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Den 6. maj 2000 landede der en svæveflyver på 

en mark i Grønbjerg - læs historien inde i bladet. 
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■ Redaktionen

Forsiden: Som sagt så landede der en 
svæveflyver på Claus Jensens mark 
ved Holstebrovej d. 6. maj. Jeg blev 
ringet op af en venlig sjæl der mente 
at dette var sensation i Grønbjerg. Det 
var det også. Man lander naturligvis 

ikke bare sådan på en fremmed mands 
mark, uden at der er en grund ti I det -
og grund var der skam også ti I det. På 
forespørgsel viste det sig, at der både 
var "opvind", "termik" og hvad det el

lers hedder i fagsproget, nok - han var 
heller ikke faret vild, men hvad brin

ger så sådan en pæn ung mand ti I at 
lande i Grønbjerg. - Forklaringen var 

enkelt. Den unge mand havde simpelt 
hen glemt at få ladt sit vand, inden han 
tog på tur og var tilfældigvis blevet al

vorligt trængende over Grønbjerg. 
Man plejer dog at have en anordning 
med i flyet, således at man kan forrette 
sin nødtørft i svæveren, men det havde 
vores ungersvend heller ikke fået med! 

Siden sidst: 

Som vanligt bringes Skt. Hans talen 

her i bladet. Det var Bertel Jensen, 
Troldhede der var gæst Skt. Hansaften 
på det grønne område ved stadion. 
Bertel Jensen var oppe imod hårde 
odds da han holdt sin tale. For det før
ste kæmpede han bravt mod i I dens 
knitren, dernæst var der en de I børn 
som ikke havde til sinds at opgive de
res legen medens talen stod på, og for 
det tredje var der en del voksne der 
begyndte at tale med sidemanden, da 
man alligevel ikke kunne høre hvad 
Bertel sagde, og så var der flere der 
ikke kunne høre o.s.v., og endelig var 

2 

der nogle ældre der resignerede og 
sagde: jamen den kommer jo i Rune
stenen. 
Et højttaleranlæg med mikrofon ville 
have rådet bod på de fleste af oven
nævnte ulemper. Og endelig er det vel 

ved "festen" at talen skal nydes. 

Det er med beklagelse at vi pt. opgiver 
Børnebøtten. Der har ikke været den 
tilstrækkelige opbakning til at Hanne 

mente at vi kunne opretholde en side 
beregnet kun for børn. Der er et tem
melig stort arbejde forbundet med at 
udarbejde og følge op på denne ene 
side et arbejde der ikke rigtig står mål 
med den respons der har været ti I si
den ■ -mb 

Deadline for 

Runestenen nr. 46 bliver 

lørdag d. 2. september. 

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 

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 <f
Ved: Gravers Kjærgaard 

I skrivende stund er det sidste by
rådsmøde og de sidste udvalgsmøder 
afviklet i juni. Dermed er det tid til 
sommerferie. I juli måned sker der in
genting, i hvert fald ikke for mit ved
kommende, i byrådssammenhæng. 
August måned bliver til gengæld en 
travl og spændende måned. Her starter 
budgetlægningen for 200 I for alvor. 
Uden jeg endnu har set tal, forlyder 
det, at det i år bliver en særdeles an
strengende øvelse. En stor part af de 
kommunalt ansatte menes at have fået 
bedre overenskomst end gennemsnit
tet, så slår det jo ikke rent igennem på 
skatteindtægterne. Hvis det er tilfæl
det, vil det jo enten munde ud i en ser
vicenedgang eller en skattestigning, 
men vi får se, spændende bliver det. I 
august måned får vi også præsenteret 
resultatet af konsulentundersøgelsen 
og medfølgende forslag til indvendig 
renovering af vore folkeskoler. En stor 
sag, som selvfølgelig vil få et forløb 
over flere år. 
Vejdirektoratet har meldt sig som ak
tiv medspiller i forbindelse med reno
vering af Bredgade i Videbæk (hoved
gaden), under forudsætning af at Vi
debæk Kommune gør noget for at for
bedre Lyngvej (ringvejen nord om Vi
debæk), så den kan bære den tunge 
trafik. Det skulle gerne resultere i, at 
Videbæks midtby både bliver mere 
sammenhængende og kønnere at se 
på. Økonomisk bliver det nok en halv
stor sag, men det er .!l!:h Vejdirektora-

tet er på banen, sa Jeg tror, vi skal 
smede, mens jernet er varmt. 
I BUK-udvalget var vi sidst i maj på 
besøg i 4 af vore børnehaver, resten 
følger i august. Det var en god ople
velse, specielt var det spændende at 
se, hvor forskelligt de har udviklet sig, 
selv om de hører under den samme 
forvaltning. Det er godt og udviklen
de, at de har, og føler selvstændighed 
ti I at lægge vægt på det, de mener, der 
er væsentligt, for at vore børn kan op
leve en god hverdag. - I øvrigt tror jeg, 
det er sundt, at vi som "byrødder" 
kommer rundt på vore institutioner og 
får en dialog. Det giver forhåbentlig 
en gensidig forståelse for tingenes 
sammenhæng. Vi har jo fælles mål, 
om end den ene part lægger rammer
ne, og den anden fylder dem ud. - Jeg 
vil slutte for denne gang med at ønske 
al le Runestenens læsere en god som
mer. 
Indholdsfortegnelse. 
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� Servicemeddelelser � 
Læge H. Thomsen 

Tlftid: 8°0 - 9°0 

Konsultation: 
efter aftale 

Tlf.: 97 38 40 50 

Grønbjerg 

Folkebibliotek: 

Mandag: 1 5°0 - 1 7°0 
Torsdag: 1 8°0 - 20°0 

Klip og Krøl: 

Mandag: 9°0 - 17 30 

Tirsdag: 9°0 - 17 30 

Onsdag: Lukket 
Torsdag: 9°0 - 17 30 

Fredag: 9°0 - 17 30 

Lørdag: Lukket 

Tlf.: 97 38 42 85 

Grønbjerg - 2000 

Servicebutik: 

Brugsen: 

Åben alle ugens dage 
900 - 1 900 

Postekspeditionen: 

Alle hverdage: 
900 - 1 200 

Posthuset er lukket 
Fra lørdag kl. 1 2°0 

-

mandag kl. 8°0 

Landbobanken: 

Mandag: 9 30 - 1 2°0 

Tirsdag & onsdag 
lukket 

Torsdag: 13 30 - 17 30 

Fredag: 13 30 - 1630 

Tlf.: 97 38 40 49 

Bentes Salon: 

Mandag - Onsdag 

Tlf.: 97 38 41 77 

man- & fredag lukket 
tirsdag, onsdag & tors-

Post indleveret efter 
1 2°0 bliver sendt efter
følgende hverdag. 

& Fredag: 8°0 - 1 2°0 

Lørdag efter aftale 

KCR- Lampeskærme 

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

Genbrugspladsen: 

Nylandsvej - åben 
Lørdag 1 0 °0 · 1 2°0 

dag 1 6°0 - 1 7 30 
Der kan forekomme 
uregelmæssigheder. 

Tlf./fax: 97 38 48 08 

Grønbjerg Kro 

Tir - to og sø 1 2 - 22 
fr - lø 1 2 - 0 1  
Tlf.: 97 38 44 50 

Tlf.: 97 38 40 42 

Vandværket: 

Al henvendelse ang. 
måleraf læsning bedes 
rettet til 
Jørgen Christensen 
Tlf.: 97 38 42 59 

Tlf.: 97 38 41 12 

Fodpleje: 

Efter aftale 
bedst fra 1 7 -1 8 
"Tager også ud." 

Tlf.: 97 38 43 43 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1 8°0 Søn- og helligdage kl. 1 745 

Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1 2°0 

Rutebilernes informationscentral: 

Mandag - fredag kl. a00 - 20°0 

Lørdag kl. a00 - 1 6°0 
Søndag kl. 1 1  °0 - 22°0 

Vagtlægen: 97 84 18 00 

Biblioteket: T. Vestergård 
Billardklubben: Niels Jacobsen 
By- og Erhv.udv: John Asmussen 
Byrådet: Gravers Kjærgaard 
Børnehuset Best: Alan Larsen 
Børnehuset: Lone R. Lauritsen 
Dagplejerep.: Eva Broni 
Forsamlingshuset: 
Grønbjerg-2000: Mogens Ballegaard 
Gymnastikforen.: Torben Sønderby 
Havekredsen: Lis Helles Olesen 
Hjemmeplejen: 
Familie & Saml: Annette Petersen 
Idrætsforeningen: Tine Lund-Nielsen 
Jagtforeningen: Kresten Agerlund 
Kirkebetj/Graver: Ida Ebbensgaard 
Kirkeligt Saml: Hans Erik Hansen 
Klubhuset: 
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97384177 
97384468 
97384285 
_97384094 
97384009 
97384066 
97384179 
97384383 
97384332 
97384606 
97384313 
97172433 
97384139 
97384120 
97384270 
97346261 
97384038 
97384076 

Videbæk ------------------97 17 33 99 
Ringkjøbing --------------97 32 33 99 
Holstebro -----------------97 42 17 88 
Skjern ----------------------97 35 06 77 
Alarmcentralen: ---------11 2 

Landbetj: Karl Werge (Videb.) 
Lokalhistorisk: N. Peder Svendsen 
Lægen: Henrik Thomsen 
Menighedsrådet: Hanne Kjærgaard 
Musikforeningen: Jonna Gregersen 
Nr. Omme Kirkekontor 
Posthuset: Brugsen 
Præsten: Ernst M. 0ttosen 
Røde Kors: Besøgstjeneste 
Servicebutikken: Grønbjerg - 2000 
Skolebestyrelse: Ole Berthelsen 
Skolen: Henning B. Møller 

Sogneforening: Kresten Vestergaard 
Udlejn./Flagalle Jørgen Demant 
Ungdoms klubben: Karen Bak 
Venstreforen: Jørgen Demant 
Vandværket Jørgen Kristensen 

97171030 
97384110 
97384050 
97384094 
97384546 
973846B6 
97384042 
97384183 
97173354 
97384808 
97384179 
97384177 
97384200 
97384187 
97384349 
97384187 
97384259 
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.JULI Side Side 

MA 17 Dagen aftaget med Ot 44m 29 LØ 19 Sommerfest 22 23 

TI 18 SØ 20 Kirke 

ON 19 MA 21 34 

TO 20 TI 22 

FR 21 ON 23 

LØ 22 TO 24 

SØ 23 Kirke 19
30 FR 25 

MA 24 30 LØ 26 AKTIVITETSKALENDER 

TI 25 sø 27 Kirke 

ON 26 MA 28 35 

TO 27 TI 29 

FR 28 ON 30 

LØ 29 TO 31 

SØ 30 Kirke 9°0 

SEPTEMBER 

MA 31 31 FR 1 Forslag til torvemiljø 22 23 

AUGUST LØ 2 Deadline nr. 46 

TI 1 Tilmelding gadefodbold 37 SØ 3 Kirke 

ON 2 MA 4 Havekredsen 36 28 

TO 3 TI 5 Udstilling i Galleriet 42 

FR 4 ON 6 

LØ 5 Væk fra veje og stræder TO 7 Ungdomsklubben 31 

SØ 6 Kirke 10
30 FR 8 

MA 7 32 LØ 9 

TI 8 sø 10 Kirke 

ON 9 MA 11 37 

TO 10 TI 12 

FR 11 ON 13 

LØ 12 TO 14 Orienterings-/Opstillingsmøde 24 39 

SØ 13 Havekredsen Kirke 28 FR 15 

MA 14 33 LØ 16 Havekredsen 28 

TI 15 sø 17 Kirke 

ON 16 MA 18 3B 

TO 17 TI 19 

FR 18 Sommerfest Gadefodbold s 37 22 23 ON 20 Foredrag Dagen aftaget 51 17m 32 
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■ Årets Viking

Ved: Formand Kresten Vestergaard 

Først vil jeg gerne sige Helle En
gestoft tak for at du igen i år har 

skænket os en sølvviking. 
Vikingen uddeles til en forening, 
gruppe eller en person som har gjort 
sig bemærket på en positiv måde, en

ten i det store eller små. 

