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Torsdag d. 2. november tittede solen frem og man kunne så småt 
begynde på indgangspartiet til den nye brugs. 

RUNE 

STENEN 



■ Redaktionen

Forsiden 

Som det står skrevet under Brugsnyt, 
så kan man ved selvsyn konstatere, at 
den nye brugs nu er både rejst - der er 
kommet tag på og indgangspartiet er 
man i gang med. Indvendig mangler 
der noget - og mange frivillige har 
deltaget i færdiggørelsen. Bl. mange 
andre var undertegnede med til at ma
le og køre kølemøbler ind. Noget af 
det ganske fornøjeligt, medens andet 
var rent knokkelarbejde. 
Men der er nu en vis form for hygge, 
sammenhold og kommen hinanden 
ved når man deltager i slige "øvelser". 

Siden sidst: 
Fredag d. 8. september var Indenrigs
ministeriets Landdistriktsgruppe på 
besøg i Grønbjerg. Da jeg var medlem 
af gruppen syntes jeg at det efterhån
den var på sin plads at man fik set 
hvad man havde givet 500.000 kr. til. 
Vi var rundt mange steder, men tids
planen blev hurtigt overskredet. I ste
det for at gå igennem - måtte vi køre 
hastig igennem byen, efter at vi havde 
været på besøg hos Pipecon AS, 
Grønbjerg Møbelindustri A/S. og Mul
tisalen. 
Arrangementet her i Grønbjerg var 
min sidste opgave i landsbysammen
hæng på landsplan, idet jeg forlod be
styrelsen og dermed også formandspo
sten i Landsforeningen af Landsby
samfund. 
Jeg er dog ikke kommet til at kede 
mig af den grund. Jeg holder næsten 
lige så mange foredrag og opkvikken
de indlæg som før. 
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Energi og Grønbjergvej 26 

Vores energiprojekt kører også stille 
og roligt. Man kan læse om det på side 
18. 
Der bliver afholdt et energimøde d. 
24. januar 2001 i forsamlingshuset.
Datoen er fastsat, men selve indholdet
er kun overordnet fastlagt, men at det
kommer til at handle om en energirig
tig hverdag skal der ikke herske tvivl
om.
Mødet vil blive fulgt op af endnu et
møde i marts/april måned, hvor vi vil
forsøge at få et "trækplaster" til at føre
ordet for en aften. Der er i hvert til
fælde lagt op til en spændende energi
række.

Byggeriet på Grønbjergvej 26 skrider 
også ligeså stille fremad. Der bliver 
dog nogen forsinkelse i forhold til den 
oprindelige plan. -mb ■

RUNESTENEN 

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

Tegner: 
Jens Erik Bygvraa Ueb). Frydendalsvej 1 
Tlf: 97 38 43 57 e-mail: jeb.sign@get2net.dk 

Skribenter: 
Personportrætter, nekrologer m.m.: 

Ingrid Kirk (ik), Bymarken 8 

Tlf: 97 38 40 20 

e-mail 97384020kirk@get2net.dk

Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn 

(Videbæk Kommune) og trykkes i 400 eks. og 

vi respekterer ikke et nej tak ! 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 



■ Nyt fra Byrådet <./
Ved: Gravers Kjærgaard 

Budgettet 2001 
Siden sidst er budgettet for 2001 ved
taget, da jeg skrev i september, lovede 
jeg en skattestigning, dette løfte har 
jeg holdt - -. Stigningen blev på 0,5% 
til 20,7%, grundskylden forblev uænd
ret på lovens mindstekrav: 6 promille. 
Kirkeskatten ligeledes uændret på 1 %. 
På trods af skattestigning er der sket 
besparelser på flere områder. Vejved
ligehold er der sparet en del på, bør
nepasningsområdet har også måttet 
holde for, primært på grund af færre 
fødte børn, og derved mindre behov 
for pasning. Fritidsområdet går heller 
ikke ram forbi. Der nedlægges 3 ple
jehjemspladser, dog tilføres pleje
hjemsområdet til gengæld lidt flere 
personaleresurser, specielt i forbindel
se med spidsbelastninger. Derudover 
er der en lang række mindre besparel
ser og omplaceringer. 

