Nr. 46

18. september 2000

8. årgang

Første spadestik til Grønbjerg Brugsforenings
nye butik blev taget d. 20. august 2000.

RUNE
STENEN

■ Redaktionen
Forsiden
Efter flere års forarbejde lykkedes det
søndag d. 20. august 2000 at sætte
spaderne i jorden til den nye Brugs.
Når der skal så mange spader til med
lige så mange spadeførere, skyldes det
simpelt hen at, det er Brugsens besty
relse og Grønbjerg By- og Erhvervs
udvikling der står bag projekttilblivel
sen, og ydermere skal de mange spa
der med "bindeled" imellem symboli
sere det sammenhold og den opbak
ning der står bag opførelsen af den nye
brugsbutik.
Siden sidst:
Uge 33 var i sandhed en begivenheds
rig uge for Grønbjerg.
Jeg tror ikke at der er sket så store
omvæltninger på en uge i Grønbjergs
historie samtidig med at der var en del
andre begivenheder der løb af stablen
denne uge.
På borgermødet tirsdag d. 15. august
var der stor opbakning for forslaget
om at etablere en institution for tidli
gere (stoffrie) narkomaner i bygningen
Grønbjergvej 26.
På borgermødet d. 17. august var der
stor opbakning til tegning af andele til
etablering af den nye Brugs. Weeken
den bød på gadefodbold, byfest med
fest i teltet gladiatorkampe og meget
mere. Og endelig blev der i Ikast holdt
et møde om et energiprojekt, der har
deltagelse af landsbyerne Grønbjerg
(for at være ubeskeden at nævne os
selv først) Laven, (Silkeborg kommu
ne) og Pårup (Ikast Kommune). Læs
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mere om projektet på siderne 31, 32
og 33 inde i bladet.
Det er virkelig opløftende at bo i en
landsby hvor man med så få dages
mellemrum er i stand til at få så man
ge mennesker af huse. Det vidner om
en interesse for lokalsamfundet som er
lidt mere end almindeligt. Der er
kommet mange rosende ord om be
folkningen i Grønbjerg i denne uge.
Bl.a.
"den befolkning (Grønbjergs) må ha
ve en rummelighed ud over det sæd
vanlige" (fra borgermødet om Grøn
bjergvej 26)
"Det er umuligt at bygge en ny Brugs
- men hvis det er muligt så er det i
Grønbjerg." (fra et møde uden for
Grønbjerg).
Fra egen boldgade
Så en trist, men alligevel god nyhed
fra egne rækker:
... fortsættes side 6
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■ Nyt fra Byrådet

.r

Ved: Gravers Kjærgaard

Budget 2001
August er jo den første arbejdsmåned
efter sommerferien, man kan ikke just
sige der bliver startet blidt op. Her er
det især budgettet for 200 I jeg tænker
på. Mange ting skal flettes sammen,
før der skabes en helhed, der kan kal
des en køreplan for det næste år. En
overordnet
aftale
Kommunernes
Landsforening og Regeringen imellem
giver de første signaler til hvilke
rammer kommunerne skal bevæge sig
indenfor.
Oplægget - Seminar - Skattestigning
Her i kommunen er det første skridt
så, at Økonomiudvalget laver et oplæg
på deres juni - møde, det har vi så be
handlet i hele byrådet på et 2 dages
budgetseminar i august. På dette møde
bliver der engang imellem lavet et for
lig om budgettet. Det blev der ikke i
år, dog er der ikke den store uenighed
om anlægsbudgettet, her er der hoved
vægt på 2 store projekter, nemlig om
fartsvejen ved Videbæk og renovering
af vore folkeskoler. På driftssiden er
der nogen uenighed om såvel selve
driften som finansieringen af denne.
Dog tør jeg godt spå om en skattestig
ning af en eller anden størrelse, alt ef
ter hvor meget der skal spares på ser
viceområdet. Det kan være svært at
acceptere, men følger man dagspres
sen, kan man se, at det ikke er et spe
cielt Videbæk fænomen.

Skolerne.
Angående skolerne har et rådgivende
arkitektfirma netop lagt sidste hånd på
en rapport der skal skabe fundament
for at de bedst mulige prioriteringer og
beslutninger tages på dette område.
Forinden dette sker, er rapporten, net
op i skrivende stund, til udtalelse ude
på de enkelte skoler.
Flygtninge.
Som før nævnt har Videbæk Kommu
ne forpligtet sig til at tage imod 30
flygtninge i 2000, dertil kommer så
familiesammenføringer (ægtefæller og
børn). Til børnene er der oprettet en
modtageklasse på Spjald Skole, der
har til opgave at give dem den bedst
mulige start på integrationen og gøre
dem klar til at indgå i en normal klas
se, så hurtig som forsvarlig.
... fortsættes side 6
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Tlftid:
8 °0 - 9 °0
Konsultation:
efter aftale

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

Tlf.: 97 38 40 50

1 5 °0 - 17 °0
18 °0 - 20 °0

9 °0 - 17 30
9 °0 - 17 30
Lukket
9 °0 - 17 30
9 °0 - 17 30
Lukket

For private:
Efter aftale - Ring

Tir - to og sø 1 2 - 22
fr - lø
12 - 0 1

Nylandsvej - åben
Lørdag
1 0°0 · 12°0

Tlf.: 97 38 44 50

Mandag - Onsdag
& Fredag: 8 °0 - 12°0
Lørdag efter aftale

Post indleveret efter
12°0 bliver sendt efter
følgende hverdag.

Tlf.: 97 38 41 12

Tlf.: 97 38 40 42
Fodpleje:

Efter aftale
bedst fra 17-18
"Tager også ud."

Al henvendelse ang.
måleraflæsning bedes
rettet til
Jørgen Christensen

Tlf.: 97 38 43 43

Tlf.: 97 38 42 59

Postkasserne-tømmes:

Ved skolen:
Ved Brugsen:

Mandag - Fredag kl. 18 °0
Mandag - Fredag kl. 12°0

8 00
8 00
,1 00

_20 00
_ 16 00
_2200

17
32
42
35

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

97 84 18 00

T. Vestergård
Biblioteket:
Niels Jacobsen
Billardklubben:
John Asmussen
By- og Erhv.udv:
Gravers Kjærgaard
Byrådet:
Børnehuset Best: Alan Larsen
Lone R. Lauritsen
Børnehuset:
Eva Broni
Dagplejerep.:
Forsamlingshuset:
Mogens Ballegaard
Grønbjerg-2000:
Gymnastikforen.: Torben Sønderby
Lis Helles Olesen
Havekredsen:
Hjemmeplejen:
Annette Petersen
Familie & Saml:
Idrætsforeningen: Tine Lund-Nielsen
Kresten Agerlund
Jagtforeningen:
Kirkebetj/Graver: Ida Ebbensgaard
Hans Erik Hansen
Kirkeligt Saml:
Klubhuset:

Søn- og helligdage kl. 17' 5

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

Rutebilernes informationscentral:
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Bentes Salon:

Vandværket:

Genbrugspladsen:

- .,

Tlf.: 97 38 40 49

Tlf./fax: 97 38 48 08
Grønbjerg Kro

Vagtlægen:

Alle hverdage:
8 00 _ 1200
Posthuset er lukket
Fra lørdag kl. 12°0 mandag kl. 8 °0

Tlf.: 97 38 41 16

Mandag - fredag kl.
Lørdag kl.
Søndag kl.

Mandag: 9 30 - 1 2°0
Tirsdag & onsdag
lukket
Torsdag: 13 30 - 17 30
Fredag:
13 30 - 16 30

Postekspeditionen:

man- & fredag lukket
tirsdag, onsdag & torsdag
16 00 - 17 30
Der kan forekomme
uregelmæssigheder.

KCR- Lampeskærme

Landbobanken:

Åben alle ugens dage
8 00 _ 1800

Grønbjerg - 2000
Servicebutik:

Tlf.: 97 38 41 77

"1ill

Brugsen:

Tlf.: 97 38 42 85

Grønbjerg
Folkebibliotek:

Mandag:
Torsdag:

Servicemeddelelser

Klip og Krøl:

Læge H. Thomsen

97384177
97384468
97384285
97384094
97384009
97384066
97384179
97384383
97384332
97384606
97384313
97172433
97384139
97384120
97384270
97346261
97384038
97384076

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

33 99
33 99
17 88
06 77

Karl Werge (Videb.l
N. Peder Svendsen
Henrik Thomsen
Hanne Kjærgaard
Jonna Gregersen
Kirkekontor
Brugsen
Ernst M. Ottosen
Besøgstjeneste

Grønbjerg• 2000
Ole Berthelsen
Henning B. Møller
Kresten Vestergaard
Jørgen Demant
Karen Bak
Jørgen Demant
Jørgen Kristensen

97171030
97384110
97384050
97384094
97384546
97384696
97384042
97384183
97173354
97384808
97384179
97384177
97384200
97384187
97384349
97384187
97384259
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... fonsat fra side 2 "Lederen"

... fortsat fra side 3 "Nyt fra Byrådet"

Lone Dalgaard Otte og Morten Peder
sen, vil gerne overlade "En familie i
Grønbjerg" til en anden med mod på
dette område.
Begrundelse: Vi har for meget at se
til. - Med de aktiviteter som Lone og
Morten påtager sig i lokalsamfundet
forstår jeg det godt. og det må være et
tegn på at familien er faldet godt til i
Grønbjerg. Tak for de familier I har
"bragt" ■ -mb

Internet og demokrati.
Jeg vil slutte for denne gang, flere ting
kunne omtales og gås i dybden med. De
som har internetadgang, har jo efterhånden
gode muligheder for at gøre det. Jeg kan
kun opfordre til at gøre brug af
kommunens og amtets hjemmesider med
tilhørende links. Samtidig må jeg så også
minde både andre og mig selv om, at
offentlig information og deraf aktiv
deltagelse i den demokratiske proces, ikke
kun må blive forbeholdt de, som har en
computer i hjemmet. ■

Deadline for
Runestenen nr. 47 bliver
lørdag d. 28. oktober.

if{urgugafg[utning
if{irkegangere
JLøgum kloster kirkemusikskole og
marm afbelingens eleber møbes i
�r. ®mme kirke
t1U1-•1 �- et. ektøller 2000 kl. 1900
'13. AJoL/.
Parti fra Præstehøjskolen i Løgum Kloster
Stedet hvor Kirkemusikskolen også befin
jfællessang
der sig.
QElebernes tbungne opgabe
JLibt flerstemmig o. a.
jfællessang
�angaftenen er afslutningen
l)arigbeb ca. 1 time
på et toårigt kursus som kir kesangere gennemgår på kir ©:Ile er belkommen!
kemusikskolen i JLøgum klo ster.
karen 1Margretbe ·1Møller

■ Biblioteket

stilt et eller andet sted i biblioteksom
rådet, bliver de sendt direkte til Grøn
bjerg Bibliotek, hvor de udleveres til
låneren.