Jeg vil begynde med at afsløre at 

Knud (Grønbjerg) Kristensen i år skal 

have sølvvikingen. 

Om Knud Kristensens virke kan næv
nes at, Knud er født i Grønbjerg på 

Grønbjerggård - Ejendommen lå der 
hvor Annebergs nye kontorbygning i 
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dag er beliggende. 

I 190 I købte Knuds forældre Grøn
bjerggård - Knud overtog gården efter 
sine forældre i 1952 og drev selv ejen
dommen frem til 1975, hvor jorden og 
bygning blev udlejet, indtil stedet i 

1994 blev overtaget af Anneberg. I 

dag bor Ester og Knud på Købmands
al le. 

Knud har gennem hele livet deltaget 
aktivt i udviklingen af lokalsamfundet, 
idet han har deltaget aktivt i mange 
bestyrelser bl.a. Sogneforeningen, 

Gymnastikforeningen, Idrætsforenin
gen og Kirkelig samfund. 

Sølvvikingen 2000 er tildelt Knud 

Kristensen med følgende begrundelse: 

1) Knud Kristensen

er barnefødt
Grønbjerg.

2) Knud Kristensen

har gennem hele

livet deltaget ak
tivt i udviklingen

af lokalsamfundet.

3) Knud Kristensen

har været aktiv
gymnast og gym

nastikleder man

ge år.

4) Knud Kristensen
har altid været

meget interesseret
1 fodbold både 

som spiller og til

skuer. ■



LOKAL BRUGSEN 

GRØNBJERG 

8
00 

-

MANDAG - SØNDAG 

Danefrost Brød 
Rundstykker eller Flutes 

Frit valg 

Markens Rugbrød 
Hele eller i skiver 

Pakke med 900 - 950 g

Goman pålæg 
Eller salater 100 - 200 g

Frit valg 

Danefrost Pommes Frites 
Bølge/Lige/Både/Skiver 

Pose med 750 gram 

Frit valg 

Svinget 2 Grønbjerg 

97384042 
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■ En "Ønskelegeplads"

Ved: Inge Kjær 

Inge Kjær har i en periode på ½ år i 
forbindelse med sin uddannelse til 
pædagog været i praktik i Grønbjerg 
Børnehus. I den sammenhæng skulle 
hun udfærdige et projekt, som er be
skrevet herunder. red.

Med dette indlæg vil jeg fortælle om 
en model af en naturlegeplads, som 
børnene i Mariehønen og jeg lavede i 
ugen efter påskeferien. 

Til seminariet skulle jeg lave et pro
jekt med udgangspunkt i mit linjefag, 
som er naturfag. Desuden skulle jeg 

tage Servicelovens §8 med, som bl.a. 
handler om børns medbestemmelse i 
daginstitutionstilbud. Jeg fik den ide at 
bede børnene om at forestille sig, at de 
fik lov til at indrette grunden foran 

Multisalen til en naturlegeplads. 

Der kom mange forslag til forskellige 
ting, som de kunne tænke sig. Vi måt
te finde ud af, hvad forskel len på en 
naturlegeplads og en almindelig lege
plads er. Vi skulle også tænke på, at 
legepladsen ikke må være for farlig; 
det er der helt konkrete bestemmelser 
om, som vi måtte tage i betragtning. 
Men ellers var der frit slag for fantasi
en. 

Jeg havde i forvejen læst om skovle
gepladser og om, hvordan nogle insti
tutioner havde indrettet sig med natur
legeplads, og havde derfor en forestil

ling om, hvad en sådan bør indeholde. 
Derfor kom jeg ind imellem med for-
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slag. Nogle forslag blev straks taget 

op, og andre blev lige så hurtigt kasse
ret. 

Børnene havde ret præcise meninger 
om, hvordan legeredskaberne skal væ
re, og vi lavede tegninger til en borg. 
Den skal stå nord for jordbunken, så 
den kan forbindes med et betonrør, der 
skal graves ind i jordbunken. Der skal 
være rutsjerør, også gravet ned og 
gynger og vipper, som vi ikke bestem
te placeringen på. 

Der var ønsker om et område, hvor der 
kan bygges hytter og huler og med et 
bål sted i nærheden, så det I igner en 
boplads. Til byggeriet ville et uden
dørs værksted være rart. 

Blandt de helt store ønsker var mulig
heden for at lege med vand og grave 
kanaler samt klatretræer og cykelbane. 

Der skal være krat rundt om, ti I at lege 
og gemme sig i, og i den forbindelse 
snakkede vi om, at det ville være dej
ligt at plante noget, som børnene kan 
spise bær og frugt fra, imens de leger. 

Der skulle også være træer og buske 
med bær, som vil lokke fugle til og 
fuglekasser i de store træer. 

En I i Ile køkkenhave med grønsager og 
blomster blev også ønsket, og der var 
stemning for planter, der kan laves 
noget af og leges med. 

Ud fra alle disse ønsker og forslag, la
vede vi en model på en plade, for at vi 
bedre kunne forsti I le os, hvordan det 
ville se ud. 



For mig har det været et spændende 
projekt at gennemføre og se, at børne
ne er så interesseret i at plan lægge no
get i deres egen hverdag. Det faktum, 

at det måske aldrig bliver til noget i 
virkeligheden, synes ikke at have på
virket arbejdslysten, selv om der blev 
talt meget om det. ■ 

�MLE GRANTRÆ.ER
-----. 

.!.A�O 
v'ÆI.JOU:C, 
�-4NAL-B'f 'ilj €�i 

9 



■ Skt. Hans - talen

Ved: Bertel Jensen, Troldhede 

Der er 3 datoer, hvor vi holder taler til 
hinanden: 
l. maj - og den skal helst være poli
tisk - og jeg er indtil videre aldrig ble
vet spurgt.
Grundlovsdag - og den kan både være
politisk og historisk - og så Skt. Hans
aften - her er der frit slag, blot man
omtaler lidt fra almanakken. Jeg sup
plerer med lidt om fantasi og oplevel
ser.
Selv om den er opkaldt efter Johannes
Døberen, er det nok mere midsomme
ren, vi fejrer, end Johannes.
Lidt underligt og paradoksalt, at vi her
i Danmark i modsætning til mange an-

dre lande beholder et gammelt hedensk 
navn for vintersolhverv, altså Julen og 
holder en kristen fest - men tager et 
kristent navn for sommersolhverv (Skt. 
Hans) og holder en hedensk fest. 
V i har alle været med ti I at fej re Skt. 
Hans så langt tilbage, som vi kan hu
ske, og vi vil alle gerne fortælle om 
barndommens Skt. Hans bål. Men vi 
har faktisk beviser for, at der her i 
kommunen er holdt midsommerfester 
eller solfester for ca. 4500 år siden. 
I de gravhøje, der stammer ti I bage fra 
ca. 2500 f. Kr., finder man rav forar
bejdet til lange halskæder med over 
l 00 perler, og andre steder store klum
per med hul i til snor, også nogle forar
bejdet til miniatureøkser, så mændene
har også båret ravsmykker og fået dem
med i graven.

�. 

Ømhojvej 24 · Grønbjerg • Tlf. 97 38 42 81 . Fax 97 38 42 88 � 
----------------------- IDE.HUSENE. 

Bygge & indretningsfirma 
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Man troede nok dengang, som langt 
op i tiden - at det rav, der skyllede i 
land, var tårer, som solguden tabte 
hver aften, når den gik ned i havet. 
Det, at man finder så mange ravsmyk
ker, beviser, - at man dengang pynte
de sig og festede, og at det var for so
len, man festede. 
Man må forstå, at dengang havde man 
ingen talsystem, og man kunne ikke 
se i en kalender, at nu kom foråret el
ler sommeren snart, - det har for de 
fleste været betragtet som et mirakel, 
når solen begyndte at give liv, netop 
som den lange kolde tid begyndte at 
gøre folk og fæ både syge og forsult
ne. Derfor blev solen betragtet som 
noget gudeligt, og der blev festet til 

dens ære. 
Når jeg fortæller dette, er det ikke, 
fordi jeg tror, at alle interesserer sig 

for stenalderfolk, men for at I næste 
gang, nogen af jer står på Omme Bak
ker og falder i "staver", kan forestille 
jer en midsommerfest her for 4.500 år 
siden hos "bakkeklanen". Forestille jer 
unge piger, smykket med rav om hals 
og ankler i sang og leg. Fore sti Ile jer 
musik fra primitive musikinstrumenter. 
Man kan også faresti I le sig, at der var 
besøg fra "havklanen". 
Man kan forestille sig de unge piger 
beundrende hørte på, at de unge mænd 
fra "havklanen" fo11alte, at verden var 
mindst dobbelt så stor, som det man 
kunne se herfra, og at solen gik ned 
meget længere ude, end de troede. 
Man kan også forestille sig, hvordan de 
unge piger fra "havklanen" beundrende 
så på de unge mænd herfra, når de 
fremviste ar efter jagt på bjørn eller 
vildsvin. 

Nu åben hverdage 12 - 22 Fredag og Lørdag 12 - 01 Mandag lukket 

Vi vil så gerne at flere støtter den lokale 

Kro, så hyg Dem i Krostuen eller nyd en 

god middag i Restauranten. 

Vi vil også gerne levere mad til Deres fest i 

forsamlingshuset eller arrangere hele fe

sten. 

Tilbud: 

Tirsdag. onsdag og torsdag 

1 Sæt 25.- kr. 

I Rejemad 25.- kr. 

I Irsk kaffe 25.- kr. 

Vi har 12 års erfaring - så hvorfor gå over åen ..... 

