Det har været pla
nen at få sat gang i noget petanque og
kroket her i sommer. Nu prøver vi at
sætte en annonce i Runestenen for at
høre om det skulle have interesse.
Badminton:
Igen i år en stor aktivitet i foreningen,
dog har lidt færre børn spillet i løbet af
vinteren. Næste vinter vil vi nok prøve
at ændre lidt på bømebadminton. Det
kunne være på den måde, at vi fastsatte
en træningstid (ligesom med gymna
stik) feks. 2-3 timer med 3 baner, og

Grønbjerg Viking 2000.
Har du/I forslag til, hvem der i år har
fortjent at blive "Grønbjerg Viking"
kan skriftligt begrundede forslag afle
veres senest
den 15. juni
til en af bestyrelsesmedlemmerne i
Grønbjerg Sogneforening.
Sølvvikingen bliver Set. Hans aften
uddelt til en person, gruppe eller for
ening i Grønbjerg Sogn, som har gjort
sig bemærket på en positiv måde, en
den i det store eller det små.
Sølvvikingen bliver hvert år skænket
af Helle Engestoft, og vi siger endnu
engang Helle tak.

Grønbjerg Sogneforening
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derved måske få mere jævnbyrdige
modstandere. Vores lokale turnering
forløb også godt, det er en af de ting,
der er blevet nemmere med Multisalen.
Vi har haft 2 seniorhold med i DGl
turnering og en del børn har været til
DG I stævner, dog ikke så mange som
tidligere.
Gymnastik:
Med stor tilslutning af aktive gymna
ster i vinterens løb, og mange frivi 11 ige
ledere, samt en enorm publikumsinte
resse til vores opvisning, kan man sige
at der virkelig er noget at leve op til i
årene fremover. Det var en flot opvis
ning, og derfor vil vi også gerne give
publikum nogle gode rammer. Det er
blevet lagt over til GMU at forsøge at
lave bedre faciliteter for tilskuerne. Vi

havde i efteråret et spotkursus i brug af
minidisk, desværre var for få ledere
med ti I det, så måske det skal gentages
til næste vinter.
Svømning:
Kort om svømning kan siges at ca. 2022 har deltaget hver gang i den for
gangne sæson. Det er stort set kun
børn, der deltager.
Tour de Pedal:
En kæmpesucces de 4 uger, hvor det
står på, men senere er det ikke nemt at
samle folk til fælles cykelture. Vi har
forsøgt de sidste par år, men om det er
fordi der ikke er præmier og konkur
rencer, eller om det er fordi datoerne
ikke er annonceret i Runestenen forud
ved jeg ikke. Men alt i alt nogle hygge-
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lige afiner i maj måned for folk i alle
aldre og kondition.
Unge i foreningsarbejdet:
2 studerende ved Ålborg Universitet
har lavet en undersøgelse omkring un
ges tilhørsforhold til foreningsarbejde,
dvs. leder- eller bestyrelsesarbejde, og
om foreningernes betydning for unges
demokratiske skoling. Undersøgelsen
er lavet i samarbejde med DGI
Vestjylland i 3 kommuner her i amtet,
nemlig Thyborøn/Harboøre, Holstebro
og Ringkøbing. 623 af 900 adspurgte i
alderen 14-19 år har svaret. 90% har
på et eller andet tidspunkt haft berø
ring med det frivillige foreningsliv,
40% er stoppet igen. Heraf halvdelen
på grund af arbejde eller uddannelse,
den anden halvdel på grund af sociale

eller demokratiske årsager. Men un
dersøgelsen viser også, at mange al
drig bliver spurgt om de vil lave et
stykke arbejde i foreningsregi, så her
ligger helt klart en opgave også for vo
res forening. Selvom det måske kun er
1-2 år de kan være med, tror jeg det er
vigtig altid at have unge med i beslut
ningerne. Desværre er det også under
10%, som har deltaget i generalfor
samI inger og derved haft indflydelse
på sammensætningen af bestyrelse og
udvalg. I samme forbindelse vil jeg da
godt nævne, at her er de voksne ikke
bedre. Kan vi så forlange at de møder
op, er vi selv som bestyrelse og udvalg
gode nok til at tage til møde længere
oppe i systemet? Det synes jeg person
ligt er for dårligt. Med hensyn til at
møde op til generalforsamlinger og

.
.

Ørnhojvej 24 • Grønbjerg - Tlf. 97 38 42 81 • Fax 97 38 42 88
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andre møder, findes årsagen måske i
vores foreningskultur. V i kan f.eks.
godt lave gymnastik et sted, spi Ile fod
bold et andet og måske en tredje akti
vitet et tredje sted, og derved bliver
vores tilhørsforhold til en enkelt for
ening nok lidt løs. Jeg ser dog ikke så
mørkt på det i Grønbjerg GUF, vi skal
nok bestå langt ind i det nye årtusinde.
Fremtid:
Hvad kan vi gøre for at få flere med
lemmer? Skal vi prøve med nye aktivi
teter f.eks. volleyball, basketball m.m.
og kan vi gøre det uden det går ud
over vores nuværende aktiviteter.
Afslutning:
Hermed vil jeg slutte min beretning
med at rette en tak ti I vores sponsorer
og alle som har støttet os i de forgang-

Forårskoncert
Spjald/Grønbjerg Musikforening
holder forårskoncert på
Grønbjerg Skole

ne sæson. Tak til den øvrige bestyrelse
for samarbejdet i årets løb. Jeg vil ger
ne slutte med et citat:
Jern ruster ved mangel på brug;
Stillestående vand mister sin renhed
og fryser i ku Ide;
netop sådan suger uvirksomhed
kraften ud af sindet.
Den nye bestyrelse fik følgende sam
mensætning:
Enes Begovic
97 38 49 58
97 38 40 94
Inge Kjærgaard
Jens Peter Mikkelsen 97 38 42 08
Karen Marie Pøhl
97 38 43 20
Lisbeth Sand
97 38 40 09
Torben Sønderby
97 38 46 06
Lone Thomsen
Hanne Meiner
Supp:
Eva Sørensen
Bestyrelsen er endnu ikke konstitueret
Er du vaks
så kom straks
jeg er klar
med kam og saks

Onsdag d. 10. maj kl. 19.00
Mød op til en hyggelig aften og
hør hvad eleverne har lært.
Et hold fra Spjald vil også vise
hvad de kan.
Senere vil der være kaffe og kage.
Med venlig hilsen.
Kontaktperson for Grønbjerg
Jonna K. Gregersen

97 38 42 85
13
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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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■ Menighedsrådet
Ved: Formand Hanne Kjærgaard

Den 4. april havde læsekred
sen og menighedsrådet en aften, hvor
højslolelærer Ditte Krøgholt genfor
talte Selma Lagerløfs bog "Kejseren af
Portugalien," det gjorde hun utrolig
godt. Når man har læst bogen, er det
en helt speciel oplevelse, at høre den
genfortalt, men hvis man ikke har læst
bogen, så kunne man bare nyde Ditte
Krøgholts helt fantastiske måde at
fortælle på.
Ringer og graver Inger Skytte har fra
1. maj sagt sin stilling op ved kirken.
Inger har arbejdet ved kirken i 19 år,
og hun har været i berøring med rigtig
mange mennesker, mennesker i glæde
og mennesker i sorg. Inger magter
begge dele på en god måde. Det er
naturligvis med beklagelse, at vi siger
farvel til Inger, men det er også med
taknemlighed, fordi vi har fået lov at
være "arbejdsgivere" for en så dygtig
og kreativ person, som Inger er. Vi
håber at Inger bliver tilpas med sin be
slutning, og vi kan kun sige tak for
godt samarbejde.
Ida Ebbensgaard Jensen fra Ølstrup

bliver den nye ringer og gra
ver ved Nr. Omme kirke, vi
håber at I vi I tage godt imod
Ida, som indtil I. maj har væ
ret afløser- og medhjælper
ved Sdr. Lem kirke i Høj
mark. Vi glæder os til samarbejdet.
Vi holdt offentlig budget- og regn
skabsmøde den 4. maj, senere skal der
være budgetsamrådsmøde for alle me
nighedsråd i kommunen. Til den tid
ved vi, hvor mange penge vi har at rå
de over i 2001. Ellers er det valgår, og
der vil blive et opstillingsmøde engang
i efteråret, forud for menighedsråds
valget den 14. november. Jeg vil op
fordre til, at så mange som muligt alle
rede nu tænker på, om det er noget
du/I kunne tænke Jer. Mange vil må
ske tænke, det kan vi gøre bedre. I de
sidste 4 år har det nuværende menig
hedsråd ansat ny kirkesanger, ny or
ganist, ny afløser og sidst ny ringer og
graver. Udflugten i år bliver den 23.
maJ.
Hanne Kjærgaard fmd.
Minna Kjeldgaard nfmd.
Klaus Jensen kass.
Else Pedersen kirkeværge
Inger-Lise Vestergård sekr.
Erik Ellegaard udv.