Gå på biblioteket hjemme.
Nu kan man sidde derhjemme og kig
ge på alle bøger m.m., som findes på
bibliotekerne i Ringkjøbing og Vide
bæk kommuner. Det eneste det kræver
er, at man har en pc'er med adgang til
internettet.
På adressen www.vestbib.dk kan man
komme direkte på biblioteket.

Undgå bøder.
Det er også muligt at se, hvor mange
bøger man har derhjemme fra bibliote
kerne og at forny lånet, hvis afleve
ringsdatoen nærmer sig. Tilbudet gæl
der for voksne såvel som for børn.
Børnene skal - med forældrenes tilla
delse - have lånerkort til folkebibliote
ket; der er altså ikke nok, at man låner
på skolebiblioteket.
Lånere, der vil benytte sig af denne
mulighed, men ikke har adgang til in
ternettet, kan selvfølgelig benytte bib
liotekets - og for børnenes vedkom
mende ofte også skolens pc'ere i un
dervisningssituationer.

Ved: Torben Vestergård

Pin-kode.
For at låne bøger direkte på internettet
kræves pinkode på fire cifre, som man
selv bestemmer, og kan få udleveret
ved henvendelse til Grønbjerg biblio
tek.
Bestil bøgerne - og hent dem i Grøn
bjerg.
Det er særdeles enkelt at betjene sig af
denne mulighed. Når bøgerne er be-

Brug biblioteket - vi har mange gode
sider.
Nu også på www.vestbib.dk

■

Husk at udfylde "Energiskemaet" inden den 25. september - se side 31

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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■

Brugsnyt

stand og sætte det op.
Vi har fået god støtte allerede i form af
tegning af kautionserklæringer og lå
nebeviser, og især gevinstlån er gået
som varmt brød, det siger vi mange tak
for. Vi har fået forhåndslån fra Nykre
dit og byggelån fra Landbobanken;
men vi fortsætter tegningen, idet den
kan have stor indflydelse på, hvilken
rente, vi skal betale ved den endelige
finansiering af butikken. Jeg vil derfor
gerne opfordre alle, der ønsker, at der
skal være en konkurrencedygtig butik i
Grønbjerg i fremtiden, til at komme i
Brugsen og blive skrevet op, enten på
finanssiden eller håndarbejdssiden.
Af hensyn til planlægningen og for
handlingerne med bankerne vil det væ
re godt med nogle hurtige tilkendegi
velser.
Vi regner fortsat med at åbne den nye
butik en uge før 1. søndag i advent.

Ved: Formand Henrik Thomsen

Som alle vel har set, er byggeriet af
Grønbjergs nye butik nu i fuld gang.
Som frygtet skete det med lidt forsin
kelse, men håndværkerne regner med,
at når arbejdet koordineres godt, kan
planen stadig overholdes. For at opnå
dette, holder vi et møde med dem en
gang om ugen.
Vi stiler imod at kunne holde rejsegil
de ca. d. 6/10, at få butikken under tag
omkring midten af oktober og at
håndværkerne kan aflevere byggeriet
omkring midten af november.
Vi håber at kunne samle nogle hold
frivillige hjælpere til at ordne det re
sterende. Det vil sige at male butik
ken, at gøre det pænt udenom med
sten og grus og at gøre inventaret i

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

Bygge & indretningsfirma
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■ Grønbjergvej 26

Der arbejdes intenst (både udvendig og indvendig) på at gøre Grønbjergvej 26 klar til indflyt
ning sidst i oktober måned.

Ringkjøbing Amf
Fra Ringkjøbing Amt har vi modtaget
følgende:
Efterbehandlingen af tidligere stof
misbrugere fra Ringkøbing Amt er
hidtil hovedsagelig foregået på be
handlingsinstitutioner i andre amter.
Amtet har længe været interesseret i at
få så meget som muligt af denne efter
behandling til at foregå hjemme i amtet, og man har derfor gennem længe
re tid været på udkig efter et passende
sted til formålet.

Gennem Videbæk Kommune blev am
tet bekendt med den ledige ejendom på
Grønbjergvej 26.
Ejendommen skønnes efter en renove
ring og ombygning at være velegnet til
formålet.
Zonetilladelse
Der er meddelt zonetilladelse til, at
ejendommen kan bruges til formålet,
og der var ved indsigelsesperiodens
udløb mandag den 4. september 2000
ikke kommet indsigelser imod zonetil
ladelsen.
9

Glæde hos Amtet
Amtet var glad for den positive mod
tagelse projektet fik på borgermødet i
Grønbjerg den 15. august 2000, hvor
de mange fremmødte gav bredt tilsagn
om at ville bakke positivt op om den
nye aktivitet.

klar til indflytning. Alle rum indvendig
bliver renoveret. Det er måske ikke så
svært at påbegynde arbejdet, for alt
hvad der var at fjerne, havde de tidlige
re lejere fjernet. Også oliefyr, som vel
betragtes at være tilhørende ejeren af
huset, var væk.

Lejeaftalen
Amtsrådet har så sent som den 5. sep
tember 2000 godkendt lejeaftalen, så
nu vil alle sejl blive sat til, for at ste
det kan være klar til indflytning sidst i
oktober måned.

Indretningen
I hele underetagen skal der være værk
sted m.m. På 1. salen skal der være 10
værelser, køkken, kontor, toilet og bad.
Loftsrummet, der bliver udnyttet og
forsynet med to kviste ud mod vejen,
skal tjene som opholdsrum for de 10
beboere.
Den store terrasse ud mod vejen bliver
inddraget i selve huset, og der bliver
muret en mur op, således at der kom
mer en stor gavl med vinduer ud mod
veJen.
Nogle af træerne, både øst og vest for
huset, bliver fældet, således at der
kommer mere lys til bygningen og så
ledes, at der bliver mulighed for at an
lægge den på mødet meget omtalte par
keringsplads. - mb ■

Skole- og Socialsekretariatet

Fra Grønbjerg
Her fra Grønbjerg kan vi kun berette
om en særdeles positiv og informativ
aften d. 15. august hvor der var mødt
80 mennesker op for at høre om pro
jektet på Grønbjergvej 26.
Der blev spurgt om næsten alt vedrø
rende projektet med de 10 stoffrie
misbrugere, der skal bo på Grønbjerg
vej 26.
Jeg tror at mange lyttede intens til den
tidligere stofmisbruger, der beredvil
ligt var mødt op for at svare på
spørgsmål. Han modtog i hvert tilfæl
de stor applaus for sit indlæg.
Vi håber naturligvis at alle der havde
lyst til at komme var kommet, således
at alle myter m.v. kunne aflives eller
manet helt ned i jorden.
Ejendommen ændres totalt
Den 6. september var jeg på lynvisit
på ejendommen, hvor der herskede
megen aktivitet. Bygningen skal un
dergå store forandringer inden den er

Benle:J Salon

tt/97384112
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LOKAL BRUGSEN GRØNBJERG
Jumilla Castillo Madax

Cirkel Kaffe

Blå Mellemristet
Pakke a' 500 g

5
9
39

Rainbow konserves

Spansk Rødvin
6flasker

Danefrost Flutes

Tomater flåede/hakkede
majs

eller rundstykker
Frit valg

Kim's chips

Faxe Premium

Pose a' 200 g
Frit valg

HUSK 8 -18 HVER DAG

5
9
69

Skatteklasse I
Kasse a' 12 stk.

Lokal Brugsen Grønbjerg
Svinget 2, Grønbjerg
6971 Spjald
97 38 40 42
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■ Grønbjerg GUF
Ved: Lisbeth Sand

Nu nærmer vintersæ
sonen sig snart, både
hvad angår gymna
stik, badminton og svømning. Vi
mangler at få enkelte brikker til at fal
de på plads med hensyn til gymnastik
ledere, men vi håber, at det lykkes in
den opstarten i uge 39.
På badmintonfonten vil vi gerne lan
cere noget nyt i år. Vi vil tilbyde bør
nene i 2/3 klasse, 4/5 klasse og 6/7
klasse bestemte træningstider, hvor
der vil være støtte og vejledning fra 2
ledere. Vi håber, at børnene vil bakke
op om tilbuddet, så der er mulighed

for at spille imod mange forskellige
modstandere og få sjove og spændende
kampe, - selvom det kun er træning.
Der vil selvfølgelig stadigvæk være
mulighed for at booke individuelle ti
der, hvis det er det man ønsker.
Igen i år vil der være familiesvømning
i Spjald, og der er plads til flere, - også
gerne voksne.
Vi ses til forhåbentlig mange gode ti
mer!
Torben Sønderby
Lisbeth Sand Larsen
Jens Peder Mikkelsen
Inge Kjærgaard
Enes Begovic
Karen Marie Pøhl
Lone Thomsen

■

973846 06
973840 09
973842 08
973840 94
973849 58
973843 20
97382131

Din lokale el-installatør...