Åben hverdage 12 - 22 fredag & lørdag 12 - 01 mandag lukket 
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Der er nok heller ingen tvivl om, at 
når festen havde stået på i nogle dage, 
begyndte der at opstå sød musik. 
Jeg vil fortsætte med at holde lidt fast 
i fantasien. 
Nogen siger, at vi er på vej ind i et nyt 
samfund. Vi har haft bondesamfundet, 
industrisamfundet, i øjeblikket befin
der vi os i IT- samfundet. Det nye 
samfund bliver kaldt "dream society" 
eller følelsessamfundet, hvor der vil 
blive dyrket følelser, fantasi og ople
velser. 
Derfor er det vigtigt, at vi alle bidra
ger med noget, der sætter andres fan
tasi i gang eller øger andres oplevel
ser. 
Det kunne også være Mogens Balle

gaard, der levende kunne fortælle, 
hvordan Grønbjerg bliver Jyllands ho
vedstad, når svenskerne nu overtager 

Er du vaks 

så kom straks 
jeg er klar 

med kam og saks 

97 38 42 85 

København. 
For at blive ved fantasi. 
Det får mig også til at tænke over, at 
man tit hører, at børn mister deres fan
tasi eller ikke får lov at udvikle den på 
grund af, at de altid aktiveres af pæda
goger eller andre voksne. 
Nu er det sådan, at jeg gennem et lille 
"fritidsjob" på "slottet" midt i Kommu
nen engang imellem besøger en børne
have og ser, hvordan børnene får lov til 
at udvikle fantasien eller passe sig selv, 
hvis de vil. 
Det står derimod værre til med os 
voksne, end vi tror. 
Om et par uger begynder vi at se Tour 
de France i fjernsynet, og så får vi ikke 
engang lov ti I selv at mene, hvad vi 
ser. Der vil uafbrudt være mindst 2, der 
i munden på hinanden fortæl ler os, 
hvad det er, vi ser. Når udsendelsen så 

Efterlysning: 

Har du lyst til at hjælpe 
med at lede gymnastik i 
vintersæsonen 2000-
2001, hører vi gerne fra dig; 
Ung som ældre. 
Vi søger ledere til holdene: 
BhKI., 1. kl., 2. kl., lille springhold, 
3. kl., 7. kl. og evt. Store Spring
hold.

Du kan kontakte følgende: 

Inge Kjærgaard 
Lisbeth Sand 
Lone Thomsen 

97 38 40 94 
97 38 40 09 
97 38 21 31 

Med venlig Hilsen Grønbjerg GUF: 



er forbi, vil mindst 3 personer fortælle 
os, hvad vi så. 
Dagen efter vil man så starte igen med 
uddybende at fortælle, at vi måske så 
noget andet end det, vi fik at vide, at 

vi så. 
Det er ikke anderledes, når vi ser fod
bold. Vi får ikke lov til selv at danne 

os en mening om kampen; vores me
ning bliver også styret af andre og 
ændres hele tiden med tilbagevirkende 
kraft - alt efter resultatet. 
Vi har også problemer som forældre; 

vi er for tit villige til at sælge fantasi
en for at undgå fiasko, eksempelvis 

vil vi vælge at tage børnene med på fi

sketur til en "put and take" sø fremfor 
en naturlig sø eller å. Vi vælger at se 
sommerfugle i et drivhus fremfor en 

tur i engen. 

Alt sammen ud fra en succesforvent-

nmg. 

Hvis vi skal nå ind i oplevelsessamfun
det, er det vigtigt, at vi f. eks sætter os 

ind i fodboldspillet, teknisk og taktisk 
og derefter selv går til en kamp, når f. 
eks dameholdet her i Grønbjerg spiller. 
Eller vi lærer noget om naturen og går 
en tur i Kiddal plantage, el ler får en 
samtale med Niels P. Svendsen og der
efter går en tur i jernalderlandsbyen 
Grøntoft og selv lader fantasien løbe, 
eller er nysgerrige efter, hvilke dyr og 
fisk der er i engen og åen og derfor ta

ger på fisketur. 
V i skal gå ud og selv opleve noget 

sammen med familie, venner eller na
boer og dermed bidrage til at øge hin
andens oplevelser. Vi skal ud og "røre" 

ved tingene og dele oplevelser. 

Det er summen af alle vore oplevelser -

gode som dårlige - der bliver til vor 

Din lokale el-installatør. .. 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 

Tlf. 97 38 60 93 



fælles tilværelse. 
Der er nogen, der her med festen i af
ten har givet andre en oplevelse, og 
ved at gentage Skt. Hans hvert år bli
ver den en del af den fælles tilværelse 

her i Grønbjerg. 
Vi er alle her en del af vor fælles til
værelse og ikke mindst i en lille by 
som Grønbjerg; for uanset om man er 
barn og bliver undervist eller man 
som lærer underviser, om man spiller 
fodbold eller man er træner eller er i 
bestyrelsen, om man laver hærværk 
eller om man fejer fortov, så er man 
en del af hinandens tilværelse. 
Blot alle i verden ville være bevidste 
og føle ydmyghed og ansvarlighed 

overfor den fælles tilværelse, vi har, 
behøvede Moses ikke i sin tid at have 

fået genoptrykt de 2 tavler, han øde

lagde i vrede. 
Jeg vil slutte af med at ønske, at der 
her i aften og resten af sommeren vi I 

blive skabt en stor sum af positive op

levelser for os alle. ■

Øtntrrn og tta!tte føddet p.g.a. tevnet, 

håtd hud, ligtotne, vattet, nedgt0ede 

negle? 

Det klatet jeg getne fot dig. 

Ring og aftal tid på 

tlf. 97 g<l 4g 4g 

Jeg tta!ffo� bed�t kl. 17-1 <l. 

Jeg tat" oggå getne ud. 
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lnget �kytte 

FOTO BEARBEJDNING 

Har du et fotografi, -måske et 
gammelt familiefoto, -som du 
kunne tænke dig at have i en 
større udgave, evt. til ind
ramning? 

Jeg scanner billedet og 
behandler det i computeren. 
Ud over at forstørre ( evt. kun 
et udsnit, du kan også 
kombinere flere fotos ... ), kan 
farverne ændres, ridser og 
pletter kan fjernes, og er 
billedet uskarpt, kan der også 
gøres noget ved det. 
-Der er masser af mulig
heder! Jeg kan arbejde med
papirbilleder (ikke neg.film)
Max. trykformat: 32 x 46 cm.

REKLAME& 

ILLUSTRATION 

Har du brug for en folder, en 
illustration eller et rekla
meblad for din virksomhed? 

Jeg designer materialet og 
formidler trykningen. Re
klameblade med fotos, tekst 
og illustrationer, bomærker, 
brevpapir, visitkort, plakater 
o. s. v. Materialet udarbejdes
efter dine ønsker.

Henvendelse til: 

JENS ERIK BYGVRAA 

FRYDENDALSVEJ 1 
6971 SPJALD 

TLF.97 38 43 57 
e-mail: jeb.sign@get2net.dk



■ Sundhed

Ved: Læge Henrik Thomsen 

Der er mange af dem for tiden og an
tal let stiger. Man kalder dem normalt 
tæger, skovtæger; men faktisk er det 
mider, og den voksne skovflåt ligner 
en edderkop. Nogle mener, at stignin
gen i antallet hænger sammen med 
stigningen i rådyrbestanden. De lever 
nemlig de samme steder som rådyrene 
og benytter hyppigt dem som 
"værter". De skal have høj luftfugtig
hed og passende temperatur for at kla
re sig. Om vinteren ligger de i dvale. 
En skovflåt gennemløber 3 udvik

lingsstadier, og i hvert stadium suger 

den blod een gang. Derved er der en 

mulighed for, at den kan overføre bak
terier til sin nye vært fra et tidligere be
kendtskab. Den sygdom, som Mimi Ja
kobsen fik, kaldes borrel i ose og be
handles med antibiotika. 
Det er meget sjældent at hunde får bor

reliose. 
Hos mennesker regner man med, at der 
er risiko for sygdommen ved næsten 
hver 4. flåt, men så mange er der heller 
ikke, der får den. 
Når man opdager en flåt på sig, skal 
den fjernes hurtigst muligt. Derved 
nedsætter man risikoen for infektion. 
Hvis der kommer en rød plet, der vokser, 
eller hvis man bliver sløj og utilpas efter 
10-14 dage, kan det dreje sig om borrelio
se. ■

Tåler din bank 

llæl Landbdbdfiken

I 5 
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læge Henrik Thomsen 

Speciallæge i almen medicin 

og 

specialist i manuel terapi 

Algode 8, Grønbjerg 

tlf.: 97 38 40 SO 

fax: 97 38 4 1 33 

Behandling af 

muskler og led ti I bydes 

efter aftale fro 9 - 1 7 

alle hverdage undtagen lørdag 



■ Jagt og Konkurrence

Ved: Torbjdrn Lund-Nielsen 

Allerførst vil jeg gerne takke for tilba
gemeldingerne på mine indlæg til RU
NESTENEN, positive som negative. 
Jeg vil gerne understrege, at meninger 
og kommentarer står helt for mine eg
ne holdninger, så husk lige, at fordi 
jeg mener et el ler andet, mener de an
dre i Jagtforeningens bestyrelse eller 
for den sags skyld de andre, som er 
med i jagten i Kiddal, ikke nødven
digvis det samme. 
Bukkejagten startede den 16. maj, og 
indtil nu har tre jægere haft heldet 
med sig, og dertil er der skudt en del 
hos skovens naboer, så vi oplever, at 
der er virkelig meget råvildt i og om
kring Kiddal. På den anden side må vi 
ikke lade os rive med og skyde for 
mange. Her har vi så vores årlige jagt
møde hvor vi fastsætter en "kvote" 
for d�t antal dyr, vi mener, er forsvar
ligt at skyde. 
Det er en af de ting, vi som jægere 
skal være, og også er, meget bevidste 
om· vi må kun høste overskuddet. 
De�e er en svær balancegang, fordi vi 
her i Danmark har så små revirer, i 
forhold til f.eks. Sverige og Norge. 
Dyrene bevæger sig rundt i deres ter
ritorier, men disse passer nok aldrig 
med skellene på skove og ejendomme. 
Statsskovene er stort set de eneste i 
Danmark, som i stort omfang kan re
gulere, hvor mange og hvilke dyr der 
må skydes. Jagten i Kiddal 
"administreres" af Grønbjerg Jagtfor
ening, indenfor de rammer, der er ud
stukket i lejekontrakten med aktie-

plantagen. Der er ca. 240 tdr. land, 
men mange af dyrene, især råvildt, 
skydes udenfor skoven, når de søger ud 
på markerne efter føde. M.h.t. disse til
stødende arealer har vi naturligvis in
gen indflydelse på, hvor mange dyr, 
der skydes. Det skal vi heller ikke ha
ve, vi kan blot håbe, at de har samme 
fornuftige holdning til tingene. Når 
man er bidt af riffeljagt og bukkejagten 
varer i to måneder, forventer man nok 
at komme ud på jagt en del gange, men 
skyder man nu en buk den første mor
gen, så er en stor del af "kvoten" allere-
de brugt. 
Den nem-
meste form 
for tilbage
h o Ide n hed 
er, at man 
ikke absolut 
skyder den 
første buk, 
man ser, 
hvis det er 
en lille 
f ø r s t e å r s 
buk, selv 
om det kan være svært. 
Glædeligt er det at se, at kronvildtet 
har opholdt sig fast i skoven i længere 
tid. Der plejer at komme en hind eller 
to og sætte kalv, men de har åbenbart 
taget resten af familien med. Ræven er 
i fremmarch, generelt, efter at ræveska
bet stort set er væk igen. I Kiddal er 
der flere familier, hvilket også er skønt 
at se, selv om de nok tager et par rå
lam. Harer ser vi ikke meget til, men til 
gengæld ser vi ofte egern, som ellers er 
blevet sjældne. 
Den 3. juni var vi til Regionskonkur-
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rence i Holstebro. Vores region dæk
ker Ringkøbing Amt og 20 foreninger 
var repræsenteret. V i konkurrerer i 5 
jagtlige discipliner og kårer "Årets 
jagtforening." Alle kan deltage, men i 
hver disciplin tæller de to bedste re
sultater fra hver forening. 