97 3840 94
97 3843 44
97 384247
97 3843 73
97 384240
97 38420

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

Kristen Agerlund Jensen
Peter Ø. Christensen

97 38 42 70 - Blltlf:
97 38 42 78 - Blltlf:

40 33 42 70
40 14 42 78

INGEN OPGAVER ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE
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■ Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Det kan nogle gange være vanskeligt
at kende forskel på mad og medicin.
Med reklamens hjælp gøres grænsen
mellem kosttilskud, naturlægemidler
og lægemidler af og til lidt udflyden
de.
Lægemidler er tit fremstillet syntetisk
og det garanteres, at indhold og kon
centration er ens året rundt, så man
ved, hvad man har at rette sig efter.
Naturlægemidler fremstilles af natur
ligt forekommende stoffer. De skal
godkendes af lægemiddelstyrelsen for

indholdsstoffer og virkning, men kvali
teten kan svinge en del. Imidlertid er
godkendelsen en vis garanti for, at pen
gene ikke er helt spildt.
Kosttilskud skal godkendes af fødeva
redirektoratet og skal ikke have en do
kumenteret effekt, bare de ikke er gifti
ge.
Fælles for alle tre er, at det skal fremgå
af etiketten, hvad det er, og det skal stå
på dansk. Hvis der f.eks. kun er en en
gelsk tekst på etiketten, betyder det, at
produktet ikke er godkendt, hverken
det ene eller andet sted, og der er ingen
garanti for noget som helst.
Men som før omtalt: Spis fornuftigt, få
noget ordentlig mad. Så kan det meste
af det ovennævnte spares. ■

ØRNHØJ SVØMMEBAD
Åbner Søndag d. 4. juni 2000.

Gratis adgang første og sidste åbnings dag.
OFFENTLIGE ÅBNINGSTIDER:
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 14 30 - I 7 °0
kl. 1300 - l 6 30
Lørdag og søndag
Derudover:
kl. 10°0 - 11 30 formid. svømning
Mandag
kl. 18 30 - 20°0 familiesvømning
kl. 18 30 - 20°0 kun for voksne
Onsdag
I børnenes skoleferie er svømmebadet åbnet fra 13°0 - 16 30
BILLETPRISER:

Voksne 15,- kr. Børn I 0,- kr. Familiekort 300,- kr. (voksne+ børn u/ konfirmationsalder)
Sæsonkort for voksne: 200,- kr. Sæsonkort for børn 120,- kr. (u/ konfirmationsalder)

P.G.A. kommunale besparelser vil svømmebadet være lukket i meget dårligt
vejr. Man kan forhøre sig ved at ringe til Hallen tlf. 97 38 63 80.
ØRNHØJ SVØMMEBAD
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■ Inger, Graver i 19 år
Farvel til et veludført arbejde
Allerede da Inger Skytte den I. april
1981 var blevet ansat og startede på
sit job som ringer og graver ved Nørre
Omme Kirke havde hun besluttet, at
hvis hun en dag fandt ud af, at kræf
terne begyndte at svigte og hun selv
følte, at hun ikke kunne udføre sit ar
bejde til sin egen tilfredshed, så ville
hun straks sige sin stilling op og stop
pe.
Og det blev nu. Søndag den 30. april
2000 var Ingers sidste arbejdsdag i
kirken. Efter 19 års veludført arbejde
vil hun nu nyde, siger hun, at hun kan
komme i kirke, uden selv at være den,
der må sørge for, at alt er i orden. Og

,

�·
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det slet ikke fordi Inger ikke har været
glad for sin arbejdsplads, hun har end
da været rigtig glad for den, siger hun.
Men armene synes, det efterhånden er
blevet for hårdt. Der må yngre og nye
kræfter til. Men misforstå mig nu ikke,
jeg har aldrig fortrudt, at jeg søgte den
stilling, understreger Inger.
For resten var det jo ikke engang mig
der søgte, helt ærligt- så var det min
mand, og så var det, jeg tænkte, at så
kunne jeg hjælpe ham, jeg kunne jo
slet ikke forestille mig, at menigheds
rådet ville ansætte en pige på den
plads. Nå, vi fik det så ordnet sådan, at
det blev mig.
Engang i sin tid opfordrede min far
mig såmænd også til at søge stillingen
som graver, når den engang blev ledig.
Min bedstefar, Kresten Skytte var i
mange år anlægsgartner. Og at arbejde

Sæt kryds i kalenderen allerede nu !!
Den 18. og 19. august

O�

Programmet vil bl.a.
"
indeholde gadefodbold,
besøg af legepatrulje,
tovtrækning på stadion.
9 teltet vil der være bingo
samt selvfølgelig festen lør
dag a�en med spisning, or
kester m.m.

2000

På torvet kan man opleve
besøg af Videbæk garden,
karneval for børn og meget andet.
Cæs mere om dette strå
lende arrangement i næ
ste nummer af runeste
nen!
'Venlig hilsen
gymnastik.foreningen, 9åroetsfor
eningen og Sogneforeningen
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mange år anlægsgartner. Og at arbejde
med natur og planter havde min far,
Andreas Skytte, arvet fra sin far. Altså
er jeg arveligt belastet, jeg havde noget
at leve op ti I!
Hvordan jeg lærte at gøre det hele rig
tigt? Jo, min forgænger i jobbet, Jens
Hald, var flink til at hjælpe og give go
de råd, og så har der jo også været gra
verkurserne!
Om det ikke nogen gange kan være et
temmelig makabert job at grave en
grav på en gammel kirkegård - genbrug
og sådan?
Både ja og nej. For det meste synes jeg
det har været interessant,- så slemt er
det heller ikke at stå med et kranium
og nogle knogler. Jeg kan godt tage
mig selv i, at stå og fantasere om,
hvem mon det menneske har været,
hvordan har det set ud og hvordan har
det levet o.s.v. Nej makabert er det ik-

f

ke, det er jo kun rester, begravet i ind
viet jord.
Inger Skytte har haft mange forskellige
hjælpere ved gravkastningerne, fortæl
ler hun, og heldigvis har de alle været i
besiddelse af en god del humor - gal
genhumor, kan man vel kalde det. V i
fik på et tidspunkt indført, at vi skulle
nyde en halvbitter at styrke os på. Men selvfølgelig, når man efter højti
deligheden står alene tilbage, tager lag
nerne væk og skal kaste graven ti I, så
har jeg mange, mange gange fældet tå
rer - mange eller få - alt efter, hvor
godt jeg har kendt den afdøde. - Men
på den anden side, så er det et vigtigt
og smukt stykke arbejde, man som gra
ver udfører. Når mennesker har mistet
og er i sorg, så tror jeg, at det er en
trøst, at der er pænt og ordentligt om
kring graven. Det tænker jeg også tit
på, når jeg vinterdage sidder på mine

f
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Ørnhøj - Grønbjerg
Havekreds
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HV
Havevandringer i Torsted.
� Tirsdag den 23. maj.
EL
Samkørsel fra parkeringspladserne i Grønbjerg og Ømhøj kl. 18.30
� Tag aftenkaffen med - og evt. klapstol.
KA
�
� Onsdag den 7. juni kl. 19.00. Gartneribesøg hos Gerda og Mogens .
� Jensen, Ømhøjvej 16, Vind, hvor der fremstilles Azalea ved stiklingeformering � produktion af kål, salater m.m.
� Herefter havevandring hos Hanne og Torben Skov, Agerfeldvej 7, Sørvad.
� Her lægges der selvfølgelig især vægt på primula.
Aftenkaffen medbringes.
�
Samkørsel fra p.pladsen i Grønbjerg kl. 18.45 og Ømhøj kl. 18.50
�

J

� Deltagerpris: medl. kr. I 0,00 - ikke medl. kr. 20,00 for begge arrangementer

:

�

�

�

�

�

�

�
�
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Hilsen Bestyrelsen :
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knæ og klamprer grankviste på kanten
af graven!
Jeg har haft et godt forhold til de an
dre ansatte ved kirken, de har været
mig til utrolig stor hjælp, også menig
hedsrådene, siger Inger. Aldrig har no
gen af dem kritiseret noget af det, jeg
er kommet i tanker om at lave. Det er
jeg dem meget taknemmelig for.--Jo,
der blev da lagt mærke til "kunst
værket", der blev til af gamle ting fra
kirkeloftet, et par fra menigheden løf
tede da også brynene og bemærkede:
"Hvad er det"? Nu hænger det på et
mere diskret sted i våbenhuset, og jeg
har da også tilbudt at aftage det, når
man bli 'r træt af at se på det!
Jeg har i vidt omfang fået lov af de på
rørende til at nyanlægge gravstederne,
og det har jeg følt som et vældigt pri-

vilegium. Jeg kan godt lide forskellig
hederne på en kirkegård. Der er også
kommet mange nye hjælpemidler til i
"min tid", og nogle har jeg måske selv
"hittet på". Jeg mindes, at jeg engang
havde lagt en række fliser mellem et
par hække for lettere at passere med
køretøjet - uden at spørge nogen om
lov. Så en dag dukkede provsten op.
Har du fået lov til det der, spurgte han.
Nej, det har jeg ikke, måtte jeg vedgå,
men jeg var nødt ti I det, indrømmede
jeg, jeg synes nemlig ikke, at mine un
dersåtter her kan være tjent med, at
jeg går her og småbander."
Inger vil gerne ha' en tak med her til
alle de mange, der har betænkt hende
gennem årene - havde lige lidt med i
lommen til graveren når de havde
ærinde på kirkegården - det kunne væ-

Tåler din bank
n sammen
lj_gning
]:;:;;: : 1 : tt med
Kom
os?
ind i en

af vore
afdelinger og
hør nærmere!