Vandafledningsafgiften 
- Som noget nyt er betalingsvedtægten
for vandafledningsafgift ændret, så der
nu er indført en fast afgift på 450 kr.
Prisen pr. m3 er så til gengæld regule
ret nedad fra 17,75 kr. til 15,25 kr. Det
betyder en lidt større pris for husstan
de med et forbrug på mindre end
180 m3, og tilsvarende mindre for for
brug over.

Kommunal udligning 

- Som mange sikkert har bemærket,
har der i dagspressen været skrevet

meget om de kommunale udlig
ningsordninger i forbindelse med 
budgetlægning. Det er ikke uden 
grund, der er en kolossal forskel p_å
beskatningsgrundlaget fra rige til 
fattige kommuner. Derimod er der 
ikke den store forskel på den ser
vice der skal ydes, børnene skal 
passes og undervises og de gamle 
skal plejes. Beskatningsgrundlaget 
varierer fra 244.000 kr. pr. indbyg
ger i Søllerød til 90.000 kr. i Allin
ge-Gudhjem, Videbæk ligger på 
123.000 kr. Derfor kan problemet 
ikke kun løses, ved at de små 
kommuner slutter sig sammen til 
større, hvis den man slutter sig 
sammen med ikke har større skat
tegrundlag. 
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� Servicemeddelelser cwa

Læge H. Thomsen 

Tlftid: 800 - 900 

Konsultation: 
efter aftale 

Tlf.: 97 38 40 50 

Grønbjerg 

Folkebibliotek: 

Mandag: 15°0 - 17°0 

Torsdag: 18°0 - 2000 

Klip og Krøl: 

Mandag: 900 
- 1730 

Tirsdag: 900 
- 1730 

Onsdag: Lukket 
Torsdag: 9 00 - 1 730 

Fredag: 9°0 - 1 730 

Lørdag: Lukket 

Tlf.: 97 38 42 85 

Grønbjerg - 2000 

Servicebutik: 

Brugsen: 

Åben alle ugens dage 
800 - 1800 

Postekspeditionen: 

Alle hverdage: 
800 - 1 200 

Posthuset er lukket 
Fra lørdag kl. 1 2°0 -
mandag kl. 8°0 

Landbobanken: 

Mandag: 930 - 1 200 

Tirsdag & onsdag 
lukket 

Torsdag: 1330 - 1730 

fredag: 1330 - 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: 800 - 1200 

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 1600 
- 1730 

Der kan forekomme 
uregelmæssigheder. 

Tlf./fax: 97 38 48 08 

Grønbjerg Kro 

Tir - to og sø 1 2 - 22 
fr - lø 12 - 01 
Tlf.: 97 38 44 50 

Tlf.: 97 38 40 42 

Vandværket: 

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

Tlf.: 97 38 41 12 

·Fodpleje: 

Efter aftale 
bedst fra 17-1 8
"Tager også ud."

Tlf.: 97 38 43 43 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - fredag kl. 1800 Søn- og helligdage kl. 1745 

Ved Brugsen: Mandag - fredag kl. 1 200 

Rutebilernes informationscentral: Videbæk ------------------97 17 33 99 
Mandag - fredag kl. 300 - 2000 Ringkjøbing --------------97 32 33 99 
Lørdag kl. 300 - 1500 Holstebro -----------------97 42 17 88 
Søndag kl. 1100 _2200 Skjern ----------------------97 35 06 77 
Vagtlægen: 97 84 18 00 Alarmcentralen: ---------112 

Biblioteket: T. Vestergård 97384177 Landbetj: Karl Werge (Videb.) 
Billardklubben: Niels Jacobsen 97384468 Lokalhistorisk: N. Peder Svendsen 

By- og Erhv .udv: John Asmussen 97384285 Lægen: Henrik Thomsen 
Byrådet: Gravers Kjærgaard 97384094 Menighedsrådet: Hanne Kjærgaard 
Bernehuset Best: Alan Larsen 97384009 Musikforeningen: Jonna Gregersen 
Børnehuset: Lone R. Lauriisen 97384066 Nr. Omme Kirkekontor 
Oagplejerep.: Eva Broni 97384179 Posthuset: Brugsen 
Forsamlingshuset: 97384383 Præsten: Ernst M. 0ttosen 
Grønbjerg-2000: Mogens Ballegaard 97384332 Røde Kors: Besøgstjeneste 
Gymnastikforen.: Torben Sønderby 97384606 Servicebutikken: Grønbjerg • 2000 
Havekredsen: Lis Helles Olesen 97384313 Skolebestyrelse: Ole Berthelsen 
Hjemmeplejen: 96949494 Skolen: Henning 8. Møller 