Flugtskyd
ning har vi 
n o r m a l t
ret godt 
styr på, 
idet de 
b e d s t e
skytter i 
Grønbjerg 

rammer (næsten) alle lerduer, når vi er 
ude at skyde. Sidste års erfaring sagde 
dog, at det ikke er helt så let som alm. 
skydning, idet duernes retninger er 
noget anderledes. Men vores lid var i 
høj grad sat til, hvad vi efterhånden 
nok kan betegne som "deltidsproffer" 
og efter egne udsagn og ansigtsudtryk 
gik det ikke for godt. Men de andre 
foreninger havde det mindst lige så 
svært, så vi sluttede som nummer 3 af 
de 20 hold i lerdueskydning. (Enkelte 
kunne ikke stå for det psykiske pres, 
der kom, da de opdagede, at TVDan
mark stod og filmede. Det var i al fald 
min bedste undskyldning.) 

I 8 

�DANA 
VINDUER� 

Jagtsti er en disciplin, hvor jægeren 
skal demonstrere mange færdigheder. 
Der er 6- IO poster med forske li ige op
gaver. Teoretiske spørgsmål om lov
givning, jagttider, vildtkendskab, kend
skab til planter og frø, kendskab til vå
ben og ammunition, osv. Praktiske op
gaver er dels afstandsbedømmelse, 
som er vigtig at kunne for at undgå 
skud på for lange hold og dermed an
skydninger, og dels praktisk skydning. 
Eksempel: "Du er på jagt på Stadil 
Fjord den 16. november kl. I 0.00 om 
formiddagen og du må skyde, hvad 
jagtloven ti Hader." Så råber prøvelede
ren en vildtart f.eks. "krikand" og se
kundet efter sendes en lerdue. Man 
skal så foretage en lynhurtig analyse af 
dato, tid og sted og vurdere, om 
"krikanden" må skydes. Der gives po
int for træffer, men også for en rigtig 
beslutning. Vi lå i lang tid som num
mer I, men da de skrappe jagtsti
special ister kom på banen, dumpede vi 
ned på en dog hæderlig 7. plads af de 
20. 
Hundedressurprøven var opdelt i tre 
prøver. 
I.) En and skulle på kommando appor
teres fra en sø. 
2.) En due blev kastet ud i et terræn 
med højt græs og småbuske samtidig 

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg 

6971 Spjald 

Tlf. 97 38 45 00 



med at prøvelederen skød et skud i 
luften med en startpistol. Desuden var 
en kanin gemt godt inde i en busk og 
på kommando skulle først due og der
efter kanin apporteres. 
3.) En dressurbane, hvor føreren skul
le demonstrere lydighed. En hund var 
lidt for ivrig efter at hente vildtet, en 
anden knap så entusiastisk. Desuden 
fik vi på dressurbanen demonstreret 
en helt ny version af "hinter". 
Henrik Skytte og BRIIS (en tysk ruhår 
opkaldt efter Bjarne Riis, idet familien 
Skytte fik hunden den dag, Riis vandt 
Tour de France) brillerede igen i år og 
fik maksimum points. De andre hunde 
var dog ikke så ringe endda, så det 
gav os en 5. plads i hundedressur. 
Riffelskydningen var svær. (Det er jeg 
nødt til at skrive, for jeg mistede for 
mange points.) 
Bl.a. skulle vi skyde et minivildsvin 
på ca. 20x7 cm, hvoraf målområdet 
var noget mindre, på I 00 meters af
stand og knælende/siddende skydestil
ling. Her lå vi længere fra toppen, 
men dog stadig i den bedste halvdel. 
Vi blev nr. 8. 
Så kommer vi til sidste disciplin, jagt
hornsblæsning. Det skal siges, at vi i 
de andre discipliner havde flere delta
gere, så hvis en har en dårlig dag, kan 
en anden have en god og således sup
plere hinanden. Det er jo som nævnt 

de to bedste 
resultater ,  
der er gæl
dende. I 
jagthorns
b I æ s n i  n g 
har vi to 
de l tagere ,· 
Jørn Ras og 
Jens Si-
m o n s e n .  

Der går rygter, og dem skal man jo væ
re lidt forsigtige med, men hvis de er 
sande, havde de herrer ikke rørt et jagt
horn i dette årtusinde. Bortset fra fre
dag aften, den 2. juni hvor de truttede, 
drak en øl eller to og fortalte jagthisto
rier. Jeg vil vædde min gamle hat på, at 
det blev til mindst trutteri. Jeg vil ikke 
sige, at vi her faldt helt igennem, men i 
forhold til forventningerne gjorde vi 
nok. Vi blev kun nr. 9 blandt de 20. Jeg 
tror, jeg på næste bestyrelsesmøde vil 
foreslå, at vi må forlange en vis træ
ningsindsats! 
Det samlede resultat lød på en 8. plads, 
men det vigtigste var, at vi fik en gang 
god træning og vi havde en hyggelig 
dag. Vi følges ad hele dagen, og man 
er så tilskuer ved de discipliner, man 
ikke deltager i. 
Den 20. juni havde vi vores årlige pla
de/pokal-skydning med Hover Jagtfor
ening. Oprindeligt var der en skydning 

Grønbjerg Billardklub 

Adr: Sønderkjærsvej 1, Grønbjerg 

Formand: Niels Jacobsen 97 38 44 68 
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i Grønbjerg og en i Hover, hvor der 
blev skudt til 16 lerduer, som kom en
keltvis. (Nu om dage skydes der til 24 
eller 40 duer, hvori der er dubletter, 
dvs. der kommer to ad gangen.) Vi 
skyder nu en skydning, og det foregår 
i Hover, men traditionen med de 16 
enkeltduer har vi holdt ved lige. Skyd
ningen er speciel, også fordi banen i 
Hover (Hee) I igger i en hede med 
selvsåede fyr, så duerne snyder rent 
optisk. I A-rækken vandt Flemming 
Husted begge skydninger med 16 
træffere i 16 skud og 16 træffere i 1 7 
skud. I B-rækken vandt Egon Møller 
fra Hover begge skydninger. Veteran
rækken er et kapitel for sig. De sene
ste år har Grønbjerg haft to skytter 
med, Henry Pedersen og Arne Yolds
gaard. Hover stiller gerne med Arne 

Haubjerg og Åge Justesen. Jeg tror, de 
alle har prøvet at vinde. Henry Peder
sen havde i år valgt at nøjes med at se 
de andre skyde og nyde det gode vejr. 
Arne Yoldsgaard kunne indtil for få år 
siden hamle op med de allerbedste, så 
han var vel favorit. På den ene af skyd
ningerne havde Haubjerg dog regnet 
ud, at han kun skulle ramme en af du
erne til højre for at vinde. Han ramte 
sin ene due og var overbevist om, at 
han ville vinde. Hans udregning viste 
sig dog at forudsætte, at Voldsgaard 
missede mindst en af de fire. Det gjor
de han dog ikke og løb dermed med 
begge pokaler. Tillykke med det. 
GOD SOMMERFERIE. ■

Konfirmation i Nr. Omme Kirke d. 14. maj 2000 

Konfirmanderne er fra venstre bagest Line Kyndesen og Vibeke Kjær 

Forrest: Bettina Jensen og Lone Kjærgaard 
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■ 19 piger & 14 drenge

Ved: Susanne Bagge 

CHOKOLADE-LEG I GRØNBJERG 

Igen i år var Grønbjerg IF vært ved 
JBU 's Marabou-dag, søndag den 14. 
maj. 33 piger og drenge i alderen 7 -
12 år var med godt humør mødt op på 
Grønbjerg Stadion kl. 10 til en dag 
fuld af leg og sjov med en bold. 19 
piger og 14 drenge havde en suveræn 
god, dag som var både for dem som 

kan spille fodbold, og for dem som al
drig har eller vil komme til at gå til 
fodbold. Som sædvanlig var Marabou 
sponsor for en lille ting til børnene og 
i år kunne de så drage hjem med en 

madkasse der passer til den drikke
dunk, kasket og rygsæk de tidligere 
havde fået. Noget indhold i madkas
sen var der skam også, idet alle børn 
fik et stykke Marabou-chokolade. 
V i vi I gerne benytte lej I igheden ti I at 
sige tak til alle vores medhjælpere for 
deres trofaste hjælp, og håber at I mø
der op igen næste år. ■
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Sommerfest 18e og 

Grønbjerg Sogneforening , Grønbjerg Gymnastikforening 
og Grønbjerg Idrætsforening 
afholder sommerfest den 18. og 19. august år 2000. 

Der opstilles et telt på det grønne område ved den nye legeplads og der 
afholdes følgende: 

Fredag: Gadefodbold, Bankospil 

Lørdag formiddag: Torvedag m. kaffe og rundstykker, børneoptog, Vi
debæk garden spiller 

Lørdag eftermiddag: Havetraktortræk, se de kendte fra Grønbjerg, DGI 
legepatrulje kommer og arrangerer "legedag", For
eningstovtrækning 

Lørdag aften: Spisning i teltet hvor det spilles op til dans 
levende musik: "Tommys orkester", indslag under 
middagen 
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(tilmelding kommer senere på husstandsomdelt program) 

Forslag til -

Sogneforeningen søgte i foråret Videbæk kommune om tilskud til 

miljøpleje. 

Vi er blevet tildelt kr. 10.000,00 der skal anvendes til forskønnelse 

af torvet - arealet hvor mindestenen over Bertel Christensen er rejst. 



19. august år 2000
Følgende sponsorer har støttet arrangementet 

Anneberg Transport 

Bent Vestergaard 

Bentes Salon 

Dana Vinduer ApS 

Grønbjerg Brugs 

Grønbjerg Maskinforetning 

Grønbjerg Møbelindustri A/S 

Hakon Pøhl 

Hanne Garnborg 

Hans Jørgensen 

Henning Sørensen 

Henrik Thomsen 

Højmose Planteskole 

Ivan Mortensen 

Jørgen Demant 

KCR Lampeskærme 

Klip og Krøl 

Knud Pøhl 

Landbobanken 

OK Benzin Struer 
V /Jens Peder Mikkelsen 

Pipecon a/s 

Ramsing 

Ringkøbing Bank 

Spjald Bageri 

Spjald Tømmerhandel 

Ørnhøj El 

Vi er meget glade for denne eriorme støtte til arrangementet fra vore sponso
rer. 