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ømhøj

Tlf. 97 38 60 93
12

Den 4. august holdt Anneberg Transport A/S 75 års jubilæum. Der var mange besøgen
de til receptionen midt på dagen, herunder var mange Grønbjergborgere mødt op for at
lykønske med den store dag. Aftenen var forbeholdt firmaets ansatte, hvor der blev fe
stet i det store telt, som man kan skimte lige bag ved bygningen
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Ørnhøj - Grønbj erg �
Havekreds

� Torsdag den 5. oktober kl. 19.30

.�,:#(:,

Tirsdag den 31. oktober i Vind Sognegård kl. 19.30.
� Fællesmøde med Vinding-Vind Havekreds.
� Foredrag ved Havebrugskonsulent Helge Petersen.
� "En have bliver til" og efter kaffen "Planter i krukker og potter".
�
�

�

li �!
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� Generalforsamling på Grønbjerg Kro.
� Lars Holm, Grønbjerg, underholder og fortæller om "Fugle i haven".
� Om fuglenes adfærd - redekasser m.m.
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Hilsen Bestyrelsen �
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Læge Henrik Thomsen
Speciallæge i almen medicin

og
specialist i manuel terapi
Algode 8, Grønbjerg
tlf.: 97 38 40 50
fax: 97 38 4 1 33
Behandling af
muskler og led tiI bydes
efter aftale fro 9 - 17
alle hverdage undtagen lørdag

\I

Videbækgarden spillede op efterfulgt af musikalsk indslag fra Grøn
bjerg Børnehus.

Så var der marked, hvor legesager af alskens slags byttede ejermænd.

�
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Om eftermid
dagen havde
DGI' legepa
trulje god tag i
børnene.
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Havetraktor pul
ling i flere klasser.
Det var Lennart
Vestergaard der
vandt den "lille"
klasse og Villy
Hansen der vandt
den "store" klasse.
(Nogle blandt
publikum mumle
de noget om EPO
og benzin - men
redaktionen kunne
ikke rigtig finde
sammenhængen)

0\

Der blev udkæmpet drabelige Gla
diatorkampe blandt byens
"kendte". Her er det Gravers
Kjærgaard, der med bind for øjne
ne skal forsøge at køre med Lone
Astrup rundt på en fastlagt rute på
tid. Lone skal medbringe en balje
vand og så vejlede Gravers i kørs
len.
Det var Gravers og Lone der løb af
med sejren.

Tovtrækningen blev vundet af Brugsen
efter at "Niller" måtte en tur i vandgraven.
Brugsen mente at man havde fat i den
"lange ende".

Om aftenen underholdt "The
Swiffers" ved en velbesøgt fest,
der blev afbrudt af et gevaldig
festfyrværkeri ved I I-tiden.
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Det forlyder at The Swiffers (der
kan læses mere om gruppen på
deres hjemmeside www.swiffers.
cjb.net) har fået indtil flere engagementer som følge af den briltante optræden ved sommerfesten.
Endelig forlyder det også, at en
enkelt måtte blive på pladsen
temmelig længe på grund af, at
vedkommende, til trods for mobiltelefonmastens nærhed, ikke
kunne få forbindelse til en kørelejlighed via sin mobiltelefon.

■ Årets gang - derude .
Ved: Lars Holm Hansen

Høsten 2000
Janu�r og februar og marts, april og
_
maJ
Først i juni kommer
søndenvind og sommer
fra Sankt Hans går dagene igen den
korte vej.
Ja, man kan konstatere at I og 4 linie
af denne kendte børnevise passer me
get godt, men det er så som så med 2.
og 3. linie, de har i hvert fald ikke
passet på år 2000, for sommervejret
med sydlige og østlige vinde, har der
i hvert fald ikke været meget af i år
og slet ikke her i Vestjylland. Nu er
kornet høstet og det kan jo være, vi
har et godt efterår til gode. Om hø
sten, lever op til forventningen, er der
altid delte meninger om, men jeg kan
i hvert fald se at vor høst af gulerød
der, rødbeder og kartofler er ganske
udmærket. Jordbær fik vi mange af
og æblehøsten bliver særdeles god, så
et er sikkert, menuen her i vinter vil
adskillige gange stå på æblegrød, og
det jo "æ så ringe endda".

Yngelen i 2000
Ynglesæsonen for dyr og fugle er ved
at klinge af og mange unger er kom
met til verden i sommerens løb. Som
jeg skrev i sidste Runesten, havde
Stærene en god ynglesæson og vi hav
de 13 par. De var allerede færdige
med deres ynglesæson allerførst i juni
og forlod derefter deres ynglelokalitet,
men her de sidste dage er de igen be
gyndt at sidde i træerne, de synger lidt
og kikker også lidt på redekasser. Jeg
tror det er forårets ynglefugle og må
ske nogle af ungerne, der inspicerer,
inden de igen trækker sydpå for vinte
ren. Skovspurv er vor almindeligste
art og det er blevet til rigtig mange
unger. Der har været 6 par i alt og de
fleste af parrene har fået flere kuld,
således er et af parrene i gang med de
res 4. kuld i år, så der har været man
ge flyveture frem og tilbage, når deres
4 - 6 unger har skreget på mad. Ring
duen, som også blev nævnt i sidste
"Årets gang derude", fik 2 unger på
vingerne, men den ene blev senere ta
get, for vi fandt en hel dynge duefjer
under et træ. Solsorten fik udruget og
opfodret 2 unger i et grantræ. 13. 7. sås
en Agerhøne med en hel flok kyllin
ger og igen her ultimo august har vi
set 1 par med 11 kyllinger i alt. Ja, der

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING
Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde.
Totalenteprise• Modernisering• Gulvbelægning
Kristen Agerlund Jensen 97 38 42 70 - Biltlf:
Peter Ø. Christensen
97 38 42 78 - Blltlf:

40 33 42 70
40 14 42 78

INGEN OPGAVER ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE

r
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har da været meget at holde øje med
og følge i sommerens løb. I juli og au-

I flugten viser Stillidsen sin hvi
de overgump og gule vingebånd

gust måned har vi i træerne dagligt
kunne se et par Stillids med 2 unger.
Stillids er en meget flot finke fugl,
som glædeligt er gået frem de senere
år, måske på grund af brakmarkerne,
hvor Stillids nemt har kunnet finde
tidsel- og andre plantefrø, som den le
ver af. Stillids har, foruden dens flotte

udseende, også en meget vellydende
sang.
Sommerfuglene i landskabet
Juli - August er også de måneder på
året, hvor man ikke kan undgå at heg
ge mærke til sommerfuglene i land
skabet. Der er adskillige slags og jeg
synes der er interessant at prøve at fin
de ud af, hvad det er for nogle arter,
man ser. Når man f.eks. ser en hvid
sommerfugl flagre omkring, så må det
være en kålsommerfugl og det er det,
som regel også, men der findes allige
vel 5 arter, som det kan være. Hos os,
er det den art som hedder Grønåret
kålsommerfugl, som er langt i overtal.
Den lever på og af forskellige ukrudt
sarter og gør ingen skade på f.eks. kål
i køkkenhaven. Den kendes på at når
den lukker vingerne sammen, er årene

Nu er det tid at bestille plads ved årets Jcdefrokc,st

T

il'J_� . Lørdag d. 9. december kl. 19 - OZ

I Grønbjerg fonamlingshus.

�

;_�Det stor11 Jule ta' wlv bord·•···· kr. 1
Elis Musik spiller op tll en festlig aften.
Åben hverdage 12 • 22

fredag & lørdag 12 • Ol

mandag lukket
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d. 22. juli.
Lille Kålsommerfugl 3,
Engrandøje 21,
Nældens takvinge 5,
Græsrandøje 3,
Stregbredpande 1,
Bredpande sp. 2,
Dukatfugl 1 han,
Grønåret Kålsommerfugl over 300.
Grønåret Kålsommerfugl

på bagsiden tydelige og meget kraftigt
gule eller grønne. Efter denne kommer
Lille Kålsommerfugl, hvis larver er
grønne og som tit optræder i kålplan
ter. Den voksne sommerfugl har sorte
kanter på indersiden, hvilket alle tre
arter har. På ydersiden af vingerne er
der ingen tydelige åretegninger og far
ven er ensfarvet gullig. Stor Kålsom
mer ligner meget Lille, men larverne,
som også er vilde med kål og er meget
grådige er let behåret sorte og grønne,'
med en gul stribe ned langs ryggen.
Larverne af Stor kålsommerfugl kan
hurtigt ribbe en grønkålsplante, hvis
man ikke får dem pillet af i tide.. Ud
over disse tre almindelige arter, kan
man i Juni måned, være så heldig at se
en Sortåret hvidvinge, som er en ret
elegant flyver og har som navnet siger
markante sorte årer i vingerne. Også ·
Citronsommerfugle hunner er hvide,
men dens vingefacon er anderledes og
den har sle� ingen sorte kanter, men til
gengæld en .karakteristisk rød plet i
vingerne. Ja, det var forskellen på de
hvide sommerfugle, men der findes jo
adskillige andre almindelige arter, som
det er let at kende forskel på. Optæl"., ting af sommerfugle rundt på grunden
20