I læ I Landbobarilcen
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re et par klejner ved juletid eller en
is, når det var varmt, de havde altså
tænkt på mig, før de gik hjemme
fra, det var rørende, og gjorde mig
så glad. Sådanne ting er med til at
gøre livet dejligt. Også tak for de
mange "roser", jeg har fået, - jeg
har dog bare gjort mit arbejde, og
gjort det med ting, jeg holder af at
arbejde med, tilføjer Inger.
Bag en stor mand står der en kvin
de, siges der, her er det bare med
omvendt fortegn. Inger gi'r nogen
af roserne videre til sin mand, Karl
Peder. "Han har altid været god til
at hjælpe mig. Det er også rart at
vide, at der er en der venter en der
hjemme - og har sat kartoflerne over.
Også mine børn har ofte givet mig en
hånd med på kirkegården, efter skole
tid kunne de godt komme og tage fat
med skuffejern og rive. Det har alt
sammen været med til at gøre det hele
lettere".
Hvad tiden fremover skal udnyttes til?
Inger håber, at det må blive noget med
planter og- eller folks fødder, det har
hun lyst til. Men aldrig om søndagen det har hun lovet Karl Peder. Og det
vil børn og de 7 børnebørn også fore-

trække, de vil alle gerne se lidt mere
til bedstemor Inger. En lille sviptur til
Torshavn for at besøge sønnen Jakob
kan Inger li', og det er forståeligt!
Vil Ida, lnger's efterfølger ved Nørre
Omme Kirke spørge om noget, så sva
rer hun gerne, ellers blander Inger
Skytte sig ikke mere! Men ønsker for
Ida, at hun må blive glad for sit nye
job.Vi er mange, der har nydt godt af hen
des kreativitet og flittige hænder. Tak
for de nitten år Inger! ■ -ik

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.
20

■ Årets gang - derude

stemt ikke haft, bortset fra mørket og
den megen væde.
Pludselig, blev vejret rart og dejligt og
Ved: Lars Holm Hansen
de fleste har fået, ordnet markarbejdet
noget tidligere end normalt og den ef
Ja, så blev det for alvor rigtigt forår.
terfølgende varme har gjort, at det såe
Vi nåede, dog ikke rigtigt at føle vin
de frø ikke har skullet ligge ret mange
teren, for meget vintervejr har vi bedage i jorden,
før markerne er
blevet
lyse
grønne af små
spirer.
Her i de sidste
;....... ;_·
.,,,.� . ",
aprildage, har
;- ·,· �z-�
østenvinden
ført
høje
: ��
"sommertempe
med
raturer"
sig og derved
-fr• .•
gjort at det hele
er blevet grønt i
rekordtempo. Nogle dage, har man fra
Udlejningsboligerne på
morgen til aften ligefrem kunnet se en
forskel.
Det er en utrolig dejlig tid, vi
Kastaniealle.
går i møde og det er atter en fryd for
øjet og næsen, at se og dufte foråret.
At se kirsebær, paradisæble, frugttræer
Såfremt kommunen ikke har "visi
m.m. stå i lysende hvidt med deres
teret" ældre til boligerne, kan alle
utallige blomster, ja, man kan håbe på
komme i betragtning til disse nyop
at vi senere på året vil se bugnende
førte boliger.
træer, med guf for ganen. Måske er vi
heldige, for med det varme vejr er bier,
Boligerne er på 64m2
hvepse og andre insekter godt i gang
13 .170,- kr.
indskud
med at udføre deres livsgerning.
3.350,- kr.
mdl. husleje
Lige i øjeblikket sker der en utrolig
+ forbrugsafgifter
masse ude i naturen og hver dag kom
mer der nye fugle til fugle koret. Fra
Man bedes rette henvendelse ti I
omkring den 15.4. - l 0.5. kommer alle
de forskellige sangfugle, og andre in
Boligselskabet Midtvest,
sektædere tilbage, fra deres rejse til
Islandsgade 3, 7430 Ikast
overvintrings kvarteret, for de flestes
Tlf.: 97 15 21 55
21
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vedkommende i Afrika. De skal alle i
gang, med en hektisk ynglesæson efter
deres lange rejse. Man kan undre sig
over at de kan finde tilbage, for jeg tror
at mange af de forskellige fuglearter,
kommer tilbage til den egn, hvor de er
født. I hvert fald er det sikkert at f.eks.
Landsvalen, tit finder tilbage til netop
den gård, hvor de var året før, hvilket
kan illustreres af et eksempel, fra et
sted jeg kender. Her pillede man hvert
år, inden svalerne ankom, en bestemt
rude i stalden ud. Et år havde man ikke
fået det gjort i tide, hvilket resulterede
i, at da svalerne ankom blev de ved
med at flyve ind i glasset, i netop det

vindue, hvor de plejede at flyve ind i
stalden.
Mange fugle ankommer nu, som skre
vet før, men mange andre er allerede
godt i gang med yngle sæsonen. Hos os
ruger Stærene, Skovspurvene, Solsor
tene og Tårnfalken og det er nok lige
før de første æg klækker i rederne,
hvilket udløser en enorm aktivitet for
forældrene, med
at skaffe føde til
de
umættelige
små. På marken
har en Vibe,
skrabt sig en for
dybning i jorden
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STØT GRØNBJERG IF

�
�
�r Mød op til
Auktionsfest på Legepladsen ved Grønbjerg Stadion,

i
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�
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t
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�
�
lørdag den 27. maj kl. 11.30.
"1
{t
�
{t
1
�
� Vi holder auktion over reoler, computerborde, natborde og lamp- {i
q
�
,tr skærme fra KCR LAMPESKÆRME,
-w'
g alt sammen sponseret af GRØNBJERG MØBELINDUSTRI A/S.
{t
� Der sælges grillpølser, fadøl, sodavand, is og slik
Ta' din nabo under armen og mød op til en h�ggelig eftermiddag, ��
� hvor I vil kunne gøre en god handel.
g
�
�
Efter auktionen er der gratis entre' til kampen mellem Grønbjerg
���
{1 IF's danmarksserie-damer og Vojens BI.
.zy
Vi glæder os til at se jer!
Grønbjerg IF
-f1
� Med venlig hilsen
�
{t
�
�
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og lægger nok på 4 æg, hvilket er det
almindelige for den. Hannen våger lidt
fra reden og jager/ distraherer alle po
tentielle fjender, som kommer i nær
heden. Det er faktisk et utroligt mod
den udviser når den skal op at markere
overfor krager, måger, tårnfalke eller
musvåger, hvoraf de fleste er større
end den selv.
Hun Viben ruger i 26-28 dage inden
de små kyllinger kommer ud af ægget.
Det er en ret lang rugeperiode og man
ge Vibe-yngle-forsøg mislykkes, på
grund af synligheden overfor dens
fjender f.eks. ræv og andre, samt akti
vitet i marken, såsom kørsel med gyl
le, sprøjtning m.v. Faktisk er Viben
gået så meget tilbage i det danske
landskab, at der kun er 3 Viber i dag
for hver I 0, for 20 år siden. Så der er

virkelig en god grund, til at værne om
denne meget iøjne- iørefaldende va
defugl. I forbindelse med det jeg skrev
om at det er de samme individer der
kommer tilbage kan jeg oplyse at Vi
beparret, som ynglede på vor mark
sidste år, blot havde rede 20-25 meter
fra parret i år, så mon ikke også de er
identiske. Jeg håbede de fik succes,
for det er utroligt spændende, at se de
små vibe kyllinger drøne rundt, men
det kom de ikke ti I, for natten efter
den 30.5. var der ingen Vibehun på re
den, så der har antageligt været en ræv
eller andet og tømt reden i løbet af
natten.
Foråret byder altid på nogle sær Iige
oplevelser på ture eller lignende.
Skærtorsdag var familien på tur til
Tyskland og familiebesøg i Sønderjyl-
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I restauranten
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Hold Deres fødselsdag eller anden fest i vor

hyggelige restaurant eller i forsamlingshuset.
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land. Vi tog et par afstikkere, den ene
var i Ribe, hvor vi tog en lille tur ind
omkring torvet, hvor en af Danmarks
absolutte sidste Storkepar har sin rede.
Sidste år var hanstorken i parret så
uheldig at miste det ene ben i duel
med en anden stork. Parret fik dog 2
unger på vingerne, men på grund af
hanstorkens uheld, var man meget
spændte på om der vi I le komme et par
i år 2000, men det var der, for vi så 2
storke i reden. Den ene stod op, mens
den anden antagelig hunnen, lå ned i
reden. Hannen havde 2 røde ben, så
det må jo være en ny mage. Vi har
læst i avisen at dagen forinden, havde
2 andre storke villet overtage reden el
ler i hvert fald lave rav i den og der
havde således været en del slåskampe,

rundt på tagene omkring reden, om
hvem der var ejer.
Den først ankommende han var åben
bart den stærkeste og fik derved jaget
de andre på porten. Den Hvide Stork
er den mest folkekære fugl og var tid
ligere nationalfugl og der bliver næp
pe nu om dage, set en Stork, uden at
det bliver nævnt i avisen, det er i sand
hed en fugl der bliver lagt mærke til.
Beklage I igt er det dog at denne flotte
fugl er på nippet til at forsvinde som
ynglefugl i Danmark, hvor den tid I ige
re var almindelig og indbegrebet af
den danske sommer, hvilket der bl.a.
gives udtryk for i adskillige sange. I
1940 var der godt 1000 par. I 1960 var
der 145 par. I 1980 var der 20 par og
ende I ig sidste år var der sølle 2 yngle-