Dette arrangement er til glæde for alle i sognet. 

Nærmere husstandsomdelt program følger. 

Torvemiljø 

Med venlig hilsen 
Sommerfest udvalget 

Derfor vil vi opfordre sognets beboer til at indsende 

forslag til forskønnelse af torvet. 

Forslag bedes fremsendt til Kresten Vestergaard senest den 1. september. 

Grønbjerg sogneforening 
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■ Freds-/kampvalg ?

Ved: Formand Hanne Kjærgaard 

År 2000 er et valgår. Menighedsrådet 
er valgt for en fireårig periode, "vo
res" periode er ved at være til ende, 
altså skal der vælges et nyt menig
hedsråd til november. I Grønbjerg er 
der tradition for fredsvalg, men der er 
mulighed for, at der skal være kamp
valg. Hvis der fremkommer mere end 
en liste, skal der være kampvalg tirs
dag den 14. november. 
TORSDAG DEN 14. S°EPTEMBER 

er der orienterings-/opstillingsmøde på 
skolen. 
Den aften vil vi aflægge beretning om, 
hvad der er sket de sidste fire år; når 
dette er gjort, vil der være mulighed 
for at opstille det kommende menig
hedsråd. 
Hvis der igen i år bliver fredsvalg, er 
det ønskeligt, at der møder mange - og 
et bredt udsnit af sognets beboere op, 
så det nye menighedsråd føler en god 
opbakning. 
I Grønbjerg er vi gode ti I at møde op, 
når der skal vælges skolebestyrelse, 
skolen er også en meget vigtig del af 
lokalsamfundet; det er Brugsen også, 
men vi synes også, at vores gamle kir
ke er en vigtig del af det lille samfund, 
vi lever i. 

Det er tidligere blevet omtalt, at der 
skulle anlægges fliser fra P-pladsen til 
kirkens indgang. Dette er netop sket, 
og jeg mødte tilfældigt en pårørende 
til den person, som har gjort det mu
ligt, at arbejdet kunne udføres nu. Hun 
udtrykte stor tilfredshed med resulta-
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tet, det gjorde mig virkelig glad. Jeg 
synes også, det er pænt, og nu er mit 
håb, at det er funktionelt. Kirken mod
tog en arv for en del år siden; det er 
disse penge, som er anvendt til formå
let. 

I år har det været muligt at lægge et 
budget, som ikke er blevet beskåret. 
Vi ville meget gerne have ny asfalt på 
P-pladsen, men da beløbet er blevet
skåret væk de seneste tre år, har vi
undladt at sætte det på næste års bud
get.

Hanna Husted Larsen, som er både 
organist og medhjælper ved kirken, 
skal have barselsorlov. Vi har derfor 
lavet en aftale med Niels Jacobsen om 
at være afløser for afløseren, dog kun 
som ringer og graver. Det er ikke let at 
finde en afløser til organiststillingen, 
men vi arbejder på sagen, og foreløbig 
har vi fundet en, som kan afløse de 
første to mdr. i perioden. Vi kan kun 
håbe, at han bliver så glad for det, at 
han vil fortsætte. 

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig god 
sommer. ■

/Jenle1 Salon 

tt/ 9 7 38 41 12 
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■ Årets gang - derude

Ved: Lars Holm Hansen 

Så er det første halve år af 2000 gået. 
Sankt Hans og årets længste dag er 
overstået og i mark og have står af
grøder, planter og buske flotte og 
grønne, som de helst skal når det er 
midsommer. 
I år kom sommeren meget tidligt, for
håbentlig får vi noget mere, men vi 
havde i hvert fald en utrolig varm pe
riode i maj. Det ser ud til at vejrskif
tet til køligere vejrlig og en periode 
med regn herefter, gjorde at afgrøder
ne på markerne ikke tog alt for meget 
skade, på grund af den store fordamp
n mg. 
Juni måned i år har været typisk 
dansk med både sol, varme dage og 
blæsende dage, men jeg tror den har 
været god for al le de levende væsener 
omkring os, ikke mindst fordi der ik
ke, som de foregående år, har været 
længere perioder med silende regn, 
som gør at små og sarte unger, af de 
forskellige dyre- og fuglearter får en 
utrolig svær start. Jeg er ret sikker på 
at især hønsefuglene, såsom Agerhø
ne og Fasan vil få en god yngle sæ
son i år, da især deres helt små kyllin
ger er sarte og også meget afhængige 
af at de kan pi le rundt og finde små
dyr og insekter og samtidig undgå at 
blive totalt gennemblødt og derved gå 
til af kulde. 
Forår I sommer er som bekendt en 
tid, hvor der sker meget og det er i 
bund og grund det samme, som sker 
år efter år, men alligevel er 2 år aldrig 

ens, altid er der, hvis man lægger 
mærke til det, noget som er anderle
des end de foregående år. I vores ha
ve, som jo er det sted man lægger 
mærke ti I det meste, har der i år været 
hele 3 små sangere i hele yngle perio
den, så jeg er ret sikker på de har haft 
rede et eller andet sted, men de gem
mer dem altid godt. De 3 sangere som 
vi har haft i haven er Tornsanger, 
Gærdesanger og Gulbug, alle med 
hver deres flotte og egenartede sang. 
Tornsangeren plejer at være her hvert 
år, Gulbug nogle gange, mens det er 
første gang vi har lagt have til Gærde
sangeren, som ligner Tornsangeren en 
del, men har en helt anden sang. Torn
sangeren elsker at være i læbælter og 
haver i det åbne land og gør sig be
mærket, ved at have sangflugt, når 
den synger sin lidt skrattende sang. 

Gærdesanger 

Gærdesangeren lever mere skjult og at 
vi har den i år er nok fordi træer og 
buske er ved at have en størrelse, der 
passer den. Gærdesangeren kaldes 
"den lille møller", fordi dens sang 
minder om et vandmøllehjul der snur
rer. Gulbugen der også kaldes den 
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"falske Nattergal" hører trætoppen til 
og her slår den sine folder på fulde 
tryk, med sine karakteristiske vidtly
dende sangstrofer iblandet imitationer 
fra andre fugle. Det er dej I igt at have 
ynglende sangere i haven, for de lever 
udelukkende af insekter og der skal 
mange til, for at mætte et kuld sultne 
unger. I vores have har der foruden 
disse sangere, også været den sædvan-
1 ige aktivitet omkring redekasserne. 
Stærene har haft god succes og der har 
været 13 par med unger. Et af stære
parrene havde benyttet kassen, som 
står bag det hul som jeg har boret i ud
husgavlen. Kassen står således inde på 
loftet og så har jeg lagt en glasplade 
over et inspektionshul, så man ufor
styrret, inde på det mørke loft kan føl
ge hvordan stærene kommer og fodre 
ungerne og man er blot 10 cm fra dem, 
uden at de bemærker noget som helst. 
Ret sjovt at følge! Skovspurv har der 
været adskillige par af, mens Musvit 
og Tårnfalk udgør resten af hulruger
ne. Tårnfalken havde hele 6 unger, 
hvoraf den første forlod redekassen d. 
18. juni. Den 25. juni så vi ikke min
dre end 7 falke i luften på en gang. Ret
imponerende! Ringduen ruger igen i

Tårnfalk 
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haven og har placeret sin spinkle rede 
på en gren ude over græsplænen og 
jeg skal love for at den rugende due 
fik gyngetur den 26.-27. juni, hvor der 
var stiv kuling fra nordvest, ja, det så 
vildt ud og jeg er sikker på at havde 
den forladt reden var æggene simpelt
hen fløjet af reden, men den klarede 
det. 
Intet forår uden en eller anden tur og i 
år ligeså, hvor vi var på en heldags 
bustur ti I Mandø i Vadehavet. Mandø 
er Danmarks eneste beboede ø uden 
en havn og man kan kun komme derti I 
enten med traktor af Mandø ebbevej 
eller man kan benytte Låningsvejen 
lidt nordligere og ad den kan man med 
almindelig normalt vejr køre over i bil 
eller med bus, som vi gjorde. Vi kørte 

over ved lavvande og havbunden var 
således helt blotlagt, men det skifter jo 
hele tiden mellem ebbe og flod. Vi 
blev sat af, da vi var kommet over det 
første dige og gik herefter det halve af 
øen rundt på en vej langs diget, som 
går hele vejen rundt om øen. Diget er 
lavet på grund af oversvømmelsesfa
ren ved stærk storm. På øen findes in
gen ræve, lækatte eller andre rovdyr, 
så derfor er Mandø et eldorado for 
især vadefugle. Især Strandskaden 
ynglede der rigtig mange par af, så 
mange at man har døbt den til "Mandø 
storken". Vi så også mange Vibe par 
og flere par af Stor Kobbersneppe. 
Pludselig mens vi stod kikkede ud 
over det flade land, råbte en 
"Skestork" og en sådan kom flyvende 
og landede ude på forlandet mellem en 

masse får. Endvidere så vi bl.a. Hede
høg, Rørhøg, Mørkbuget knortegås, 
Strandhjejle, Stenvendere og en rigtig 
flot Sortterne langs kanalen inden for 



"Man do storken·· 

digerne. På turen hjemover gjorde vi 
ophold ved Sneum sluse umiddelbart 
syd for Esbjerg. Her er der lavet nogle 
slambassiner i forbindelse med digear
bejde og disse ret store søer er blevet 
et rigtig godt område, med især en me

get stor iøjnefaldende Hættemåge ko
loni. Brushøns, Temmincksryle, Lille 
Kobbersneppe og flere forskellige an
dearter blev også set her. 
Alt i naturen går ikke som man håber 
og nogle gange kan man godt blive 
lidt ked af det. Sidst i maj fløj en Gul
bug mod vort vindue, knækkede hal
sen og var død på stedet og jeg tænkte: 
"Hvor er det egentlig trist at denne im
ponerende lille flotte fugl, der måske 
flere gange har været helt i tropiske 
Afrika, skulle ende sine dage på denne 
måde." Hvad kan man gøre!? Tænke 
på at værne og værdsætte naturen og 
livet, som man er blevet givet, for man 
har kun et og en lille forkert beslut
ning, kan ændre alt. Det viser dette lil
le "kuriosum" fra naturens verden, 
men som egent! ig er meget let at over
føre til vor egen. ■ 

Så er det tid at tænke på 
den kommende sæsons 

aktiviteter. 

Aktivitetskalenderen 

udkommer med 

Runestenen nr. 46 

Jeg modtager 
oplysninger om bl.a.: 

Gymnastik 
Foredrag 
Opvisninger 
Skolebegivenheder 
Valg 
Svømning 
Generalforsamlinger 
osv. osv. osv. 