Jeg har nogle gange prøvet, at lave fo
tojagt på sommerfugle og har da også
fået nogle gode billeder, af de arter jeg
syntes er de flotteste. Det er Admiral,
Tidselfugl, Dagpåfugleøje mv" At ta
ge foto er i øvrigt· god dokumentation
og især hvis man vil artsbestemme,
kan det være godt at have et billede,
når man skal. finde arten i bogen. Man
ge sommerfugle arter er rimelige at
bestemme, men hvis man går på opda
gelse i sin have, vil man finde ud af, at
en humlebi ikke bare er en humlebi,
for her findes der også adskillige typer
og det samme gælder for guldsmede
ne, billerne, svirrefluerne, edderkop
perne for blot at nævne de rnest mar
kante.
Småkravl og "leben"
Mange Ran ikke lide småkravl, så der
for vil jeg ikke anbefale disse at kikke

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

Telefon 97 38 15 66
Mont•r Karsten Hansen: 40 94 30 66

grundigt efter, nede i deres lovbefale
de kompostbeholder, for er der et sted
i haven, der er et mylder af liv, så er
det lige netop i en kompost beholder.
Hvis du bruger din kompostbeholder,
til alt muligt forgængeligt og fugtigt
affald, og ikke allerede har lagt mærke
til det, så prøv at holde hånden hen
over affaldet og mærk hvordan dyngen
afgiver varme. Kikker du efter på top
pen af dyngen, vil du opleve at der fin
des myriader af liv her, mest markant
er bænkebiderne og dernæst forskelli
ge slags af små bananfluer, sommeti
der er vi blevet forskrækket, når vi har
åbnet låget over en frø der gjorde et
hop, en enkelt gang var der et firben i
og den sort stribede agersnegl, ses tit
ligge oven i dyngen. Jeg synes det er
utroligt at der er så uhyre mange dyr i
vores kompostbeholder, især hvis man
har smidt fugtig gulerodsskrald oven
på og kikker nøje efter et par dage ef
ter, så ser det ud som skraldet er blevet
levende, af ganske små dyr. Jeg tror,
at skulle dyrene i bare en kompostbe
holder tælles, så ville det mindst blive
til et femcifret tal. En lille sjov histo
rie, men er det ikke forunderligt, at der
kan findes så mange skraldemænd der
rydder op, på mindre end en m3 og de
bliver ved og ved, med at æde og der
ved nedbryde og omdanne vort affald i
en lang proces, som gør at man næsten
i en uendelighed kan fylde nedbrydeli
ge plante materialer i sin komposter.

Skestorkene i Danmark
De sidste måneders bedste fugleople
velse var, da vi den 19. August på tur
til Hjørring gjorde ophold ved Vejler
ne nordenfjords, hvor ikke mindre end
17 Skestorke stod i samlet flok og pro-

menerede ved Bygholm dæmningen.
Skestork er en yderst fåtallig ynglefugl
i Danmark. Der har tidligere i det 20.
Århundrede været små bestande i net
op Vejlerne, sidst fra 1962-1969, s"å
det var glædeligt og spændende, da

Med sit næb
sier Skestor
ken vandet
fra planter
og smådyr

der i 1996 slog 2 par ned og ynglede i
Limfjordsområdet. Bestanden voksede
til 3 par i 1998 og 1999 og her i 2000,
har der været 6 par, med i hvert fald
10 unger i alt . Danmark har de senere
år fået flere markante ynglearter f.eks.
har Biæder, Mallemuk, Konge- og
Havørn alle haft ynglesucces, hvilket
lover godt for fremtiden og en rigere
natur, med større oplevelsesmulighe
der.

■

Ørnrne og ttaatte føddet p.g.a. tevnet,
håtd hud, ligtotne, vattet, nedgt0ede neg
le?
Det klatet jeg getne fot dig.
Ring og aftal tid på
tlf. 97 gi 4g 4g
Jeg ttaaffei: bedd kl. 17-ti.
Jeg t:it'ogsA getne ud.
Inger Skytte
21

Nyt
Tak for den støtte vi har fået.
Hvad koster en ny brugs?
Byggeomkostningerne ved opførelse
af Grønbjerg Brugsforenings nye bu
tik andrager kr. 1. 900. 000.

- Finansieringen.
Finansieringen er på plads, men for
at stå stærkere i forhandlingssituatio
ner, og for at nedbringe huslejen,
fortsætter vi med at tegne Kautions
erklæringer, Gevinstlån og Låne
beviser.

Kautionserklæringer:
Kautionen gælder udelukkende for banklån optaget til bygning og indretning
af Grønbjerg Brugsforenings nye butik, og dækker ikke for et anden gæld oprettet andet sted, eller til andre formål.
Grønbjerg B1::1gsforening forpligter sig til at overholde de nævnte forpligtel
ser.
Det er frivilligt hvilket beløb man vælger at kautionere for.
Banklånet, der kautioneres for, løber i 15 år.

Lånebeviser:
Lånet er et stående lån, med en løbetid på 10 år. Lånet forrentes med en årlig
rente på 4%, der udbetales hvert år d. 1. december.
Efter 10 år udbetales hele beløbet.
Vi er forpligtiged� til at oplyse renteudbetalingen til skattevæsnet.
Mindste lånebeløb er 10.000,- kr.

_____________________________

�-,..._
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JUtik

år 2000

Hvordan kan man støtte?
Vi ser frem til enhver form for støt
te - enten økonomisk eller ved frivil
lig arbejde. For yderligere informati
on spørg i butikken tlf. 97 38 40 42
eller
Henrik Thomsen tlf. 97 38 41 33.

Følg med.
Butikken bliver opført på en grund
som Grønbjerg Brugsforening alle
rede står som ejer af. Her kan man
også følge med i byggeriet.
Følg endvidere med på barometeret i
Brugsen og se hvor meget der er
samlet ind.

Gevinstlån:
Alle kan købe eet eller flere lodder a' 500,- kr.
Gevinstlånet er et stående lån, og tilbagebetales efter beslutning på Brugsens
generalforsamling.
Indehaveren af lånebeviset deltager i en årlig lodtrækning om en præmie fra
Grønbjerg Brugsforening.
Udtrækningen af præmien foretages af ordstyreren på Brugsens generalfor
samling.
Ansatte i Lokal Brugsen Grønbjerg,.samt siddende bestyrelsesmedlemmer
kan ikke deltage i lodtrækningen om præmier, men kan godt tegne sig for ge
vinstlån.
Se endvidere Brugsnyt side ??
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■Sundhed

som man køber på denne måde.
Behovet for høreapparat vurderes for
hver enkelt og kan f.eks. afuænge af,
hvilket arbejde eller hvilke fritidsakti
viteter man har. F. eks. har en lærer
som regel brug for en bedre hørelse
end en maskinsnedker.
De fleste hørehæmmede har en skade i
det indre øre, som både nedsætter lyd
styrken og forringer lydkvaliteten. Et
høreapparat forbedrer først og frem
mest lydstyrken og kun i mindre grad
lydkvaliteten. Det bliver lettere at høre
fjernsynet uden at skrue så meget op, at
man forstyrrer naboerne, og det bliver
lettere at føre en samtale på tomands
hånd, men hvis mange taler i munden
på hinanden, er det svært. Det kan det
også være med en normal hørelse.
Med den rigtige tilpasning og indstil
ling af høreapparatet, (hvilket man får
hjælp til), kan de fleste få gavn af det.

Ved: Læge Henrik Thomsen

De fleste får en nedsættelse af hørel
sen med alderen, og man regner med
at ca. en halv million danskere kunne
have gavn af et høreapparat; men kun
omtrent halvdelen af dem har et.
Der er mange slags høreapparater i
forskellige udformninger og til for
skellige priser, og det er næsten altid
muligt at finde et, der kan hjælpe en.
Når man bestemmer sig til evt. at for
søge sig med et høreapparat, skal man
. først undersøges hos en ørelæge, som
så henviser videre til høreklinikken el
ler direkte til en godkendt leverandør.
På grund af lang ventetid på hørekli
nikken, vil denne mulighed blive be
nyttet mere. Der kan gives tilskud fra
amtet på 3000.- kr. til hvert apparat,

HØSTGUDSTJENESTE
I Nr. Omme kirke
søndag den 24. september kl. 10.30

Næste års konfirmander, som har be
gyndt undervisningen, medvirker ved
høstgudstjenesten.
Præsten og
menighedsrådet.
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T-Jen penge
og vind præmier

I

Udfyld
Energi-Spørgeskemaet
som kommer fra
Videbæk Kommune
Og vær med til at spare
penge og vind en præ
mie.
Se endvidere
siderne 31-33
her i bladet.