JBru sen

Dejlig lokalt til daglig

2 stk. Franskbrød
1 Wienerstang

15,95
19,95

Uger uden tilbudsavis:
Altid 10 gode tilbud
Se opslagstavlen i Brugsen
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9,95
1 pk. smør
1 pk. kjærgård
9,95
5 rundstykker
9,95
1 Spjald rugbrød 15,95

Mandag -Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

8°0 - 17 30
8°0 - 18°0
8 °0 - 12 °0
8°0 - 12°0

par tilbage. 1 par i Ribe og 1 par i
Vegger i Himmerland.
Vor tur fortsatte ti I grænsen, hvor vi
kørte over ved Rudbølgrænsen og her
efter mod vest, hvor vi var et smut ved
Rickelsbuller kog, som er det nord
vestligste hjørne af Tyskland, med
grænse til Saltvandssøen i Danmark.
Dette område udmærker sig, ved på
denne årstid, med et mylder af gæs og
ænder af mange forskellige arter. Her
så vi foruden disse, en Vandrefalk,
"verdens hurtigste fugl", jage, og des
uden så vi endnu 3 storke, men disse
var Skestorke, som også er begyndt at
yngle i Danmark, de allerseneste år,
med få par. Her til sidst vil jeg nævne
nogle ankomst / årets første registre
ringer og andre obs. herhjemme fra.
19.3. Hvid Vipstjert, første her.
30.3. Årets første humlebi og samme
dag blomstrende følfod og mælkebøt
te. 9.4. Ravn over mosen, Gransanger
syngende.
15.4. Blå Kærhøg han over markerne.
17.4. I Ringdrossel hun fouragerende
i haven. Solsorte parret var ikke helt
tilfreds med den. Nok fordi den ligner
dem meget bortset fra den hvide måne
formede ring på brystet. I øvrigt var
det 6. Drosselart i haven i år. De øvri-
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ge var Solsort, Sangdrossel, Vindros
sel, Misteldrossel og Sjagger.
20.4. første Løvsanger her.
21.4. Første Land- og Digesvale, samt
Gærdesanger set. - Sommeren er på
VeJ.
29.4. Hedehøg hun fouragerende over
brakmark Sandbækvej. Hedehøg er en
sjælden ynglefugl i Danmark, primært
i Sønderjylland, men østlige vinde i
april, gør ofte at der kommer et større
influx end normalt.
Dette blot et lille udsnit af gode ople
velser, her i foråret og der skal nok
komme flere til.
Tag selv en kikkert og en fuglebog
med i skoven eller et andet spændende
sted. Noter ned hvad du ser. Vær nys
gerrig, der ligger virkelig mange na
turoplevelser og venter, hvis blot man
har ører og øjne åbne. ■

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg
6971 Spjald.
Tlf. 97 38 45 GO
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■ Skolebestyrelsen
Ved: Formand Ole Berthelsen

Skolebestyrelsens årsberetning
Grønbjerg skole marts 2000
Endnu et år er gået i skolebestyrelsen,
vi prøvede sidste år at bringe årsberet
ningen i skolebladets påskenummer
og derefter debattere den på forårets
forældremøder. På alle tre forældre møder var der tilfredshed med denne
måde, frem for at samle forældrene til
et ekstra møde, med mundtlig frem
lægning og efterfølgende debat. Så
det prøver vi så igen.
I henho.ld til vores forretningsorden
vælger vi, på det første møde efter 1.
april hvert år, formand, næstformand
og repræsentanter til diverse udvalg.
Det blev som følgende:
• Ole Berthelsen - formand - kon
taktperson til 6. - 7. kl. - Grønbjerg
2000's repræsentantskab.
• Lars Holm Hansen - næstfor
mand - kontaktperson til 4. kl. sommerskolen.
• Karen Højmose - legepladsud
valg - kontaktperson ti I l. kl. og
Børnehus.
• Inge Ibsen - skolebladudvalg kontaktperson til 2. klasse, 3. klas
se, Børnehus og Skole og Sam
fund.
• Niels Jacobsen - Grønbjerg
2000's repræsentantskab - kontakt
person til 5. klasse, Bh. kl. og som
merskolen.
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Lærere og elever vælger hvert år re
præsentanter, for l år, til skolebestyrel
sen. I skoleåret 99 - 2000 valgte lærer
ne Birgit Højgaard og Grethe Lorent
zen. Eleverne valgte Dan Jensen og
Signe T. Thomsen.
Den sidste dag før sommerferien orien
terede Gravers Kjærgaard os om Vide
bæk Byråds pressemeddelelse omkring
kommunens fremtidige skolestruktur.
Flertallet i byrådet var enige om at be
vare den nuværende struktur. Begrun
delsen var bl.a.
• Børnene får en god undervisning
• Stor forældreopbakning
• Kort skolevej for de yngste elever
• Skolerne fortsat er medvirkende til
at styrke lokalområdernes netværk.
• Det er ikke udelukkende økonomi
ske vurderinger, der afgør skole
strukturen.
Byrådet ønsker bl.a. en nærmere drøf
telse af fordele/ulemper omkring at
børnehuset og skolen kan have fælles
ledelse og evt. fælles bestyrelse, og at
Børnehuset kan tilpasses i de nuværen
de bygninger, her i bl.a. den gamle

� HENNING
� SØRENSEN
Aut. El.Installatør
Parkvej 2
6971 Spjald

Telefon 97 38 15 66
Monter Karsten Hansen: 40 94 30 66

gymnastiksal.
Senere på året vedtog byrådet at der
skulle udarbejdes en helhedsplan for
bygningerne på alle kommunens sko
ler, med eksternt konsulenthjælp.
Vedr. Grønbjerg skole skal følgende
specielle krav indgå i helhedsplanen:
Mulighederne for bedre lokaleforhold
for Grønbjerg Børnehus, og der lægges
vægt på en optimal udnyttelse af de ek
sisterende lokaler i og omkring skolen,
herunder den gamle gymnastiksal og
Multisal. Personer fra lokalområdet
med tilknytning til de forskellige loka
ler skal inddrages i vurderingerne.
Helhedsplanen skal være færdig til
sommerferien, hvorefter det skal gen
nem byrådet, så skolebestyrelsen kan
forvente svar først på efteråret. Derfor
er vi noget afventende med hensyn til
vedligeholdelse/omforandringer på
skolen, så vi ikke kommer til at bruge
unødvendig resurser på ting, som alli
gevel skal laves om.
Skolebestyrelsen bestemte, efter ud
meldingen fra byrådet omkring fælles
ledelse/bestyrelse, at hvis kommunen
på et tidspunkt ville beslutte noget så
dan, så vil vi i Grønbjerg være med til
at præge beslutningsgrundlaget.
Det samme var holdningen i Børnehu
sets bestyrelse, så derfor tog begge be-

styrelse med personale ud for at .5�. Sim,
ding-Ørre Midtpunkt, som er dagi: st1tution/skole, med fælles ledelse g 1' e
styrelse.
11

Først i marts holdt vi et fælles bes __ rd
sesmøde, hvor vi diskuterede om ,; �
kunne bruge noget fra Sinding, cg :)�".
det i det hele taget er noget for
D\CI
var bred enighed omkring, at vi skullt
gå videre med arbejdet, så vi neds nc
et udvalg med to fra hver bestyr Is .,
der så skal i gang med at ku legrm·
mulighederne.
I det forløbne år, har vi i skolebestyrel
sen haft to møder med klasseforældr
rådene, et sidste år i marts, hvor vi dis
kuterede ud fra emnet "Lykken er en
god skole --- Har du fundet den?" I år
diskuterede vi ud fra et dialog spil om
kring bløde værdier - hvem har an va
ret? To møder, hvor der blev dis utpret
meget om skole og børn, men di e
møder bruger skolebestyrelsen og å td
at få indput fra forældrene, så i ved,
hvad I synes, vi skal arbejde med.
Den 25. marts holdt vi pædagogisk dag
i Laugesens have. Her blev lærere og
skolebestyrelse delt op i tre grupper fi r
at diskutere, hvad der er vigtigt for os
og vores lille skole i helhedsdebatteri?