Tænk på om der er landsdæk-
kende begivenheder der ram-
ler sammen med begivenhe-
derne i Grønbjerg 

Deadline for 
Aktivitetskalenderen er: 

Lørdag d. 26. august 

,-1.. HENNING 
� SØRENSEN 

Aut. El.installatør 

Parkvej 2 

6971 Spjald 

Telefon 97 38 1 5 66 

Monter Karsten Hansen: 40 94 30 66 
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f Ørnhøj - Grønbjerg \) I 
I Havekreds 

�s I � J �
� Søndag den 13. august. � 
� Udflugt til Det jydske Haveselskab og Clausholm Slotspark - samt �
� privat have ved Bjerringbro. �� Det jydske Haveselskab har til huse i den historiske hovedbygning �
� på godsets avlsgård. Her er en hyggelig cafe, spændende butik, fem �
� temahaver samt en inspirerende terrasse. �
� Haven vi skal besøge i Bjerringbo er på 3000 m2

• En alsidig have med �
� bl.a. stenbede, grotte med vand, vandfald, japansk inspireret afde- �ling, pergola med humle, køkkenhave med højbede, m.m. 
-� � � Turens pris: kr. 195.00. 
� I prisen er: Bus, entre, rundvisning i haven, formiddagskaffe og fro- �
� kost. (Drikkevarer til frokost er ikke med i prisen). �
� Afgang fra p.pladsen i Ørnhøj kl. 8.30 Forventet hjemkomst ca. kl. 17. �� Turen gennemføres med min. 35 personer. �
� Bind. tilm. senest torsdag d. 3. aug. til Else Iversen tlf. 97 38 63 48 � 
� � 
� Mandag den 4. september kl. 19.00.

� 
� Besøg på Hammelsvang Planteskole, Spåbækvej 5, Ørnhøj. �� I 1
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� Herefter kører vi til Hanne og Andreas Nielsen, Spåbækvej 10, hvor vi �
� skal se deres store have og drikke vores medbragte kaffe. �
� Deltagerpris: medlemmer kr. 10,00 - ikke medlemmer kr. 20,00 �
� � 
� Lørdag den 16. september kl. 11.00 - 14.00. � 
� Plantebytte/køb og salg �
� Sted: Trehøje Museum, Søndermarksvej 2. �� Har du planter du gerne vil bytte eller sælge, så tag dem med - �
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� Der bliver mulighed for at købe lidt mad og drikke. �
� NB! Museet har åbent fra kl. l 1.00 � 

� Hilsen Bestyrelsen �
� � 
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Cirkus Princess gæstede Grønbjerg d. 20. maj. En 60 - 70 Grønbjergboere hav
de fundet tid til at fornøje sig i et par timer i dette lille cirkus, der har 

"specialiceret" sig i at besøge landsbyerne og landdistrikterne. Cirkusindehave
ren er af den opfattelse at småbyer giver mere hygge og familieatmosfære og 

børnene kommer tættere på klovnen og de optrædende i øvrigt. De 4-5 ansatte 

har alle mange jobs at bestride. Efter forestillingen skulle "direktøren" (klovnen 

herover) ud for at samle plakater ind og sætte nogle nye op. 

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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■ Ungdomsklubben

Ved: Formand Karen Bak 

Årsberetning for Ungdomsklubben 
sæson 1999 -2000 

Vi har nu sluttet vores femte sæson, 
og det har været et år med en del for
andringer. 

Lotte og Morten , som havde været 
trofaste ledere i sæsonen 1998-19999 
var netop flyttet, hvorfor vi som be
styrelse var betænkelig ved, om vi 
havde nok ledere for den kommende 
sæson . 

Vi startede med et bestyrelsesmøde i 
slutningen af juni netop for at være på 
forkant med ansøgning om midler til 
klubben, - der var skænket tre compu
tere til ungdomsklubben, som gerne 
skulle benyttes uden for klubaftnerne. 
Vi søgte midler til 72 aftner, idet vi 
håbede på at kunne få besked i god tid 
fra kommunen, så vi evt. havde mu-
1 ighed for at søge efter leder til klub
ben via dagspressen. Vi hørte dog ik
ke fra kommunen før i oktober, og da 
var sæsonen allerede godt i gang. 

Enes havde lovet at stå for torsdag af
ten, og idet der kun var 16 medlem
mer i indeværende sæson, forsøgte vi 
at nøjes med en leder torsdag aften, 
selv om der i vedtægterne står, at der 
skal være to. Det har ikke været nogen 
succes! Det viste sig at være for lidt 
med kun en leder, Enes havde store 
problemer med at holde sammen på 
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flokken i starten af sæsonen, og det var 
meget at bære helt alene. Bestyrelsen 
kan drage den konklusion, at det må vi 
ikke udsætte en anden leder for. Det 
hjalp betydeligt, da Lennart Vestergård 
begyndte efter j u I , bare det at være to i 
klubben gjorde det nemmere at skabe 
en god stemning. Ligeledes var lederen 
ikke bundet af tre timer hver torsdag, 
idet 2 ledere kan skiftes til at møde tid
ligt eller sent. Til den kommende sæ
son vi I både Lennart og Enes være i 
klubben , men vi vil gerne, om der og
så var en pige eller ung kvinde, som 
var interesseret i klubarbejdet, til at 
hjælpe Enes og Lennart. 

Carsten Sørensen havde Netcafeen ind
til jul , hvorefter han flyttede til Holste
bro. Herefter overtog Peter Helles og 
Jens Hjorth ledelsen af Netcafeen, og 
det har været en stor succes. Der har 
ikke været så mange, ca. 6 medlemmer 
hver aften, men de har været stabile, og 
de har været meget glade for den un
dervisning, de har modtaget af Jens og 
Peter. Til den næste sæson har forelø
big Henrik Mortensen sagt ja ti I at stå 
for tirsdag aften. 

DK BENZIN 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 87 



Bestyrelsen har været med til at arran

gere flg. Aktiviteter: 
Rulleskøjtediskotek i Aulum i novem

ber 1999, hvor 6 drenge deltog og 
havde det vældigt sjovt. 

Skøjtediskotek i januar; 6 drenge plus 

Lennart var med i Herning Isskøjtehal 

en lørdag aften. 
Overnatning i klubben den 25/26 fe
bruar, hvori samtlige medlemmer del
tog. Det var en god aften. 

Den 13. apri I var der Opsund-aften, 
mange tog med bussen til Opsund 

Ungdomsklub. 
Den sidste aften var 4. klasse inviteret 

med til klubaften. 

Oplevelsestur den 26.-27. maj i Hol

stebro , 7 medlemmer har tilmeldt sig, 

Lennart har lovet at tage med. 

Vi havde indkøbt lidt strimler til jule
stjernetletning i forbindelse med jule
afslutning, ligesom der blev serveret 
æbleskiver og hjemmebagt kage. Fle

re medlemmer udtalte, at det var en 

god ide, om der kom et juletræ i klub

ben omkring juletid, så der blev lidt 
mere julestemning. Det vil vi forsøge 
at huske. 

V i havde på forhånd tænkt på at arran

gere banko, men det lod vi være og i 

stedet solgte vi juleneg ind under jul . 

Det var godt! - Vi tjente lidt penge, og 

medlemmerne havde mulighed for at 
være aktive. Ole og Eva skal have tak 

for ideen og alle skal vide, at vi også 
til den kommende jul vil sælge jule
neg. 

Derudover har vi modtaget penge fra 

juletombola og et restbeløb fra 6.-7. 

klasse. Det har været dej ligt at mærke, 
at folk tænker på os, tak for det. 

Kommunen har udmeldt, at vi frem

over højst kan ansøge om 40 klubaft
ner, ligesom støtten til klubber under 
30 medlemmer er 350 kr. pr aften. Vi 

vi I derfor i næste sæson få ca. 4000 kr. 

mindre i støtte. Derfor er det godt, hvis 
vi fortsat har mu I ighed for at sælge j u

leneg . 

Det er gået godt med at holde åbent i 
klubben både tirsdag og torsdag, hvil
ket jeg også forventer, vi vil gøre frem
over. Vi har ikke haft held med at leje 

klubben ud til andre arrangementer. 
Det er fortsat muligt at holde fest o. 

lign. i klubben til 150,- kr. for en aften. 

Folkeoplysningsudvalget har været in
viteret ud for at se klubben, men er 
endnu ikke dukket op, men måske vil 
vi få besøg i næste sæson. 

Min mening er, at de skal gøres op

mærksom på det forebyggende aspekt, 

som klubvirksomhed er, og nødvendig
heden af fortsat at støtte en sådan virk
somhed. 

Tak for en god sæson 

Vi begynder igen den 7. september. 

Flg. sidder i bestyrelsen: 

Anker Kyndesen 

Birte Mohr Hansen 

Anne Marie Thorup (sekr.) 

Ni els Jakobsen ( kasserer ) 

Karen Bak ( formand) 
■ 

97 38 43 73 

97 38 44 24 

97 38 41 33 

97 38 44 60 

97 38 40 49 
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■ Skolebestyrelsen

Ved: Inge L. Ibsen 

Det meste af vores årsarbejde er jo 
blevet godt beskrevet, så der er kun 
meget kort at berette fra de sidste må
neders bestyrelsesarbejde. 
Vi har set lidt på små ændringer i 
virksomhedsplanen, men det store pro
jekt er nok, at der har været et arki
tektfirma ude at se på mulighederne 
omkring skole og børnehus, hvordan 
det evt. kunne ændres ti I at udnyttes 
bedre, samtidig med at nogle af de be
hov, vi har også bliver tilgodeset. Der 
er forskellige gode ideer på bordet, 
men hvad den endelige beslutning bli
ver (og hvad der evt. er midler til?) 
ved vi endnu ikke med sikkerhed, men 
det vil nok være noget af det, vi kom
mer ti I at beskæftige os med efter feri
en. 
Vi glæder os til et nyt og spændende 
år efter sommerferien, hvor jeg håber 
og tror, at vi i fællesskab kommer 
frem til nogle gode løsninger, på vores 
både de udendørs og de indendørs 
rammer, for det trænger vi ti I. 

..... og så lige nogle små tænke-tanker: 

Kritik kan udrette en del, opmuntring 

endnu mere. 

Det vigtigste er ikke hvor man kom
mer fra, men hvor man går hen. 

Alle ønsker udvikling - men mgen 
forandring. 
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Målet med livet er ikke at blive ver
densmester, men at lære at mestre ver
den. 

Har man ikke det, man synes om, må 
man synes om det man har. 

I ønskes alle en rigtig god Sommerfe
rie.■

Ovenstående indlæg er venligst udlånt 
fra skolebladet "Omkring Grønbjerg 
Skole" Nr. 53 Juni 2000. (red.)

Vi er begyndt at tænbe på 
efterårets abtiuiteter! 