-----------------·

■ Efterårsjagten
Efteråret - Kronvildt!
På kalenderen begynder efteråret med
september og efterårets komme er lig
med mange skønne naturoplevelser
både for jægere og ikke-jægere. Jag
ten på kantareller, Karl Johan-svampe,
tyttebær, blåbær, osv. er indledt for
nogen tid siden, men for jægeren by
der den I. september på en bred vifte

den 1. oktober. Hjortene kommer i
brunst i september og de store hjorte
samler hinder og kalve i rudler som va
rierer i størrelse, men herude er rudler
på op mod 100 dyr ikke ualmindelige.
Der forestår en travl tid for hjorten som
dels skal parre sig med hinderne, men
også holde sammen på rudelen. De
yngre hjorte forsøger at lokke elskerin
der ud af rudelen, så de skal jages væk.
Disse yngre hjorte kaldes sattelit-hjorte
fordi de som satelitter kredser om rude
len for at lure på en chance for at kom-

af jagtmuligheder med både riffel- og
haglbøsse. Jagten på Danmarks og
især det vestlige Jyllands storvildt,
kronhjorten, begynder. For god ordens
skyld så er en kronhjort et handyr.
Hunnen er en kronhind og de får kron
kalve, men jagten på dem starter først

me til fadet. Der udspiller sig drabelige
kampe og på et eller andet tidspunkt
bliver den dominerende hjort smidt af
tronen og således er det hele tiden det
stærkeste dyr der leverer generne til de
kommende generationer. For at impo
nere hinderne brøler hjorten og han

Ved: Torbjorn Lund-Nielsen
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"søler" i mudderhuller hvor han har
tisset og sprøjtet for at komme til at
lugte som en rigtig mand.
Se dem live!
Er du morgenfrisk og begiver dig ud i
en af de store statsskove, er det i no
genlunde stille vejr nemt at høre brø
lene. I modvind kan du liste mod ly
den og er du heldig ikke at støde et
dyr, kan det give en oplevelse, som de
fleste kun rar hjemme foran fjernsy
net. Jagten på hjorten foregår som
bukkejagten. Enten som anstandsjagt
hvor man sidder og venter på et strate
gisk godt sted eller som piirch hvor
man I ister rundt i terrænet.
Kødet fra en hjort i september skal be
handles på en speciel måde, hvis det
er en stor hjort i brunst, men er det en
hjort fra sidste år er det en delikatesse.
Trofæet.
Hjortejagten er dog for de fleste
mindst ligeså meget trofæjagt. Et ge
vir fra en rig!ig Vestjydsk fritlevende
hjort er for mig topmålet af trofæer og
jo større og ældre jo bedre. Jeg har
min første hjort til gode, men jeg har
været med på jagter hvor der er skudt
store hjorte og jeg har beundret ven
ner og bekendtes trofæer når de har

�DANA

VINDUER�
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skudt en og jeg indrømmer blankt......
jeg bliver grøn i hovedet af misundel
se. Jeg har været tæt på et par gange,
men det vil jeg fortælle om en anden
gang.
Skovduerne.
Indtil forrige jagtlovsrevision måtte
skovduerne skydes fra I. august. Der
blev dog skudt for mange fugle som
stadig havde unger hjemme i reden og
jagttiden er nu ændret til start den 1.
september. Jagten foregår typisk fra et
transportabelt skjul bestående af nogle
stænger og et camouflagenet. Lokke
fugle af plast eller pap placeres på mar
ken og så skulle de duer som trækker
forbi gerne lade sig lokke ned til den
kunstige flok. Er man heldig at løbe
ind i nogle af de store flokke nordiske
duer som er på træk fra Norge og Sve
rige kan det give mange duer.
En ærte- eller rapsmark kan nogle gan
ge virke som magnet på fuglene. I de
store løvskove østpå jages de inde i
skoven.
Andejagten.
Den mest populære og udbredte jagt
form i Danmark er andejagten. Det
skyldes ganske enkelt, at hvor der er
vand er der ænder og Danmark er et af

Ømhøjvej 18 Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf. 97 38 45 00

de lande med mest kystlinie i forhold
til arealet og jagtretten på fiskeriterri
toriet er frit for alle danske statsborge
re med et gyldigt jagt-tegn. Dertil
kommer at vi i de seneste år har ny-

eller genetableret så mange søer og
vandhuller, at vi er ved at gøre Fin
land rangen stridig som "de I 000 sø
ers land". Der er jagttid på 15 forskel
lige ænder, som er opdelt i to grupper.
Svømmeænder må jages fra 1. sep
tember og dykænder fra 1. oktober.
De fleste dykænder skydes på havet
og i de indre farvande fra motorbåd.
Når fuglene trækker, finder man et
godt sted og ligger stille og ellers sej-

ler man rundt efter fuglene. Dette kræ
ver en bestemt teknik hvor man udnyt
ter at ænderne ligesom flyvemaskiner
helst skal lette i modvind. Blandt dyk
ænderne er de kendteste nok edderfug
lene, men de fleste har vel hørt om
hvinænder, troldænder og taffelænder.
Især hvin- og taffelænder skydes der en
del af i vore vestjydske fjorde og her
overlapper jagtformerne hinanden.
Usmagelige "godsjagter".
Den mest almindelige svømmeand er
gråanden, som findes overalt. Det er
den man ser i parker og anlæg inde i
byerne. Det er også gråanden som op
drættes til udsætning og her har ande
jagten været skæmmet af nogle usma
gelige gods "jagter" hvor der har været
udsat så store mængder fugle, at det må
svare til at fiske i et dambrug. Det er
der heldigvis sat en stopper for efter at
Jægerforbundet som en de'I af vildtfor
valtningsrådet har sat begrænsninger
på udsætninger i forhold til arealet. Af
andre svømmeænder er krikanden den
mest almindelige. Jagtformen afhænger·
af om man sidder ved en lille sø inde i
landet eller om man sidder nær vand
kanten ved fjorden. Ænderne vil være
hvor der er føde og hvor der er fred og
ingen fare.

Grønbjerg Billardklub
Adr: Sønderkjærsvej 1, Grønbjerg
Formand: Niels Jacobsen 97 38 44 68
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Jagtetik.
Nogle søer er bedre end andre men
man kan jo selv hjælpe til ved at for
bedre forholdene og fodre for ænder
ne. Det virker måske lidt underligt at
man laver gode forhold for fuglene og
når der så er mange ænder så skyder
man nogle af dem. Her er der skrevne
og uskrevne jagtetiske regler som
gælder. Det er god etik at man ikke
skyder ænderne idet de flyver op fra
søen mens man går på plads, ligesom
man ikke skyder fugle på
vandet. Ænder må skydes
fra 1 ½ time før solop
gang til 1 ½ time efter
solnedgang og det er i
den periode chancerne ,,,
for ænder er størst, så
jagtformen betegnes
skumringsjagt. Ved søer
ne har jeg altid syntes
bedst om aftentrækket.
Man går på plads om
kring solnedgang og når
det er ved at være mørkt
hører man pludselig vin
geslagenes susen i luften og så er det
med at være klar. Ofte har man kun
sekunder fra man ser anden til den er
væk. Enten er den fløjet videre eller
også smider den sig i søen hvor det er
for sent når man hører plasket, eller. ..
. . . man fik fuglen og så er det med at
have en god hund til at finde anden et
sted i mørket. Som ved al anden jagt
er en stor del af fascinationen det
uforudsigelige. Jeg har prøvet at gå på
plads og vi har lettet dusinvis af fugle,
men trækket senere i skumringen ude
blev. Jeg har også prøvet at stå ved en
sø hvor man egentlig ikke forventer
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det store træk og så kan man ikke nå at
få en ny patron i før den næste and er
lige over hovedet.
Lokkefugle.
Ved søerne foretrækker jeg aftenjag
ten, men omvendt foretrækker jeg mor
genjagten når det foregår ved fjorden.
Her sidder man tæt på vandet enten få
meter fra vandkanten eller inde i rørene
i en skydepram. For at .lokke ænderne
til bruger man lokkefugle. I gamle da
ge lavede man selv fugle
ne af træ og kork, men i
dag kan man k"!be dem
meget livagtigt lavet i
plastik. Der er skrevet bø
ger og artikler om lokker
nes placering i forhold til
vejr og vind og hvad net
op vejret angår, så er en
stormfuld nordvestenvind
med lidt spredte byger det
bedste til et godt an
detræk. Når ænderne så
kommer er det med at ha
ve is i maven og vente
med at skyde ind til de står helt stille i
luften, på stive vinger, helt henne over
lokkerne. Ud over lokkefuglene kan
man også lokke fugle til sig ved hjælp
af et lokkekald. Hvad ænderne angår er
det ret effektivt og især pibeænder, el
ler brunnakker som de også kaldes er
til at lokke. De nemmeste fugle at lok
ke, er regnspoven. Dem er der dog ikke
jagttid på længere. (Det er dog ikke af
egen erfaring for jeg har aldrig skudt
en.)
Faciriationen.
En morgen på fjorden er så fascineren-

de, fordi man ser hele fjorden vågne
og så er der ind imellem tid til en kop
kaffe og en ostemad med en dram til
da man ofte er af sted-to og to. Når
frosten melder sig kommer der dyk-.
ænder ind i fjorden og ofte giver en
morgen flere forskellige fugle på ta
sken. Ud over ænder er der stor- og
toppet skallesluger, blishøns og ikke
mindst bekkasiner. Eller rettere sagt,
jo, mindst bekkasiner, for de er ikke
ret store, men en delikatesse.

jagtmetoder de mest almindelige, dertil
kommer en masse variationer som det
vil være for omfattende at komme ind
på.