Tour de Pedal
17. maj - 25. maj
Grønbjerg GUF
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Udgangspunktet var debatoplægget
om helhed fra Videbæk kommune.
Svarene fra de tre grupper drøftes vi
dere i skolebestyrelse/pædagogisk råd
og ender med fælles besvarelse, som
sendes til kommunen. Med denne dag
har vi så startet på forberedelserne til
den fælleskommunale dag i septem
ber.
Vi har, som de foregående år, deltaget
i regionskurset, arrangeret af Skole- &
Samfund, denne gang i Randers. Her
var emnerne "det sansende menne
ske", "Evaluering af og i folkeskolen"
og "Hvad betyder det for børns hver
dag, at vi laver om på deres liv?"
I september inviterede Spjald skole os
til møde, sammen med Vorgod, angå
ende en snak om overgangen til Spjald
skoles 8. klasse. En af de nye ting,
som vi vil prøve, er at der kommer en
fra Spjald skole, til forårets forældre
mødet i 5 - 6 og 7 klasse, for at fortæl
le om Spjald skole.
Sammen med Børnehuset arrangerede
vi den 29. maj en arbejdsdag, hvor 22
voksne og 30 børn deltog, her blev der
både malet på skolen, bygget gynger
m.m. på legepladsen og Børnehuset
havde også nogle ting, som de mang
lede en hjælpende hånd til. Det er dej
ligt at så mange gider hjælpe med dis
se praktiske ting, så vi kan få meget
mere for få penge, til gavn og glæde
for vores fælles børn. Vi siger tak til
alle, der deltog.
I lighed med sidste år deltog vi i kom
munens Sommerskole med en fiske-
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dag, denne gang i Barde, med ca. 50
deltagere fra 1. - 10. klasse. Efterhån
den har vi fået opbygget en fast skare
af hjælpere til denne dag. Tak for det!
Virksomhedsplanen er et af vores fas
te arbejdsredskaber i skolebestyrelsen.
Efter sommerferien starter vi med at
finde indsatsområder, som vi ønsker at
arbejde med i det kommende år. På
det sidste møde inden sommerferien
ajourfører vi den så, så vi hele tiden
har en nøje beskrivelse af vores skole.
Her er nogle af indsatsområderne:
• revideret principper for EDB
• revideret forretningsorden
• lavet principper for skolebibliotek
• lavet arbejdespladsvurdering for
Grønbjerg skole
• ETB-undervisnig og 10-fingersystem (fra næste skoleår)
Mobning har været et stort diskussion
semne på mange skoler. På Grønbjerg
skole finder vi den også, ikke særligt
udtalt, men den er her og vi må alle
medvirke til at holde mobning på et
lavt niveau.
Personalet på Grønbjerg skole er ef
terhånden faldet på plads. Efter at Sø
ren Steen Mouridsen stoppede ved
årsskiftet 98/99, havde vi to vikarer,
Jette Andersen og Anders Riber, frem
ti I sommerferien. Efter sommerferien
blev John Petersen så en fast del af læ
restaben på Grønbjerg skole (John var
vikar på Grønbjerg skole i skoleåret
94/95)
Efter påskeferien går Grethe Lorent
zen så på barselsorlov og kommer

først tilbage efter sommerferien 200 I.
Klaus Fanø er ansat, som vikar i Gre
thes stili ing.
Her til slut vil jeg gerne fremhæve et
meget værdifuldt samarbejde med
Gravers Kjærgaard, som danner bin
deled til BUK - Videbæk kommune.
Gravers deltager i mange af vores mø
der, hvor vi får be- eller afkræftet
mange aktuelle ting. Tak for det.

BUK og dets udfald meget. Ser vi
frem er der nogle ting som vi kommer
til at beskæftige os en del med. Som f.
eks. lærernes nye arbejdstidsaftale,
helhedsplanen overbygningerne på al
le kommunens skoler og samarbejdet
med Børnehuset.
Med disse ord, vil jeg afslutte min be
retning og ser frem til at drøfte/
diskutere årsberetningen på forældr ,-
møderne. ■

To år af denne valgperiode er nu gået,
ser vi tilbage, fylder dialogmødet med

Nr. Omme udflugt ....
for pensionister

tirsdag den 23. maj 2000 kl. 12.00
Vi kører fra P-pladsen i Grønbjerg til Hanstholm, hvor vi får
kaffe på "Pynten", en restaurant med smuk udsigt over Hanst
holm havn og V esterhavet.
Derefter fortsætter vi til bunkermuseet, som er et frilandsmu•
seum med fæstningsanlæg fra 2. verdenskrig.
Herefter går turen til fyret og havnen. Senere kører vi til Klit.,.
møller og Vester Vandet kirker. Aftensmaden spiser vi på Ve
stervig kro.
Pris pr. deltager 125,- kr.
Tilmelding senest 16. maj til
Hanne Kjærgaard
Thyra Larsen

tlf. 9738-4094
tlf. 9738-4060.

m.v.h.
Nr. Omme Menighedsråd.
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■ Langmosestenen
Dengang Brejning kirke fik sit høje
smukke tårn boede der en trold i bak
kerne ved Thorsted, men da Thorsted
kirke jo er uden tårn, blev trolden så
misundelig, at han greb en stor sten og
kastede den efter tårnet i Brejning. Ste
nen var tungere end han havde regnet
med, så den kom kun godt halvvejs og
faldt ned i Langmosen i nærheden af
skellet mellem Nr. Omme og Hover
sogne.
I sin indberetning til Ole Worm, om
sognets tilstand, i 1638 omtaler præsten
Jens Lauridsen "Lowstenen" som: "En
stor klippe, der er 24 fod (ca. 7,5 m red.)
ved foden og i højden hæver sig tre alen
(1,9 m red.) over jorden" Og så føjer
han til, "der findes ingen bogstaver på
den".
Dermed vil han vel fortælle, at det ikke
drejer sig om en runesten. En stor istids
blok har det i hvert fald været, når den
var 8 meter bred ved foden og to meter i
højden, og så må man endda regne med,
at det kun har været en del af den, der
ragede op over jorden.
Desværre findes Lowstenen - eller
Langmosestenen - ikke mere, den blev
nemlig brugt til bropiller under "Stor
broen" i Holstebro.
Indtil omkring 1850 var Storbroen i
Holstebro en træbro, der var privat ejet,
så der skulle betales bropenge for at
passere over den. I 1855 blev broen
overtaget af staten og i 1855 - 56 byg
gede man en ny bro.
Det havde der været planer fremme om 1
flere år.
Den nye bro blev godt 80 alen lang og·
12 alen bred, kørebanen i midten var ad
skilt fra fortovene på siderne med et
30

rækværk af jern, det skulle være af hen
syn til de store studedrifter, der ofte pas
serede over broen.

Det interessante i den forbindelse er, at
broen kom til at hvile på tre store piller
af granit, som blev bygget ude i strøm
men. Den granit, der blev brugt stam
mede nemlig fra Langmosestenen.
Andreas Skytte i Grønbjerg har hørt sin
bedstefar fortælle, at han som dreng så
hvordan stenen blev spaltet og kørt bort.
Der skulle have været en ekspert derude
og sige hvordan stenen skulle spaltes.
Det passer godt sammen med, at bro
byggeriet foregik under ledelse af en
stenhugger fra Flensborg, der hed Mohr.
Granitblokkene blev læsset på vogne og
kørt til Holstebro. Det var bønder her fra
Nr. Omme, der foretog transporten og
det har overvejende været med studefor
spand og det passer også godt sammen
med, at der fortælles, at det tog tre dage
at gennemføre et træk. Det skulle have
taget det meste af vinteren at få stenen
kløvet og kørt til Holstebro.
Over disse tre bropiller blev der lagt en
kørebane af egetømmer, denne bro holdt
til l 910, da den blev erstattet af en be
tonbro, men de tre piller står stadig, som
da de blev bygget for snart 150 år siden.

Dengang stenen blev fjernet hørte jor
den til Vester Holmgaard, senere blev
gården Granly bygget i nærheden af det
sted, hvor Langmosestenen har ligget.
Efter at stenen var fjernet, blev der et ret
dybt hul, som altid var fyldt med vand,
som blev brugt til gårdens vandforsy
ning.
Andreas Skytte har fortalt, at
han kan huske stedet som et
tilgroet vandhul, som hans far,
Kr. Skytte jævnede, både fordi
stedet var farligt for børn og
også for at pynte omkring
ejendommen.
Efter overleveringen skal der
være gravet en skat ned i nær
heden af Langmosestenen, der
er bl.a. et gammelt rim, der ly
der sådan:
Syv skridt og tre trin
vesten og sønden for Langmosestenen,
der ligger skatten min.
Der er flere forklaringer på hvad det
skulle være for en skat, der skulle være
gravet ned ved stenen, men ingen har
vel troet på, at der var noget om snak
ken.
I 1958 blev der lavet kloakarbejde ved
og under stuehuset i Granly. Under dette
arbejde fandt man nogle store sten, som
tyde I ig viste, at der var gravet før. Der
blev sendt bud efter en museumsmand
og han fandt også nogle ting, der var
gravet ned, bl.a. nogle tøjrester og no
get, der kunne stamme fra et brændevin
støj. På grund af dårligt vejr og andre
tilfældigheder blev videre udgravning
opgivet og udsat til en anden gang. Så
Langmoseskatten ligger der altså stadig
og venter på at blive hævet.

I dag er der græsplæne, hvor Langmose
stenen lå, men graver man i jorden , fin
der man stadig stumper af den.
Andreas Skytte har fortalt, at man aldrig
har fundet sten på marken af samme
slags som Langmosestenen, så det med
trolden skal nok passe.