FOREDRAG! 

med 

Læge og amtspolitiber 

Knud Jacobsen 

Onsdag d. 20. september bl. 1930 

På Grønbjerg sbole 

Kirbeligt samfund, Familie og samfund 

og Menighedsrådet 

Korrektion 

I forbindelse med artiklen med In
ger Skytte i Runestenen nr. 44 fik 

jeg fejlagtigt fortalt, at sønnen Ja
cob bor i Torshavn. Faktum er, at 
det er tvillingbroderen Ulrik, der 
bor i Thorshavn, mens Jakob bor 

og arbejder her i Danmark. ik 



■ Samlæsningssucces

Ved: Else Pedersen og Grethe Lorentzen 

Forældreovervejelser omkring sam
læsning fra 1. kl. til og med 7. kl.: 

Vores datter går nu om få dage ud af 
7. kl. på Grønbjerg Skole, og har alle
årene, på nær børnehaveklassen, sam
læst med en anden klasse.

Vi blev i slutningen af børnehaveklas
sen orienteret om, at skolen syntes, at 
der skulle samlæses med klassen over. 
Det ville give en god klassestørrelse, 
større udfordringer i forhold til klasse
kammerater og der ville blive taget 
hånd om det faglige. Midtvejs i skole
forløbet, 4. kl., ville skolen indkalde 
forældrene ti I møde ang. dette ene 
punkt, fortsat samlæsning, ligesom det 
selvfølgelig løbende kunne diskuteres 
og justeres til de forskellige forældre
møder. 

Selvfølgelig var vi betænkelige, ville 
vores klasse komme ti I at fungere ho
mogent med klassen over osv. Og vi 
forældre traf forskellige beslutninger 
om hvordan børnefødselsdage m.m. 
skulle takles, så det blev til i gruppe, 
men med 2 årgange. 
Da der blev holdt "midtvejsmøde" i 4. 
kl., var forældrene tilfredse med det 
hidtidige forløb og enige om at sam
læsningen skulle fortsætte. På det tids
punkt var det faglige niveau ved at ud
ligne sig, idet den "lille" klasse fagligt 
placerede sig i midten af den "store", 
og socialt fungerede klassen godt. 
I starten af 6. kl. blev vi indkaldt til 

møde om, hvordan skolen forestillede 
sig at 7. skoleår skulle foregå, da klas
sen så ville være ene igen, og hvem 
skulle de så være sammen med? Og 
fag I igt havde de næsten været igennem 
7. kl.'s pensum.
Vi blev præsenteret for et forslag om at
læse sammen med klassen under i de
fleste timer, nye lærebogssystemer, en
kelttimer, hvor klassen selv havde en
lærer og projektforløb, hvor eleverne
arbejdede meget selvstændigt omkring
emner og/eller fag. Forslaget så spæn
dende ud, og vi tog hjem, enige om at
det ville blive et godt sidste år på
Grønbjerg Skole.
Nu er dette sidste år ved at være gået,
og det er blevet til et godt år. Det var
svært at skulle skilles fra den klasse,
man havde fulgtes med i 6 år og svært
at skulle vænne sig til en ny klasse.
Men det er også nødvendigt at æ e
mere end 4 i en gruppe, det har modnet
pigerne, at skulle indstille sig på noget
andet og også at skulle arbejde selv
stændigt med projekter. Det har været
vigtigt, at vi forældre har været solida
riske overfor den beslutning, vi var
med til at træffe om samlæsning og har
støttet hinanden og lærerne heri.

Tak for et godt skoleforløb til lærere, 
elever og forældre. 

Else Pedersen. 

Samlæsning at to klasser. 

En klasselærers tilbageblik. 

I 1992 begyndte 11 nye elever og jeg, 
som ny lærer, i 1. klasse på Grønbjerg 
Skole. Året efter stødte 4 elever, fra år
gangen under, til klassen. Denne sam-
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læste klasse har jeg haft fornøjelsen af 
at være klasselærer for. De 11 elever 
blev færdige på skolen sidste sommer, 
og nu er det snart de sidste fire, der 
skal vinke farvel til skolen. 
Hvordan har det så været, at være 
klasselærer for en samlæst klasse? 
Ja, jeg har jo aldrig tænkt på dem som 
en sam læst klasse, men kun som 15 
elever der skulle have et positivt sko
leforløb. I en hvilken som helst 
"almindelig" klasse er der jo stor for
skel på de enkelte elevers kunnen og 
vi lien, som skyldes alder. I de små 
klasser havde eleverne nogle deleti
mer. I disse timer var klasserne år
gangsopdelt. På et tidspunkt var det 
ikke nødvendigt mere. Klassen funge
rede som en, hvor vi havde et fælles 
oplæg, men ellers arbejdede på for
skellige niveauer. Alder bestemte ikke 
hvilke opgaver eleverne fik. Min op
gave var at skabe et godt arbejdskli
ma, hvor alle, med deres forskellige 
evner og temperamenter, kunne lære 
noget. 
Jeg har været meget, meget glad for 
klassen og synes eleverne har haft me
get ud af hinanden. Jeg har ikke stået 
alene, men har fået stor opbakning fra 
eleverne og ikke mindst forældrene. 

Vi har løbende gennem de sidste 8 år 
diskuteret fordele og ulemper ved sam
læsningen. Denne diskussion tror jeg er 
meget vigtig, så man undgår at nogle 
går rundt med ubesvarede spørgsmål. 
Jeg har været bekendt med forældrenes 
holdninger og tvivl, og de har kendt 
mine holdninger, og ud fra det har vi 
taget stilling til fremtiden. Jeg tror di
skussionen har udryddet nogle dumme 
misforståelser. "Mine" forældre har 
været meget positive og ikke mindst 
ærlige. Har de hørt mislyde derhjem
me, har jeg fået besked, og når vi på et 
møde var nået frem til en plan for klas
sen (f.eks. spørgsmål vedr. tysk og en
gelsk), ja så bakkede alle op om beslut
ningen og holdt fast. Eleverne har ikke 
været i tvivl om, hvad vi var blevet 
enige om, og at vi var enige. 
Jeg er ret sikker på, at samlæsningen 
har været positivt for både den lille og 
den store klasse. Jeg synes, det har væ
ret meget spændende og vil gerne tak
ke både elever og forældre for nogle 
gode år. 
God sommerferie. 

Grethe Lorentzen■

Ovenstående indlæg er venligst udlånt 
fra skolebladet "Omkring Grønbjerg 
Skole" Nr. 53 Juni 2000. (red.)

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 
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■ "Ann, og Yver"

Ved: Erna Madsen 

Jeg kan svagt huske, at vi boede i 
Grønbjerg by, da jeg var lille. Mine 
forældre købte huset ved Kirken, Nør
holm, (Sønderkjærsvej 5) da jeg var 3-
4 år. Far har fortalt, at de købte huset 
af Bertel "Købmand", Halfdan Chri
stensen' s far. (Halfdan Christensen 
havde købmandsgård/butik ved Køb
mandsalle indtil 1989) 
Mor og far boede i huset i 34 år, de 
solgte det til Kristine og Kurt Kjær. 
Noget af det første, jeg mindes, var 
kirkeklokken, der ringede, det lød me
get højt. - Og så var der toget, det kør
te lige forbi. Dengang kørte der bl.a. et 
lille lokomotiv, og det var meget 

spændende. Vi havde fået strenge or
drer om, at holde os væk fra banen 

'

når toget kom. Jeg kan også huske, at 
gnister fra lokomotivet var skyld i, at 
der flere gange opstod ild i Anne
berg' s mose ude i "æ kjaer", det kunne 
tage lang tid, at få slukket sådan en 
mosebrand. 
Noget af det bedste vi vidste, var at 
komme med på besøg hos "Ann' og 
Yver". Det var et ældre barnløst ægte
par, der boede "over ved æ slot". 
(Fandens Slot. Der hvor Ingrid En
gestoft rn. familie bor i dag - Søn
derkjærsvej 9.) 
Det var meget spændende hos Ann' og 
Yver, hønsene var i et rum lige ved 
bryggerset, og der kunne godt slippe et 
par ud, de kunne finde på at gå et smut 
ind i køkkenet. -
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De havde også en lille hund, der måtte 
sidde med ved bordet og spise. (Vi 
havde også en lille hund hjemme, men 
den havde ikke de samme rettigheder, 
min mor skulle ikke have noget af den 
slags.) 
Så kan jeg huske, at køerne stod tøjret, 
de havde rebet om øret. Jeg har ikke 

■ Cyklistprøve

Ved: Frederik Carsten og Tom 

6 kl. 's cyklist prøve. 

Vi startede med at arbejde med en teo

ribog, der hedder "Sikker cyklist". Vi 
kørte til Spjald for at øve os til cyklist 
prøven. Vi kørte på cykel til Spjald fra 
Grønbjerg skole. Vi kørte over Sand
bækvej og standsede for at se på nogle 
strudse. Da vi kom til Spjald, cyklede 
vi hen til skolen. Derfra cyklede vi ru
ten igennem 3 gange. Vi cyklede hjem 
igen, og på hjemvejen så vi en død 
grævling. Turen var 26 km. 

Nogle dage senere tog vi den afgøren
de cyklist prøve. Mandag den 10/4 
2000 cyklede vi til Spjald. Da vi kom 
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set det andre steder, selvom der var 
mange, der havde kreaturerne tøjret 
dengang. 
Ann' og Yver hentede vand ved "æ 
vild" (kildevældet, det var med et åg 
over skuldrene, så var der ligevægt, 
med en spand på hver side. fortsættes ■ 

til Spjald, var der en politibetjent, som 
gav os nummer på og derefter tjekke
de vore cykler, inden vi cyklede ruten 
en efter en. Dagen efter fik vi vores re
sultater. Vindene var Tom L. Berthel
sen og Carsten J. Justesen. Samme dag 
havde de omprøve og Tom vandt og 
skal til finalen i Videbæk. 

Tekst af Frederik A. Anneberg og Car
sten J. Justesen. 

Cyklistprøven i Videbæk tirsdag 

den 9. maj 

Da vi ankom til Videbæk lavede vi 

først teoriprøve. Bagefter var der prak

tikprøven hvor vi kørte en fastlagt ru

te. Det tog ikke så lang tid. Da vi kom 

tilbage fra turen skulle vi køre på en 

manøvrebane. Derefter skulle vi have 

pølser og pomfritter. Til sidst var der 

præmieoverrækkelse. Hovedpræmien 

var en cykel. Jeg kom hjem med en 

cykelcomputer. 

Skrevet af Tom 6. kl.■

Ovenstående indlæg er venligst udlånt 
fra skolebladet "Omkring Grønbjerg 
Skole" Nr. 53 Juni 2000. (red.) 



Gadefodbold i Grønbjerg 

Så er der Gadefodbold i Grønbjerg. 

Arrangementet løber af stabelen i for

bindelse med vor sommerfest, fredag 

den 18. august fra kl. 1830 
- ca. 21 

Arrangementet foregår på Stadion.

Et hold består af minimum 7 spillere, 

hvoraf der skal være mindst 3 børn 
(14 år eller derunder) på banen ad 

gangen. 

I må gerne stille med flere hold. 

Kan I ikke samle nok deltagere til et 
hold, så meld jer til alligevel - så la

ver vi et eller flere "fælleshold". 

I kan også forsøge at lave et hold 

med en anden gade. 

Der vil være pokaler til det bedst ud

klædte hold, fair-playholdet samt vin

derholdet. 