Andre vildtarter.
Blandt de øvrige vildtarter vi må jage
fra 1. september er ræven. Det er et
spændende emne og jeg gemmer et par
gode historier- om jagt med en terrier
fra en rævegrav til en senere lejlighed.
Ligeledes må krager og skader jages.
Især jagt fra skjul med en kunstig ugle
i toppen af et træ kan give spændende
Gæssene.
Storvildtet blandt fuglene er vi også så
situationer. For få år siden måtte man
skyde
krager og skader ved reden i ruprivilegerede at have masser af i Vestgetiden, når man naturligjylland, nemlig gæssene.
"'""''.il:, .. , vis ogsa afl"1vede ungerne,
Det er enormt d et antaI ·1 i 1
llll ' ii''·''
1
" I i men det er nu forbudt. Der
fugle der forår og efterår i\l1i1 111\llili1i11ii:· ,'.li:,!;_,' .111\l!_'i:'
gæster Danmark når de
hersker en del tvivl om
trækker mellem nord og
hvorvidt det har den store
syd. Det er værd at tage fapåvirkning på andre vildtarmilien og en kikkerter med
. :;;,i/4;. ter, men et faktum er at be-�-�øPf"
ud mellem Vedersø og
; :••,;14jfØJfJ1',7/,',(I- standen af rovfugle er vokSøndervig og studere deres ; '1!,1;;::,_� -�set. Personligt mener jeg at
"·� 'l,,',:-, ,,.,-,,,.-_ ,,///. �/, w,_:,,/ , de alt for mange rovfugle
færden. Decideret gåseiagt
,
'J
'/// .,.,_ ///.
; � ··, : ' ,
har skylden for den faldenkræver at man har jagtret ,,-,,, ·. ·
hvor gæssene vil hen og
de bestand af agerhøns og
æde. Nogle graver huller
fasaner.
:i>
og dækker sig med sløringsnet og andre gemmer sig i hal
Alt vildt er jagtbart.
men mens de ligger på ryggen mens
Fra den I. oktober er alt vildt jagtbart
andre foretrækker at sidde i et hegn el
(undtagen fasanhønen) og det er tiden
ler en grøft.
hvor fællesjagterne starter, således og
Man bruger også her lokkefugle og
så i Kiddal. Det første indlæg jeg hav
lokkekald. Der skydes dog en del gæs
de i Runestenen beskrev hvorledes de
foregår og således kan man sige at rin
i forbindelse med andejagt, hvor der
pludselig kommer gæs på træk. Så er
gen er sluttet i årets forskellige jagtfor
der de steder hvor man går efter begge
mer. Dette har naturligvis mest være
dele f.eks. på Værnengene i den sydli
for at fortælle alle ikke-jæger om det vi
ge del af Ringkøbing Fjord. For både
går og laver, i store træk. Ligeledes har
gåse- og andejagten er de beskrevne
jeg nævnt lidt om jagtforeningens og
11
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derigennem også Kiddal-jægernes ak
tiviteter. Jeg håber at det har givet et
indblik i jagten som I forhåbentlig har
fundet interessant.
Dette er dog ikke ensbetydende med
at mine indlæg vil stoppe her, og em
nerne vil stadig have et jagtligt aspekt.
I Kiddal er vi i gang med at etablere
nogle flere fodermarker, så der hele ti
den er noget for vildtet selv om vi ro
der i nogle af dem. Når i læser dette
har vi haft vores årlige trykjagt på ræv
og kronhjort, og forhåbentlig fået en
hjort i fryseren ligesom vi fik sidste
år. Samme dag blev vort jagtmøde
holdt, så årets gang er tilrettelagt.

Pokalskydning og tilberedning af
vildt.
I jagtforeningen har vi haft pokalskyd
ning
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Jubilæumspokalen blev vundet af Bent
Lauritsen som skød 23 af 24 mulige
lerduer. V i har også haft en aften med
riffelskydning til løbende hjort i Ulf
borg, men det kniber stadig med at få
medlemmerne ud til denne skydning.
Jeg vil til slut gerne anbefale at man
sætter kryds i kalenderen fredag den
3. november. På Ørnhøj Skole vil Finn
Kallesø Sørensen fra Ringkøbing kom
me og vise og fortælle om tilberedning
af vildt. (Finn er skribent på vores
medlemsblad, hvor han disker op med
nye tilberedningsmetoder og opskrifter.
Han er desuden ansat på Fjordgården i
Ringkøbing, ligesom han hjælper sin
far i slagterbutikken i Rindum, og er
naturligvis selv ivrig jæger.)
På gensyn i næste Runesten.
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Er du vaks
så kom straks
jeg er klar
med kam og saks
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■ Tjen penge & Præmier
Ved: Mogens Ballegaard

Kan vi øge sammenholdet og mind
ske energiforbruget

Her i Grønbjerg har vi vist hvad sam
menhold og fælles gå-på-mod kan fø
re til.
Det er kommet til udtryk i mange go
de projekter. De sidste er et ja til
Ringkjøbing Amt om etablering af en
udslusninginstitution for 10 misbruge
re og så etablering af en ny butik til
Grønbjerg Brugsforening.
Kan vi også stå sammen om at "mule"
Laven og Pårup rent energimæssigt?
Som tidligere nævnt - måske så længe
siden at mange har glemt det - så del-

tager Grønbjerg fra Videbæk Kommu
ne sammen med Pårup i Ikast Kommu
ne og Laven i Silkeborg Kommune i et
lokalt Agenda 21 projekt. Det lyder
meget fornemt, men det går i alt sin en
kelthed ud på at finde ud af om vi i de
tre byer kan spare på energien og der
ved tjene en skilling selv og ydermere
formindske forureningen.
Fra Grønbjerg deltager følgende i plan
lægningen: Familie & Samfund, Sog
neforeningen og Grønbjerg - 2000. Vi
har været til nogle møder om projektet
der bl.a. har fået midler fra Indenrigs
ministeriets landdistriktspulje.
Hvad går opgaven ud på
Vi skal i samarbejde med energikonsu
lenter fra RAH (Ringkjøbing Amts
Højspænding) kortlægge vores nuvæ
rende el- og varmeforbrug.

Tåler din bank
en sammen
ligning
· ·med
Kom
os?
ind len

af vore
afdelinger og
hør nærmere!
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Derefter skal vi alle arbejde på at ned
bringe forbruget mest muligt, til gavn
for miljøet og vor egen pengepung.
Her får vi også hjælp fra konsulenter
ne til at arbejde med de rigtige løsnin
ger.
Hvad skal der ske i Grønbjerg?
Spørgeskema til alle husstande
Grønbjerg by.
For at få det rigtige udgangspunkt skal
vi have samlet et overblik over vores
nuværende energiforbn�g.
Derfor vil samtlige husstande modta
ge et spørgeskema, hvor der bl.a. bli
ver spurgt om vores nuværende for
brug.
Det vil også kunne hentes på konsu
lenternes hjemmeside, www.rah.dk.
Gå ind under "Boligkunder" i venstre
side og gå ned til "Spørgeskema" og
udfyld skemaet og returner det til
RAH. Skemaet der er udarbejdet til
brug for borgerne i Grønbjerg skal ud
fyldes helt - ellers virker returneringen
ikke. Andre har også adgang til ske
maet, men skemaer der ikke kommer
fra Grønbjerg bliver kasseret.
Spørgeskemaet indeholder også op
lysninger om husstandens sammen
sætning og husenes alder.
Vi appellerer til alle husstande om
at besvare spørgeskemaet
Skemaet skal bl.a. bruges til at udpege
5 typiske huse, som vil få en gratis og
grundig gennemgang af konsulenter
ne.
Disse "Modelhuse" vil danne grund
lag for anbefalinger til alle husstande
med gode energispareråd.
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Vi _skal konkurrere med La:ven og
Pårup;
Skolerne i de tre byer skal konkurrere
om at spare på energien i en bestemt
uge.
Men derudover skal vi i Grønbjerg
helst have de fleste besvarelser i for
hold til antallet af udsendte spørgeske
maer.
Så udfyld spørgeskemaet og returner
det hurtigt og deltag i lodtrækningen
om et af de 5 gratis huscheck eller to
præmier, hver bestående af tre flasker
rødvin samt to energisparepærer.
Vi skal mødes og snakke sparetaktik
Dels vil konsulenterne her gennemgå
"Modelhusene" og dels vil der blive
drøftet, gode og grønne ideer til gensi
dig inspiration.
Vi vil få udleveret informationsmateri
ale om isolering, energiruder, sparepæ
rere m.m.
Vi
kan
evt. . tale.
om ernæ
ringsrigtig
og energi
ri g t i g
madlav
n 1 n g
(måske
mest for
mænd?).
Eller vi kan måske få tips og ideer til.
hvordan vi samler en fatning til en
lampe, så den kan lyse (måske mest for
piger)
Kender ·vi alt til termostater,· til spare
pærere, til lysfølere, til tænd/slukure o.
s.v.
Kender vi vores elforbrug til vores fry-

ser, eller skal vi hjem og måle det med
en af elselskabets målere.
Hvordan informerer vi om vores
energisparedyst
Der vil løbende blive underrettet i Ru
nestenen om projektet. Og hvad der
ellers kommer til at ske med hensyn
_
til møder, foredrag, oplysning m.m.
Hvornår går vi i gang
Repræsentanterne for de tre landsbyer
tager en rundtur til hinanden sammen
med kommunens repræsentanter og
konsulenterne i september.Når du læ
ser dette så er det sket.
Umiddelbart efter dette nummer vil
der blive sendt spørgeskemaet ud til
samtlige husstande i Grønbjerg by.
Skolen vil indlede deres energispare
projekt i ugen mandag d. 18. septem
ber - mandag d.25. september.
Møderne vil blive afholdt i begyndel
sen af oktober, og så kører vi løs indtil
udgangen af marts 2001, hvor projek
tet skal evalueres.