PS:
De seks sten, som blev udhugget til Sto
rebro i Holstebro af den otte meter lange
Langmosesten befinder sig nu dels på
Holstebro Museum, hvor to sten indgår
som springvand, dels på græsplænen
ved OBS og dels ovenpå Storebro. Ste
nene blev fjernet fra broen ca. 1910, da
den blev restaureret, og lå så ved De
gamles Hjem på Sysseltoft og siden i
anlægget på hjørnet af Skjernvej og
Sønderbrogade - og nu altså som nævnt
ovenfor.
På Holstebro museum er der et stort
billede af broen i glasruden ved spring
vandet. Her er historien også fortalt.
Kilde: Thorkild Munk Ørnhøj og Lis Helles,
Grønbjerg -mb
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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 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

■ Jægere og jægere
Ved: Thorbjørn Lund-Nielsen

Jægere er ikke bare jægere. Der findes
flere forskellige former for jagt, som
dels hører de forskellige landsdele til,
men også følger traditioner i familien,
jagtforeningen osv. Man kan i første
omgang dele jagtformen op i to grup
per. Haglbøssejagt og riffeljagt. Hagl
bøssen bruges til jagt på mindre vildt,
som bevæger sig hurtigt. De største dyr
man skyder med hagl er rådyr. Haglpa
tronen indeholder flere hundrede hagl
og man dækker på den måde et rime
ligt stort areal når man skyder. (Ca. 1
meter i diameter på 30 meters afstand.)
Haglskuddet er dog kun effektivt på
korte hold, dvs. ca. 30 meter afhængig
af vildtets størrelse. Man siger at sik
kerhedsafstanden for et haglskud er
haglets diameter x 100 meter, hvilket
er 400 meter for de største hagl.
Jagtrifflen bruges til de større vildtar
ter som råvildt og kronvildt, men kan
også bruges til jagt på f.eks. ræve og
gæs. Riffelpatronen indeholder kun 'en
kugle, projektilet. Dette har en langt
større rækkevidde og her er det faktisk
skyttens evner der sætter begrænsnin
gen. Oftest skydes vildtet på afstande
op til 150 meter. Sikkerhedsafstanden
for et riffelskud er 5 km.
De forskellige former for haglbøssejagt
hører efteråret til, så det venter vi med
til den tid.
Derimod nærmer vi os riffeljægerens
"anden juleaften." Den 16. maj ved
solopgang begynder jagten på råbuk
ken. Forud for jagten har man trænet

med sin jagtriffel i forbindelse med de
arrangementer der holdes af jagtfor
eningen. man har studeret sit jagtrevir,
og selv om man ikke har set en buk kan
man tydeligt se om bukken er i områ
det, for er der "fejninger" er der en
buk.

Gaffelbuk

Fejninger er de steder på buske og træ
er hvor barken er væk, fordi bukken
har stået og skrabet sin opsats (gevir)
imod. Der findes to typer fejninger.
Bastfejningen finder sted kort tid efter
at opsatsen er færdigdannet og stadig
er dækket af et lag "bast", som er den
hud der dækker opsatsen mens det vok
ser frem. Formålet med bastfejningen
er udelukkende at få basten gnubbet af,
og er en kortvarig proces, som stræk
ker sig fra timer til et par dage. Fortsat
fejning, har til formål at afmærke buk
kens territorium. På panden af bukken
sidder en duftkirtel og duften fra denne
overføres ved at gnubbe pande og ge
vir mod ofte unge træer. Foruden at
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duften afsættes, efterlades et barkløst
område på træet, som lyser hvidt og
understreger revirafmærkningen. En
delig laver bukken samtidig med fej
ningen tydelige skrabemærker i jor
den.
Når man så har "lokaliseret" bukken
og måske har været så heldig at se
den, har man en ide om hvordan man
skal gribe jagten an. Mange vælger
som udgangspunkt et sted hvor man
kan sidde stille og vente på om buk
ken skulle dukke op. Denne jagtform
benævnes "anstandsjagt". Nogle ste
der opstilles en "hochstand", som er
en stationært udkigsplatform og andre
steder vælges en "hochsitz" som er en
mobil platform, ofte i form af en stige
med et sæde som kan stilles op af et
træ, i det område hvor man forventer
at bukken vil komme ud. I Kiddal kan
man seks forskellige steder se hochsit
ze, der er lavet så de kan stå frit, og
med et drejbart sæde så man kan følge
med, 360 grader rundt. Denne jagt
form kræver at man kan sidde stille og
at man så, når chancen forhåbentlig
byder sig, er god til at ramme.
Den anden form for bukkejagt er
"piirch". Piirch er taget fra det tyske
jagtsprog, ligesom mange andre
jagtudtryk, og betyder "stille jagt."
Det er for mange den ultimative jagt,
hvor alle jagtens facetter er med. Man
lister rundt i terrænet, imod vinden.
Man stopper ofte og ser og lytter. Ens
sanser er i højeste beredskab og en lyd
eller bevægelse, som alle andre på tur
i skoven ikke ville lægge mærke til,
får adrenalinet til at pumpe. Måske
vipper grenen på et lille rønnetræ og
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Spidsbuk

det kunne jo være en buk som fejer.
Måske ser man den hvide bagdel af et
rådyr som forsvinder ind mellem træ
erne og den egentlige piirch kan be
gynde. Man lister sig efter dyret og ef
ter en times piirch, hvor man til sidst
måtte kravle gennem en mudderfyldt
grøft, for at komme på skudhold, viser
det sig at være en rå. Det kan også vi
se sig at det er en lille spidsbuk som
endnu ikke er et år gammelt, som man
lovmæssigt gerne må skyde, men vælger at lade gå. EIier......... man er så
heldig at en gammel, stor og flot seks
ender står med siden tiI på 60 meters
afstand, og med en velplaceret kugle
dør den, uden nogensinde at opdage
hvad der skete. Nu følger så den del
som ikke er jagt, men alligevel er en
vigtig bestanddel af begrebet jagt.
Man går naturligvis hen og beundrer
dyret og her er opsatsen vigtig, for det
er jo trofæet, som jeg vender tilbage

Råbuk: 6-ender
til. Man "brækker" dyret med det sam
me, dvs. man fjerner indmaden og
gemmer hjerte og lever. Så har de fle
ste jægere en vildtkrog hjemme på hu
sets væg, hvor dyret skal hænge nogen
tid for at modne. Er dyret skudt en
tirsdag aften, er det ved at være sent
og man prøver at lægge sig til at sove,
men man ligger og tænker situationen
igennem mange gange, inden det lyk
kes at falde i søvn. Er dyret derimod
skudt en lørdag morgen er dagen end
nu lang, og det er forbavsende hvor
hurtigt det rygtes, når der er en som
har skudt en buk. Så må man have kaf
fe på kanden, hentet en ekstra kasse øl
i Brugsen og måske åbnet for den go
de whisky, der skulle gemmes til en
særlig lejlighed, for så kommer jagt
kammerater fra nær og fjern for at se
bukken og ønske tilykke.

Når bukken er modnet, flås dyret og
hovedet skæres af. Kødet parteres og
nogle gør mere ud af det end andre og
laver postejer og pølser og får røget en
kølle. Skind, kød, m.m. fjernes fra ho
vedet og kraniet koges. Så bleges det
med brintoverilte og sættes på en spe
ciel fremstillet plade, hænges på væg
gen og er nu et minde om denne jagt.
De fleste har også en jagtjournal, hvor
der er plads til notater og billeder, for
uden der skrives 1 ud for rubrikken rå
buk.
Men....... Det sker jo desværre at tingene ikke arter sig som man ønsker, så
i stedet for at man skød og bukken dø
de i knaldet, så gav den et spjæt og
forsvandt ind i grantykningen. Enhver
jægers mareridt, en anskydning. Man
må så ned og se hvor bukken stod da
det blev skudt, og ud fra det blod, hår,
kød eller knogler der er at finde vurde
re om dyret er skudt gennem begge
lunger og sprunget fra stedet, dødeligt
ramt eller om man skal tilkalde en
schweiss-hunde-fører.
Schweisshunde og førere er specielt
trænet til at opspore anskudt eller på
anden måde tilskadekommet vildt.
(Schweiss = vildtblod)
Det vil føre for vidt, at beskrive i de
taljer, men der er to grunde til at jeg
alligevel vil tage det med i mit indlæg.
Den ene grund er at jeg overfor ikke
jægere som ikke kender så meget til
jagt, gerne vil fortælle, at de dygtige
hunde finder langt de fleste rådyr som
bliver anskudt, så de kan blive hurtigt
aflivet og undgå yderligere lidelser.
Den anden og vigtigere grund er, at
mange ikke er klar over at der findes
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et korps af disse frivillige hundeførere
og at de ud over den jagtmæssige del
også eftersøger dyr der er påkørt af bi
ler.
Er du en dag så uheldig at påkøre et
rådyr, krondyr, ræv, hare, osv. og dy
ret løber videre, skal du gøre to ting.
- Afmærk stedet med et eller andet
klart synligt. (noter dig evt. nummeret
på den nærmeste 100-meter markering
hvis der er sådan en) så hundføreren
ikke skal spilde tid på at finde stedet.
- Ring til nærmeste Falckstation, for
klar hvad der er sket og de vi I rekvire
re en schweisshund. Hvis det sker her
i nærheden så kontakt en jæger evt. en
fra jagtforeningens bestyrelse. Vi har
alle en adresseliste over hundeførere i
hele landet og de nærmeste bor inden
for 20 minutters kørsel herfra.
Kunne du tænke dig at vide mere om

schweisshunde, så har jeg en glimren
de video, som blev udgivet i 1999, i
anledning af registrets 25 års jubilæ
um. Den beskriver alt fra træning af
hundene til optagelser af eftersøgnin
ger og lånes gerne ud. (Nylandsvej 3,
tlf. 97384120)
Som afslutning vil jeg bede de som
færdes i Kiddal huske, at der morgen
og aften, fra og med den 16. maj til og
med den 15. juli kan være riffeljægere
i skoven. Desuden er det ved at være
tid hvor råen får sine lam og der er
stadig for mange løse hunde med i
skoven. Uanset hvor veldresseret hun
den er, så kan de fleste ikke modstå et
rådyr der krydser sporet lige foran
dem.
Med ønsket om et godt forår og en
god sommer. ■