Der vil kunne købes øl og vand i for
bindelse med kampen og der er mulig

hed for at de børn, som ikke skal spil

ler med, kan lege på byens nye lege
plads overfor stadion. 

Vi glæder os til at se jer alle til en dej
lig aften i Grønbjerg. 

Reglerne 

• Hvert hold har 7 spillere på banen

ad gangen - heraf skal min. 3 spil

lere være børn.

• Der må ikke spilles med fodbold

støvler.

• Hvert mål scoret af et barn tæller

dobbelt.

• Hårdt spi I overfor et barn straffes

med straffespark til modstanderne.

• Spillerne skal have adresse på den/

de pågældende gader.

Kontaktpersoner 

Algade - øst og vest: 
Leif Kjærgaard, Algade 40 

tlf. 97 38 43 23 

Bymarken, Frydendalsvej, Nylandsvej: 
Jannie Husted Pedersen, Nylandsvej 2 

tlf. 97 38 40 03 

Grønbjergvej, Holstebrovej: 
Jytte Nilausen, Grønbjergvej 35 

tlf. 97 38 42 78 

Grønnegade, Vinkelvej, Teglværksvej, 
Tjørnevej, Skolevænget, Rundingen: 
Erna Mikkelsen. Skolevænget 3 

tlf. 97 38 42 08 

Holmgårdsvej, Ommegårdvej, Spåbækvej: 
Kristian Kristiansen, Ommegårdvej 2 

tlf. 97 38 45 60 

Kastaniealle, Købmandsalle, Ørnhøjvej, 
Svinget: 
Morten 0. Pedersen, Kastaniealle 4 

tlf. 97 38 44 70 

Kjærgårdsvej samt Algade Land: 
Kim Pedersen, Kjærgaardsvej 4 

tlf. 97 38 45 25 

Kodalsvej, Sandbækvej: 
Lars Holm Hansen, Sandbækvej 26 

tlf. 97 38 44 24 

Sønderkjærsvej: 
Peder Justesen, Sønderkjærsvej 20 

tlf. 97 38 41 01 

Tilmelding skal ske til kontakt

personerne senest den 1. august 2000. 

Grønbjerg IF 
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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 4418 

QU 

TR,AN'S 

Anneberg Transpol Sp.zo.o. 
Ul. Batorego 1 26A 

65-735 Zielone Gora. Polen 

Tel. + 48 68 265 595

Telex 043 3586 Anpol PL 

Fax. + 48 68 271 259 

Anneberg Beltransport Ltd. 
9, Aranskaja Street 

BY-220033 Minsk 

Tel. +375 172 10 25 72 

Telex 0681 25 24 84 ANBEL BY 

Fax. + 375 172 21 50 20 



■ Brugsnyt

Ved: Formand Henrik Thomsen 

Vores nye uddeler er nu ikke bare ti!

trådt; men er også kommet godt i 

gang. 

Vi arbejder fortsat videre med bygge

planerne, og der er stadig nogle ting, 

der mangler at falde på plads, men ud

budsmaterialet er sendt ud ti I hånd
værkerne, som er indbudt til licitation. 

Mens vi venter på deres tilbud, arbej

der vi med finansieringen og regner 
med at tale med banken i uge 28. Vi 

har selv 3 forslag til at hjælpe banken 

lidt i gang. Det ene går på, at man kan 
tegne sig for en garanti for en del af 

lånet, f.eks. I 0.000.-, I 00.000.- eller 

mere efter ønske. I så fald skal man 

ikke have pengene op af lommen, men 

stiller en begrænset garanti. Det andet 

går på, at sælge tidsbegrænsede låne
beviser med et fast årligt afkast, og 

som en tredje mulighed kan man delta

ge i en gevinst-lånepulje, hvor man i 
stedet for at få renter udbetalt deltager i 
lodtrækningen om nogle præmier een 

gang om året. Denne sidste mulighed 

vil nok være bedst egnet til de mindre 

investeringer, f.eks. begyndende ved 

500.- kr. 

De forskellige ordninger tænkes admi

nistreret af Grønbjerg Brugs i samar

bejde med banken. 
Vi vil arbejde lidt mere med disse pla

ner i byggeudvalget og kan forment I ig 

bekendtgøre det konkrete indhold i uge 

28. 
I øjeblikket satser vi på at begynde at 

bygge lidt inde i august måned og at 
være klar til indflytning en uge før før

ste søndag i advent, men vi må være 

forberedte på, at der kan opstå forsin

kelser i programmet. 

Under alle omstændigheder glæder vi 

os til den nye butik. Der har været be
hov for den i flere år. ■

Orinterings - og opstillingsmøde 

TORSDAG DEN 14. SEPTEMBER 

Kom og gør din indflydelse gældende -
hvem skal sidde i det nye MENIGHEDSRÅD? 

Tør du blive hjemme og dermed lade andre bestemme? 

Mødet er delt op i to afdelinger: 
1 . orientering om de sidste fire år. 
2. opstilling af en ny liste.

Tidspunktet bekendtgø
res senere 

Menighedsrådet. 
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■ Grønbjerg GUF

Ved: Lisbeth Sand 

Igen i år har Tour de 

Pedal været en stor 

succes med ca. 160 
cyklister i alt. På ture

ne har alle alders
grupper været repræ
senteret, og den sidste aften mødte fa

mi lien Bagge op igen, selvom det var 
silende regnvejr. Cecilie Bagge deltog 

alle 4 aftner sammen med sin mor 

(Susanne), derfor var det også med 

stort bifald, at det blev Cecilie, som 
blev den heldige og lykkelige vinder 

af en flot ny cykel. Tillykke til hende! 

Foreningen vil gerne takke alle, som 
har været sponsor i forbindelse med 

Tour de Pedal. 

Efter generalforsam I ingen har bestyrel
sen konstitueret sig som følger: 

Formand: 

Torben Sønderby 
Næstformand: 

Lisbeth Sand Larsen 
Kasserer: 
Jens Peder Mikkelsen 
Sekretær: 
Inge Kjærgaard 
Enes Begovic 
Karen Marie Pøh I 

Lone Thomsen 

Udvalg: 

97 38 46 06 

973840 09 

973842 08 

973840 94 
97384958 
97 38 43 20 
97 38 21 31 

Gymnastik: 
Badminton: 

Inge, Lisbeth, Lone 

Karen Marie, Enes og 
Torben 

Svømning: 
Tour de Pedal: 
Ældreidræt: 

Lone, Enes 

Lisbeth, Karen Marie 

Inge, Torben 

Her er Cecilie 
med sin nye cy

kel. 
I et fortroligt 
øjeblik betroede 
hun mig at hen

des storesøster 
Emilie godt 

måtte låne cyk

len indtil Ceci
lie blev lidt 

større. 

De øvrige vindere på den sidste Tour de Pedal blev: Jeppe Lauritsen, Silje Pedersen, Lone 
Otte, Lisbeth Sand, Mia Asmussen, Jacob Sand, Susanne Bagge, Ilse Asmussen, Mark Ot
te, Jesper Bagge, Emilie Bagge, John Asmussen, Ib Sylvester og Nicolai Asmussen. 
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■ Sommerferiefisketur

Ved: Lars Holm Hansen 

I uge 25, den første uge efter skoler
nes sommerferie arrangerede Videbæk 
ungdomsskole igen i år Sommerskole 

for alle skoleelever i kommunen, med 
et væld af aktiviteter. Skolebestyrel
sen ved Grønbjerg skole stod for et af 
tilbudene, nemlig "Fiske-dag" tirsdag 
d. 20. juni ved "Fiskesøen i Barde".
Godt 50 deltagere fra I. - I 0. Klasse
havde tilmeldt sig. De fleste ankom
med bussen kl. IO med deres fiske

grej. Vejret var meget varmt ti I at fi
ske i og nok derfor var fiskene ikke

IIU!IC 
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særlig vilde med at bide på 

lf)I 
og kun 4-5 af fiskerne var 
heldige at få fangst med 
hjem. I løbet af dagen var de 
fleste deltagere ude på et lil-
le opgaveløb, hvor man kunne vinde en 
præmie. Arrangementet sluttede kl. 15 
hvor deltagerne igen blev afhentet af 
bussen. Fiskedagen gik rigtig godt, helt 
uden at vi skulle have krogede folk til 
lægen, hvilket der har været behov de 2 
forgående år. Jeg er sikker på at alle, 
såvel deltagere, som hjælpere fik en 
rigtig god dag. Samtidig skal også si

ges TAK, til alle der hjalp til, så det 
hele forløb godt og vi håber at I vil 
hjælpe til igen, hvis der bliver brug for 
det. 

Skolebestyrelsen, Grønbjerg. ■ 
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■ Nyt fra Galleriet

Ved: Jane Carstens 

Der er ikke helt fastlagte datoer fra 

mig til NYT FRA GALLERIET, men 

Fra Janes egen udstilling i Galleriet på 
Frydendalsvej I, med fernisering d. 

15. maj 2000.
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Husk 

Akfliviflefls 

kcdettd@Pell 

Karen Ottesen, Grønbjerg udstiller ma
lerier i september og Karen Vildgård 
Iversen fra Ringkøbing udstiller kera

mik og maleri i oktober. Datoer og fer
nisering vil blive annonceret i avisen. 
Så er der bare at ønske god sommer ■

GRØNBJERG 

MASKINFORRETNING 

din lokale 
Maskinforretning 

97 38 40 35 
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VIKINGEN ER LØS 

Det kommunale socialudvalg var i maj på en 2 dages konference i Ålborg, mø
det havde også deltagelse af indenrigsminister Karen Jespersen, med hvem en 
af socialudvalgets medlemmer fra vor naboby mod syd trådte dansen under af
tenfesten_ Ministeren spurgte til herrens hjemkommune, som jo var Videbæk, 
hvortil Karen Jespersen kvikt sagde, jamen Videbæk, er det ikke der Grønbjerg 
ligger? 

At ovennævnte ordveksling huede det herboende sognelistevalgte medlem 
godt - er vel overflødigt at nævne. 

NB. Karen Jespersen er arkæolog, og har i sine unge år deltaget i udgravninger
ne her i Grønbjerg. - Det gør måske historien speciel velplaceret under 
"Vikingen er løs". 

Efter vedholdende rygter siges det, at der efter Brugsuddelerens netop overståe
de fødselsdag, er rigeligt med kanel at få i Brugsen - måske på tilbud!!! 

RRRRRRRRRRRRRRRRRR 
fl fl 
fl 

Del gør mig glad i Gtønbje,g
fl · 

fl fl � Det gør os glade, at man bliver tilbudt, at blive kørt 

�

- �
Ji hjem fra kroen, hvis betjeningen føler, at der bliver 

. . 
Ji 

f{ 
a---lt for langt at gå. · 

f{ 
f{ 

Mogens Ballegaard m. frue . . · · 

f{ 
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GRØNBJERf; HØBELINDUSTlll A/S 
Asmussen & Sørensen 

Højrisvej 1 . Grønbjerg • 6971 Spjald , Telefon 97 38 42 44 • Telefax 97 38 43 03 