Landdistriktspulje. Puljen
fandt at projektet kunne støt
tes. Og det skal da heller
ikke være nogen
hemmelighed at
jeg som deltager i
Indenrigsministe
riets
Landdi
striktsgruppe har
støttet projektet.
Derudover spyt
ter kommunerne lidt i projektet, og en
delig støtter elselskaberne MEF
(Midtjyllands Elforsyning) og RAH.
Kresten Vestergaard
Rita Vestergaard
Mogens Ballegaard

97 38 42 00
97 38 42 00
97 38 43 32

Vi vil ikke stoppe med projektets
udløb
Selvom projektet som sådan udløber
med udgangen af marts 2001 vil vi ik
ke stoppe her i Grønbjerg. Vi tror, at
interessen for at spare på energien vil
være så stor, at vi kan fortsætte med at
spare på kronerne og på miljøet.
Hvordan kom projektet for resten i
gang og hvem har støttet det
Projektet tog sin begyndelse i de tre
Green City-kommuner Silkeborg,
Ikast og Videbæk, som har sendt en
ansøgning til Indenrigsministeriets
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Annaberg 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

■ "Ann' og Yver"
Ved: Erna Madsen

Ann' og Yver snakkede altid meget
med os, når vi var på besøg, Ann' hav
de altid noget godt til os, og Yver
holdt sjov og løjer med os.
Far har fortalt, at han og Simon (Gl.
Præstegaard) en vinter gik over og
hjalp Yver med at tærske noget korn.
Bagefter var der en nabo, der sagde til
Yver, at det var da godt, de havde fået
hjælp til at tærske, men Yver svarede,
at det vidste han snart ikke: "For de od
wos ud å æ hus (de åd os ud af huset).
Det fik far og Simon selvfølgelig også
at vide, og de morede sig nok over det,
måske har de også været lidt ærgerli
ge!

Vi blev større børn, og det vi fandt var
så morsomt og rigtigt, da vi var min
dre, var måske ikke så sjovt mere.
Barnets verden forandres, ikke mindst,
når skolen begynder.
Den sidste gang jeg kan huske, at jeg
har snakket med Yver, var da jeg var
blevet voksen.I December 1957 havde mine forældre
sølvbryllup. Ann' var syg og indlagt
på sygehuset, så de kom ikke med til
festen. Dagen efter skulle jeg gå over
til Yver med "Gildesmad". Yver blev
meget glad for, at jeg kom med suppe
og gode sager til ham.
Ann' og Yver er for længst døde og
"gået ud af tide", men vi er en del end
nu, der kan huske dem og mindes
dem, fordi vi har kendt dem engang. ■
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■ Årets Viking
Årets viking år 2000 gik til tidl. gård
ejer Knud Kristensen, Købmandsalle
6, ved et festligt indslag en ellers kø
lig og våd Sankt-Hans-aften.
Sogneforeningens formand Kresten
Vestergaard nævnte 4 vægtige punkter
der lå til grund for, at man i år havde
fundet frem til, at det var Knud' s tur
til at blive hædret med den lille sølv
viking, fremstillet og skænket af Helle
Engestoft.
• Barnefødt i Grønbjerg
• Deltaget i udviklingen af lokalsam
fundet
• Gymnast og gymnastikleder i man
ge år
• Fodboldinteresse som spiller og som
tilskuer

Runestenens personskribent har besøgt
Esther og Knud, og vi blev enige om,
at "ta' tråden op" og uddybe følgende
tre punkter:
1. Knud's liv på Grønbjerggaard
2. Grønbjerggaards historie
3. Tiden efter......
Knud's liv på Grønbjerggaard

Og hvad vil være mere nærliggende,
end at begynde ved den 25. december
1916. Da blev Knud Kristensen født på
Grønbjerggaard som den fjerde-yngste
af en søskendeflok på 12. Og her vok
sede han så op i et hjem med det
grundtvigske livssyn sat i højsædet. Et
hjem, som var sig meget bevidst om
"det folkelige liv" i et sogn. Det vil si
ge, interesseret i, hvad der foregik i
skole, kirke, forsamlingshus og på
sportspladsen, - og deltog i det!
For øvrigt var forældrene Else og Jens
Kristensen, som begge kom fra Hover;
meget politisk interesseret. Ertgang
i fyrrerne var Elses bror Knud
Kristensen
en
tid
Danmarks
statsminister, (det var ham, der
sagde A om sig selv, når der skulle
siges noget vigtigt da han fra Balkonen
på Amalienborg udråbte Frederik den
9. til konge efter Chr. IO.' s død i
1947).
Nå, det var et sidespring, - men det var
vel ikke mærkeligt, at tingene på tinge
blev fulgt med
Knud "Grønbjerg" Kristensen får her overrakt
Sølvvikingen Skt. Hans aften 2000.
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intens opmærksomhed i hjemmet på
Grønbjerggaard, som jo også havde sit
politiske ståsted i partiet Venstre.
Dengang Grønbjerg Gymnastikfor
ening blev en realitet d. 2. november
1907 var forsamlingshuset stadig un
der opførelse, så her kunne der jo end
nu ikke laves gymnastik, så indtil ef
ter jul blev der øvet i Jens
(Grønbjergs) lade. Han har måske selv
været lederen, var i alt fald meget in
teresseret i gymnastikken. Ikke mær
keligt, at Knud og alle hans søskende
tog denne idrætsgren op.
Hjemmet på Grønbjerggaard har nok
tit måttet undvære faderen, han var
nemlig en af foregangsmændene in
denfor de mange aktiviteter, der op
stod i samfundet omkring forrige år
hundskifte, - det kunne være skovrejs
ninger, andelsmejerier, foredragsfor-

"Det kristne medansvar"
læge og amtspolitiker
Knud Jacobsen
kommer til
Grønbjerg skole
onsdag den 20. september Id. 19.30
og holder et foredrag med denne
overskrift. og med undertitlen:
"om kristendom og politik"
Medbring : Kop VI laver kaffen og brød til kaffen.
Pris: 25 kr.
Famille of Samfund, Kirkelift Samfund
of MenlthedsrAdet.

eninger o.m.a.
Her i dette aktive hjem voksede altså
Knud op og blev selvfølgelig inspire
ret.
I vinteren 1937-38 var han elev på O1lerup Gymnastikhøjskole. Gymnastik
lederuddannelsen var en selvfølge, og
med den i bagagen drog han ud i ver
den. Han fik pladser et par forskellige
steder som karl på landet, hvor han var
med i sognets ungdomsarbejde, og her
fik han begyndt på at lede gymnastik
ken. Det gav ham "blod på tanden", så
det fortsatte han med i mange år hjem
me i Grønbjerg. Faderen havde nemlig
skikket bud til Knud om, at han ikke så
godt kunne undværes derhjemme, - og
så blev der ikke taget så meget hensyn
til, om sønnen måske havde tænkt på at
blive noget andet end landmand.
Han havde forinden haft et halvt år på
Ladelund Landbrugsskole, så det teore
tiske skulle være i orden.
Knud Kristensen og den øvrige familie
var meget fodboldinteresserede. I flere
år var hold fra Grønbjerg idrætsfor
ening højt rangerende med flere grøn
bjerggaardknægte på holdet, så også
her var de interesserede forældre
spændte tilskuere.
Grønbjerggaard
er ikke en af sognets helt gamle gårde,
det første vi hører om gården, er fra
årstallet 1745. Da lå den nede sydøst
for det, som nu er Grønbjerg by, - ja,
· der står såmænd stadig en gruppe træer
og minder om stedet, hvor den gamle
gård lå. Denne gård købte Knud' s for
ældre i 190 I, men allerede i 1906 flyt- tede de gården op, hvor den har ligget
indtil for nylig. Knud fortæller, at da
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byggeriet knap var færdigt, og famili
en endnu ikke flyttet ind, slog lynet
ned, og gården - på nær stuehuset -,
brændte ned til grunden. Gården blev
dog hurtigt bygget op igen. Knuds
mor og far drev gården i mange år,
indtil 1952, hvor faderen døde. Så tog
Knud over. Hans mor blev boende i
stuehusets vestre ende. Knud førte nu
gården videre en del år ved hjælp af et
par unge karle og en husholderske,
indtil han i 1964 blev gift med Esther
fra Hee.
1975 blev jord og udhuse bortforpag
tet, og i 1994 blev Grønbjerggaard
solgt til Anneberg Transport, og Es
ther og Knud flyttede ind i deres ny
byggede hus.
Tiden efter
Esther og Knud blev i hurtig række
følge forældre til fire friske piger, og
med dem er der jo med tiden kommet
ligeså mange svigersønner til. Til Es
ther og Knuds store glæde tæller fami
lien i dag også ni børnebørn, som tit
kommer og hygger sig med bedstefor
ældrene. - "Og de store hår a da rat
lær å spell 500 å leg kabale", fortæller
Knud.
Esther og Knud samtykker, da samta
len drejer sig ind om Grønbjerggaard /
huset i byen. - "Jo, der var et savn i
begyndelsen efter at vi var flyttet fra
gården, men nu har vi vænnet os til at
bo her på Købmandsalle. Nu er vi
godt tilpas med det". - ik

■

Aflever spørgeskemaet
senest d. 25. september
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■ Fortsættelse følger...
Ved: Helle Engestoft og Else Petersen