Grønbjerg Ungdomsklub
Grønbjerg
Lokalhistorisk arkiv
Generalforsamling med dagsorden
i henhold til vedtægterne afholdes
mandag d. 29. maj kl. 20.30
Ommegårdsvej 9
Samme dag åbent hus
i arkivet på
Grønbjerg Skole kl. 19 - 20
Bestyrelsen
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afholder generalforsamling
tirsdag d. 23. maj 2000 kl. 19.30
i ungdomsklubbens lokaler.
Dagsorden iflg. vedtægter.
Evt. forslag skal være formande·n
Karen Bak i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Alle er velkomne - også børn i
ungdomsklubalderen.
Bestyrelsen

■ Grønbjergs Børn

Ved: Formand Ole Berthelsen og
næstformand Hanne Kæmpegaard

Fælles nyt fra Skolebestyrelsen
og Børnehusets bestyrelse.
Under mottoet: "Bedre sent end al
drig", kommer der nu lidt gammelt
nyt fra skolens og børnehusets besty
relser.
Der er tradition for at man i skolens
og børnehusets bestyrelser i november
arrangerer et fællesmøde med en ind
budt foredragsholder. Da dette arran
gement, de sidste år, ikke har været
det helt store tilløbsstykke, blev det i
år besluttet at mødet skulle erstattes af
et arrangement for børnehusets og
skolens personale og bestyrelser. Ar
rangementet, i år, blev til et besøg i
Sinding-Ørre, Midtpunkt, tirsdag den
11. januar, hvor skolelederen Jesper
Søgård og daginstitutionslederen Bo
dil Jensen gav et foredrag og en rund
visning på stedet;
Efter rundvisningen var der tid til
spørgsmål, debat og kaffe. Vi fik et
godt råd med os hjem: HUSK at se
hvilke muligheder der er, i stedet for
at ærgre sig over begrænsninger!- en
aften, der gav stof til eftertanke.
Set i lyset af de sidste par års skole
strukturdebat i Videbæk kommune,
må vi hele tiden spørge os selv om,
hvordan vi kan tilpasse skole og bør-

nehus efter behovene i netop vores lo
kalområde. Vi må bestræbe os på at
Grønbjergs pasnings- og undervis
ningstilbud også i fremtiden vil kunne
opfylde de krav der bliver stillet, (f.
eks. "Helhed 0-18 år").
Skolebestyrelsen og Børnehusets be
styrelse mødes den 1. marts, hvor vi vi I
diskutere fremtidige visioner omkring
samarbejde, herunder også samarbejde
om grunden.
Mødet mellem skolens og børnehu
sets bestyrelse den 1. marts blev en
meget positiv udveksling af synspunk
ter, hovedsageligt omkring emnet; bed
re og mere samarbejde mellem skole
og børnehus.
De to bestyrelser blev enige om at ar
bejde hen imod en fællesbestyrelse,

Hjælp!
Sogneforeningen mang
ler en person, evt. en
pensionist, der kan sørge
for flagalleen.
Er du manden for dette
så hører vi gerne fra dig.
Forhør hos:
Kresten Vestergaard
9738 4200
for nærmere oplysninger
vedr. betaling m.m.
Sogneforeningen.
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som gerne skulle kunne effektueres om
ca. I½ år. Der blev nedsat et udvalg be
stående af: Ole Berthelsen, Inge Ibsen,
Alan Larsen og Hanne Kæmpegaard,
som skal undersøge forskellige mulig
heder for samarbejde.
Byrådet har vedtaget, at der skal udar
bejdes en helhedsplan for alle kommu
nens skoler. Der er til det formål hyret
et arkitektfirma, som skal komme med
forslag til anvendelse af eksisterende
lokaler. Der indkaldes til møde i udval
get, når forslag til helhedsplan kommer
fra konsulenten.
Fra I. maj og fremefter, vil de to ledere
jævnligt afholde ledermøde, hvor de bl.
a. vil koordinere forældremøder, samta
ler, fridage m.m..
ET LILLE SUK - FRA BØRNEHU
SET!
Børnehusets bestyrelse har den 26.
april 2000 lavet en principbeslutning
omkring ophængning af sedler i børne
nes garderober. Vi har besluttet, at der
fremover ikke må ophænges personligt
stillede breve/sedler i børnenes garde
rober, ligesom man naturligvis spørger
personalet om lov, før man hænger no
get op. ■
Kroket:
I forbindelse med ældreidræt var det
planen at starte med kroket. Hvis det
har interesse både for ældre og I idt
yngre kan henvendelse ske til Hans
Erik Hansen eller til bestyrelsen.
Bestyrelsen Grønbjerg GUF
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■ Badmintonturnering
Ved: Formand Ole Østergaard

Efter 73 gode og mange jævnbyrdige
kampe var der fundet frem til følgende
Grønbjergmestre:
Børn Double
I Trine Mikkelsen/ Susanne Bendtsen
2 Nicolai Asmussen/Lasse Jacobsen
Børn single:
I Trine Mikkelsen
2 Jakob Mohr Hansen

Junior single:
I Jens Hjort
2 Peter Eriksen

Junior Double:
I Henrik Mortensen/Rasmus Mikkelsen
2 Peter Eriksen/Lars Mortensen
Dame double:
I Susanne Bilgrav/Jytte Nilausen
2 Anne Kirsten Gammelgaard/lris Kamp
Mix double:
1 Susanne Bilgrav/Jesper Mikkelsen
2 Grete Tange/Hakon Pøhl
Herre Double:
I Eigild Skytte/Klaus Tang
2Jesper Mikkelsen/Ole Østergaard
Herre single:
I Klaus Tang
2 Vagn Jacobsen

Vi vil gerne benytte lejligheden til at
sige tak til vore trænere i vinter, og al
le dem, som hjalp os i forbindelse med
turneringen.
Badmintonudvalget.

■ Brugs-beretningen
Ved: Formand Henrik Thomsen

Omsætningen har været næsten den
samme som året før, hvilket er ti I
fredsstillende set på baggrund af, at
kroen har været lukket en stor del af
tiden. Desuden har der været en af
matning af dagligvaremarkedet i hele
landet, måske p.g.a. Pinsepakken, og
1998 havde en ekstra regnskabsuge.
Alt i alt må vi sige, at vi har holdt
skansen. Indtjeningen er steget lidt,
hovedsageligt pga. af et særdeles flot
svind resultat, og samtidig har de
samlede omkostninger kunnet holdes i
ro. Et fint resultat, som vi kan takke
Hans Jørgen og Annette for.
Ved flere lejligheder, har det vist sig,
at mange er i tvivl om, hvad Grøn
bjerg Brugs egentlig er. Jeg vil derfor
tillade mig kort at resumere lidt af
vedtægterne. Brugsen er et selvstæn
digt andelsselskab ejet af medlemmer
ne. Man skal ikke købe sig ind for at
være med. Man kan melde sig gratis
ind og man hæfter ingenting for. Hvis
Brugsen lukker bliver der heller ingen
penge til medlemmerne. Evt. ledige
midler går til foreningerne i Grøn
bjerg. Mellem generalforsamlingerne
er det bestyrelsen, der har ansvaret. Vi
hører som andre erhvervsselskaber ind
under selskabslovgivningen og sel
skabsstyrelsen fører tilsyn med, om vi
overholder love og vedtægter. Det er
altså ikke FDB, der ejer butikken, men
medlemmerne. Vi har meldt os ind i
FDB og betaler kontingent mod til
gengæld at få nogle fordele. Vi kan

melde os ud, hvis det passer os, og vi
kan bruge andre grossister. Man kan
sammenligne det med, at en landmand
tit er medlem af en landboforening og
kan trække på konsulenthjælp og
regnskabshjælp m.m.
I det forløbne år har vi ellers været
optaget af byggeplaner sammen med
Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling.
Ved de to foregående generalforsam
linger har planerne om at bygge en ny
butik været diskuteret. Vi er nu nået så
langt, at et projektforslag har været
udstillet i ungdomsklubben og banken.
Næste skridt bliver at forsøge at reali
sere det.
Det er ikke det forslag, vi oprindelig
ønskede. Vi ville have bygget mere
centralt, men det viste sig at blive for
dyrt eller for upraktisk. Siden forslaget
blev fremsat for første gang for næsten
2 år siden har der i over et år foregået
en til tider følelsesladet debat om den
rigtige placering. Først de sidste 9
mdr. ca. har vi i byggeudvalget arbej
det konkret med de forskellige planer,
og det, vi er nået frem til er, at den nu
foreliggende plan er den eneste reali
stiske mulighed, hvis vi skal bygge ny
butik. Vi har en prognose, som siger