Læsekredsen
Dette er kendetegnet hos nogle af de
bøger vi læser i læsekredsen.
Bliver man betaget af en bog, er det
dejligt, at der er en fortsættelse, andre
gange ville det være rart, om bogen var
knap så tyk. Alle får stiftet bekendt
skab med en forfatter eller en bog vi al
drig ville have tænkt på.
En ting er sikkert, der bliver ikke lagt
finger imellem, når vi diskuterer Afte
nens bog.
Bland dig
Har du lyst til at blande dig i samtalen,
så mød op på skolen, enten du er ung
eller gammel, MAND eller KVINDE.
Bøgerne låner vi på biblioteket, så det
hele er udgiftsneutralt.
Evt. interesserede kan fa flere oplys
ninger ved at ringe til:

■

Else
Helle

97 38 43 73
97 38 43 32

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

■ Nyt fra Galleriet
Ved: Jane Carstens

Brugsanvisning til Galleriet
Siden november sidste år har der væ
ret 6 udstillinger i Galleriet på Fry
dendalsvej 1. Et fåtal af Grønbjerg og
omegns indbyggere har set disse ud
stillinger. Der har heller ikke været
annonceret så meget, vi har været hel
dige at Runestenen er udkommet op
til ferniseringen nogle gange. Vi har
dog haft god omtale i Ringkjøbing
Amts Dagblad. Det er derfor nok
kendt at der udsti Iles kunst på Fryden
dalsvej 1.

men man behøver ikke at købe noget.
De der udstiller har selvfølgelig også
en økonomi der skal hænge sammen.
Den er dog nok ikke baseret på salg af
kunst. Kunst bliver lavet af mange for
skellige grunde. En ting tilfælles er at
man gerne vil vise andre det man har
lagt følelser og energi i at frembringe.
Et indtryk man har haft vil man give
videre. Vi vil gerne være med til at
nogle af de spændende udtryk der laves
kan blive set af andre.
Efteråret i Galleriet
Til søndag d.24 september er Karen M.
Ottosens malerier og skulpturer at se i
Galleriet.

Der er måske nogle der er usikre over
hvad det drejer sig om. "hvad vil de,
kan man se billederne, eller skal man
købe noget.". Så her er en lille brugs
anvisning til Galleriet.

Lørdag d.7 oktober kl. 14.00 er der fer
nisering på en udstilling af Karen Iver
sen Wildgaards malerier, raku-lertøj og
raku-skulpturer. Udstillingen kan ses
til søndag d. 5 november.

Åbningstiderne
Når der er udstilling er der åbent hver
onsdag og søndag fra kl. 14.00 til kl.
18.00. Hvis det ikke er belejligt, kan
der aftales et andet tidspunkt til besøg.
Ring til os på 97 38 43 57.

I november og december udstiller Vi
beke Skov fra Munkebo glaskunst.
Sideløbende med udstillingerne vises i
værkstedsrummet hvad vi selv arbejder
med. - kig ind!

Gratis adgang
Der er gratis adgang til ferniseringer
og udstillinger og alle er velkomne.
Det er ikke nødvendigt at have
"forstand" på kunst for at komme i
Galleriet. Nogle billeder kan man lide,
andre falder ikke i ens smag. Hvad.
man selv synes er det afgørende.
Skal man købe noget
De fleste udstillede ting er til salg,

■

GRØNBJERG
MASKINFORRETNING
din lokale
Maskinforretning

97 38 40 35
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■ Mindeord
Kirstine Christensen
Kirstine i Brunsgaard er ikke mere
blandt os. På plejehjemmet i Spjald
sov hun stille ind den 20. juli 2000.
Kirstine boede på plejehjemmet og
nød her god pleje de sidste par år af sit
liv.
Kirstine Christensen blev født på går
den Brunsgaard for 89 år siden, og
Brunsgaard blev også hjemmet, da
hun som ung giftede sig med Otto
Christensen. Otto og Kirstine skabte et
godt og trygt hjem for de fem piger,
som efterhånden kom til.
I 1961 solgte de gården til Margit og
Hans Jensen og flyttede til huset på
Ørnhøjvej 6, hvor de fik mange gode
år sammen. I 1989 døde Otto pludse
lig, og Kirstine sad alene tilbage. En
kestanden klarede hun dog prisvær
digt. Hun havde mange venner, og da
hun var et venligt, glad og udadvendt
menneske, havde hun let ved at kom
me i snak med andre. De seneste år
havde Kirstine problemer med hørel
sen, men fik man først på tomands
hånd oprettet kontakt med hende, så
kunne der også komme en god samtale
ud af den.
Kirstine var en flittig kone, der ikke
sad med hænderne i skødet. Ikke
mindst i et køkken fik hendes flittige
hænder lov at udfolde sig. Og da hun
var god til at samle familien, er hendes
køkkenfærdigheder noget, mange har
nydt godt af.
I mange år var Kirstine også en skattet
barselkone-passer. Som sådan har vir40

kelig mange nydt godt af hendes om
sorg. - Omsorg har hun også haft for
sine fem piger, Mie, Anna, Esther,
Maren og Bodil og deres familier, som
Kirstine nu har ladt tilbage.
Kirstine Christensen fik lov at leve sit
liv ud. Mæt af dage, kan man vist godt
sige, gik hun stille bort efter et jævnt,
muntert og virksomt liv.
Æret være Kirstine Christensen's
minde.
Elly Kyndesen.
Meget pludseligt døde Elly Kyndesen,
Frydendalsvej 21, den 6. august 2000.
· Elly kom til verden i Grønbjerg i 1924
som datter af tømrermester Larsen og
Marie Larsen. Og her i Grønbjerg fik
hun sin barndoms- og det meste af sin
ungdomstid. I 1943 giftede Elly sig
med Ole Kyndesen fra Ørnhøj, og de
to byggede et godt hjem op for deres 4
børn, Bent, Jonna, Birgit og Anny.
Allerede før alle børnene var nået til
konfirmationsalderen mistede Elly
som 38-årig sin mand. Men hun satte
alt ind på at føre det videre, som de
fælles havde skabt•- et godt og trygt
hjem for deres børn.
Deres hus forblev også fremover fami
liens hjem. Elly var meget flittig, og
tog forefaldende arbejde . på egnen.
Også Elly tog sig af barselskonerne i
sognet og deres familier, - hendes om
sorg og glade sind har mange nydt
godt af.
Jo, Elly Kyndesen klarede flot de
mange år som alenemor i huset på
Frydendalsvej.
Elly' s datter Birgit fortæller: "Mor var
fantastisk, altid hængte hun i for at
skaffe til dagen og vejen. Mangfoldige

var de jobs hun klarede. For eks. hak
kede hun roer og samlede kartofler op
for landmændene. Mor skånede ikke
sig selv, for at vi børn alle kunne få en
uddannelse, og aldrig har vi følt, at vi
manglede noget i forhold til andre un
ge. Jo, mor slæbte, men aldrig har vi
hørt hende klage sig, - altid var hun i
godt humør.
For alt, hvad vores mor har været for
os, ville vi godt have gjort mere for
hende, men hun ville helst klare sig
selv, - og selv gå sine ærinder. Vi hav
de en god, glad og tapper mor!"
På sine ældre dage fandt Elly sig en
god ven, som hun delte mange gode
stunder med. Men for et års tid siden

havde hun den sorg, at han døde, og
hun var atter alene. Men sine børn
havde hun, og kunne stadig nyde, at
hun var en kær og elsket mor, bedste
mor og oldemor.
Elly Kyndesen blev set i Grønbjergs
byliv så sent, som et par dage før sin
død - med sin indkøbsvogn på vej fra
Brugsen til sit hjem. Det chokerede
børn, svigerbørn, børnebørn og olde
børn at Elly' s liv så pludselig var til
ende. Også vennerne - og naboerne på
Frydendalsvej vil savne hendes
muntre og positive måde at være på!
Æret være Elly Kyndesen's minde!
-ik

■

Fra Ferniseringen på Frydendalsvej I lørdag d. 26. august. Karen Ottosen, Grøn
bjerg udstiller malerier og skulpturer frem til udgangen af september måned.
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Til venstre er det
vinderne fra Gade
fodbolden fredag
aften d. 18 august.
Det blev Sand
bækvej, med deres
"helt" proffessionel
le hold der gik af
med sejren
Til højre er det
Kjærgårdsvej der
· blev hyldet som
bedst udklædte hold
som Kims Damer
kan man lige ane på
banneret.

Til venstre er det
Holmgårdsvej, Spå
bækvej og Omme
gårdsvej der havde
dannet hold, hvilket
resulterede i en 2.
plads.
Til højre ser vi Al
gade by .der fik præ
mien som fair-play
holdet.

Gadefodbold 2000

VIKINGEN ER LØS
Fra sæd-vanligvis på-liderlig kilde forlyder det,
at der har været ophørsudsalg på Grønbjergvej 26.
(der skal ikke lægges tolkninger i nummeret og trykket på nummeret skal helst fordeles ligelig på
de to tal - red.)

Der har været tale om særdeles gode Knaldtilbud.
Garagesalg - med spankingpriser så det smælder. Flere af de fremmødte følte
sig bundet af- og temmelig ophængte over tilbuddene.
Det forlyder endvidere at alt blev revet væk i nattens løb.
Alt skal væk og Alt kom væk.
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TAK for morgenkaffe lørdag den 19 august på Grønbjerg torv,- det var virkelig hyggeligt! Og tak for de
�
mange sjove og festlige indslag i løbet af de to døgn,
der var byfest i Grønbjerg. Det har været fornøjeligt
for flere generationer-det har været med til at gøre os
glade for at bo i Grønbjerg! ik
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Det gør mig godt tilpas at der på en uge kan skabes opbakning, og
med så mange deltagere, til to borgermøder her i Grønbjerg. Og så · �
forlyder det endda at mange havde travlt med at arrangere sommerfe- TT
sten. -mb
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