GRØNBJERG
MASKINFORRETNING
din lokale Maskinforretning

97 38 40 35
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noget om, hvad vi kan forvente at væ
re i stand til at betale i husleje, og den
vil vi gerne have banken til at tage for
gode varer, så den vil låne os det, vi
kommer til at mangle. Derfor bliver vi
nødt til at holde huslejen nede på det
angivne niveau. Vi kunne godt ønske
os noget andet og mere, men vi er nødt
til æ forsøge at være realistiske.
Hvis vi ikke kan få den forelagte plan
finansieret og realiseret, er vi for
mentlig nødt til at opgive at bygge, da
ingen af de andre planer er lettere eller
billigere at gå til. Men man kan selv
følgelig håbe, at der stadig kan dukke
en ny mulighed op.
Ellers bliver vi nødt til at blive, hvor
vi er. Bygningen er slidt, taget er utæt
og gulvet er dårligt. Meget kunne for
bedres, hvis vi ofrede et par hundrede
tusinder på vedligeholdelse og om
bygning, men det ville ikke løse vores
egentlige problem for alvor. Butikken
ville stadig være for lille og for uprak
tisk og dermed for dyr i arbejdskraft
til, at vi i længden kan klare os i kon
kurrencen med tankstationerne og de
øvrige nabobutikker.
Hvis en butik i Grønbjerg på sigt skal
kunne overleve, bliver vi nødt til at
bygge et rationelt anlæg, mens vi kan.
Den foreliggende plan er vanskelig,
men ikke umulig. Jeg tror, vi kan gen
nemføre den. Det er naturligvis nød
vendigt, at vi viser omhu og påpasse
lighed i detailplanlægningen og gen
nemførelsen. Der er ikke råd til narre
streger. Men så skulle det også kunne
lade sig gøre.
Som de fleste af j er formentlig allere
de ved, har Hans Jørgen og Annette
40

sagt op. Det gælder fra d. 1/7, men på
grund af ferie holder de allerede en
uge inde i juni. De har i måneds opsi
gelse, men de har altså således givet
os en frist på 3 mdr. til at finde en af
løser. Det er meget betænksomt af
dem. Uddelerstillingen er opslået i
Uddelerbladet og ansøgningsfristen
udløber om 12 dage, så vi ved endnu
ikke, hvordan det går med at finde en
afløser.
Til slut vil jeg sige Hans Jørgen og
Annette tak for den indsats de har ydet
i butikken sammen med de øvrige an
satte, og jeg vil gerne samtidig bekla
ge, at tingene har været sådan, at I har
valgt at holde nu. Jeg håber, I vil finde
jer godt ti I rette fremover.
Den nye bestyrelse består af:
97 38 41 33
Henrik Thomsen
Karen Bak
97 38 43 49
Karen Marie Pøhl
97 38 43 20
Dorthe Liv Jørgensen
97 38 40 59
Jesper Bagge Pedersen 97 38 44 14

■

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

■ Mindeord
Den 28. marts sov Mussi Kjær stille
ind på Spjald Plejehjem, 80 år gam
mel.
Mussi blev født i Vejstrup ved Kol
ding, hvor hun voksede op sammen
med 5 søskende.
Som ung arbejdede Mussi på et hør
spinderi, men i 1948 giftede hun sig
med Niels Erik Kjær fra Grønbjerg,
som hun traf på Koldingegnen, hvor
han var smedesvend. Parret bosatte sig
i Bindslev, hvor også deres børn blev
født. I 1952 flyttede de til Grønbjerg,
og her boede de siden.
I en ung alder blev Niels Erik ramt af
en alvorlig sygdom og blev efterhån
den handikappet. Da der på dette tids
punkt ikke var nogen hjælp at ta fra
d .f. offentlige, blev det Mussi, der
måtte tage ekstra fat for at klare dagen
o , vejen. Mussi gik ud og hjalp til ved
forsk .lligt arbejde på landet, men også
s ·,rn k gekone og serveringsdame tog
hu 1 fat Samtidig med, at hun passede

sin syge mand og var en god og kærlig
mor for sine børn. Mussi var en kvin
de der tog livets genvordigheder uden
at klage og havde et godt humør.
I 1962 byggede parre� et handicap
venligt hus, hvilket var en stor hjælp i
hverdagen.
Mussi havde i 1985 den sorg at miste
sin mand. Hun blev boende i huset, og
de sidste år havde hun en god ven i sin
nabo, Chr. Jensen. Det var til stor
glæde for begge, indtil Chr. Jensen
døde i en alder af I 03 år.
Mussi Kjær var meget aktiv i Have
foreningen, hvis formand hun var i
mange år. Også Pensionistforeningen
nød godt af hendes kreativitet og gode
humør, som hun i øvrigt beholdt indtil
sin død. For tre år siden blev Mussi
ramt af sygdom, og sin sidste tid har
hun tilbragt på Spjald plejehjem.
Mussi Kjær efterlader sig tre børn.
Leif og Kurt bor i Grønbjerg, og Bit
ten i Snejbjerg. Desuden er der otte
børnebørn i familien.
Æret være Mussi Kjær' s minde. ■ -ik

Øtntne og tta!tte føddet p.g.a. tev
net, håtd hud, Hgtotne, vottet, ned
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Onjdag og Jredag

800 - 1200

cførdag kun efter aftale

gtoede negle?
Ring og aftal tid på

tlf. 97 g� 4g 4g
Jeg ttmffo� bedd kl.

17 -1�.

Kjmtgåtd�vej 14, Gtønbjetg.
rnget �kytte
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VIKINGEN ER LØS
Alle erhverv kæmper for overlevelse og for at skaffe ar
bejde til huse. Således også dagplejemødrene i Grønbjerg.
Efter at de har konstateret at der bor temmelig mange ugifte ungersvende rundt
om i byen, vil de nu i deres iver for at bibeholde beskæftigelsen, tage det første
skridt i bestræbelserne, som går ud på, at de vil leje en bus (54 personer) og
drage omsorg for at ungersvendene kan blive fragtet til enkefræs i Vinderup.
I det forfængelige håb at der er bid - kan hele koblet returnere i den til formålet
lejede store bus.
Jo der er skam stadig initiativrige mennesker i Grønbjerg.
PS: Redaktionen er i besiddelse af viden om, at der skulle være gode chancer
for at få tilskud fra kommunens 5% pulje. Projektet er nytænkning, tværsektori
elt og indrager mange grupper i lokalsamfundet.

Din lokale el-installatør...

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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Denne gang vil du på Børnebøttens side,
kunne læse om to piger, der sammen med en masse andre,
har været på en tur til Lyngs Efterskole. Vi har også fundet en vinder i tegnekon
kurrencen og kryds og tværs- konkurrencen. Du er stadig velkommen til at tegne
eller skrive til Børnebøtten om lige hvad du har lyst til!

DG I-dag på Lyngs efterskole

Fortalt af Mia Andersen og Mia Asmussen.

"Vi var til en vild sjov dag på Rasmus' efterskole sammen med en masse andre. Vi skulle
køre med bus derop. Da vi kom derop skulle vi lave gymnastik- det kan vi godt li'. Man
skulle balancere ovenpå hinanden. Man kunne også lave tømmerflåder på fjorden af nogle
store tønder. Vi faldt ikke i vandet, men det var der nogle der gjorde. Vandet var ikke spor
koldt. DET BEDSTE var en stor glidebane med sæbe på, nærmest bowling. Der var nogle
flasker med vand i - de var kegler. - Vi var kuglen! Der var et bål, hvor vi måtte lave pop
corn og skumfiduser. Vi fik også rigtig mad; spaghetti med kødsovs - det smagte meget
godt. Der var en lille klokke der ringede, når vi måtte spise og når vi selv skulle samle vo
res tallerkner sammen. På vejen hjem i bussen var der en bro, der hejsede op - der var og
så nogen, der sov. DET VAR EN RIGTIG GOD DAG.
Bogstaverne i rubrikkerne med tal danner et
kendt ord. Skriv ordet og læg løsningen i en
af Børnebøttens Postkasser senest d. I. juli,
så deltager du i konkurrencen om et gavekort
på 25 kr. i Brugsen - Husk Navn.

Kryds og tværskonkurrencen
blev denne gang vundet af :
Jonas Nielsen, 3 kl. Jonas får et ga
vekort til brugsen på 25 kr.
TILLYKKE.
TEGNEKONKURRENCE:
Vinder af tegnekonkurrencen blev:
Søren Mohr Hansen
Alle kan være med.
Lav en tegning. Skriv navn, adresse
og alder på bagsiden.
Smid tegningen i
BØRNEBØTTENSPOSTKASSE
Hver 6. uge trækker vi lod om gave
kort til Brugsen på 25 kr.
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