Familie & Saml: Annette Petersen 97384139 Sogneforening: Kresten Vestergaard 
Idrætsforeningen: Tine Lund-Nielsen 97384120 Udlejn./Flagalle Jørgen Demant 
Jagtforeningen: Kresten Agerlund 9738.4270 Ungdomsklubben: Karen Bak 
Kirkebetj/Graver: Ida Ebbensgaard 97346261 Venstreforen: Jørgen Demant 
Kirkeligt Saml: Hans Erik Hansen 97384038 Vandværket Jørgen Kristensen 
Klubhuset: 97384076 
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NOVEMBER Side Side 

MA 6 Dagen aftaget med 9t oom 45 LØ 9 Julefrokost Kroen 24 

TI 7 SØ 10 Kirke ingen 

ON 8 Generalforsamling KS MA 11 50 

TO 9 TI- 12 

FR 10 ON 13 

LØ 11 Morten Bisp TO 14- Julehygge i Brugsen 29 

sø 12 Kirke 14°0 AH FR 15 

MA 13 46 LØ 16 

TI 14 SØ 17 Juletræsfest - børn Kirke 10°0 13 

ON 15 MA 18 51 

TO 16 TI 19 

FR 17 ON 20 Sidste svøm før jul 

LØ 18 Julemarked 8 TO 21 Kirkekoncert ME 33 

sø 19 Kirke 10°0 FR 22 

MA 20 47 LØ 23 

TI 21 Generalforsamling Vandværket 17 SØ 24 Juleaften Kirke 15°0 

ON 22 MA 25 Juledag Kirke 14°0 

TO 23 By-og Erhv. General 10 TI 26 2. juledag Kirke 10°0 

FR 24 Juleglæde GIF 28 ON 27 Juletræsfest So 6 

LØ 25 TO 28 

SØ 26 Kirke 14°0 FR 29 

MA 27 48 LØ 30 

TI 28 OBS VEJVISER OBS sø 31 Nytårsaften Kirke ingen 

ON 29 JANUAR 2001 

TO 30 MA 1 Nytårdag Kirke 14°0 1

DECEMBER TI 2 

FR 1 Åbent Hus GbHj. Jules! Skolen 30 ON 3 1. svøm efter jul

LØ 2 TO 4 

sø 3 Kirke 1000 FR 5 

MA 4 49 LØ 6 

TI 5 SØ 7 Kirke ingen 

ON 6 Jule hygge F&S 9 MA 8 Indskrivning i Skolen 2 

TO 7 TI 9 

FR 8 ON 10 Dagen tiltaget Ot 1 Om 



.... fortsat fra side 3 

Nu skal det retfærdighedsvis nævnes, 
at der finder udligning sted. Men en 
stor del af denne udligning sker efter 
skattegrundlag og ikke efter befolk
ningstal, derfor sker der en skævvrid
ning. Det er dette system, som for i 
øvrigt er meget forenklet beskrevet 
her, kommunerne med lav beskat
ningsgrundlag lægger op til Indenrigs
ministeren at få revideret. 

Helhedsdebatten 

- Jeg har før omtalt Helhedsdebatten
(helhed for børn O - 18 år i Videbæk
Komm.). Der har været afholdt pæda
gogisk aften i Videbæk Hallen, hvor
arbejdsgruppen bag fremkom med de
res bud på helhed. Helhed kan jo være

mange ting, målsætningen må jo nok 
være, at der er helhed i barnets daglig
dag, set med barnets øjne. I den forbin
delse tror jeg, der fremover vil blive 
større fokus på forældrenes rolle og an
svar. Det er vel til syvende og sidst 
dem/os der har ansvaret, for at skabe 
fundamentet for vore børns velbefin
dende. 
I øvrigt har Spjald Skole netop opført 
en flot musical, "Timeblomsten", der 
netop handlede om børn i en fortravlet 
voksenverden. Oplevelsen ved at se 
dette stykke, tror jeg gav enhver noget 
at gå hjem og spekulere over. 
- Med dette vil jeg slutte mit " novem
berindlæg" ■

Afholdes sædvanen tro �

� ? den 27. december kl. 19 - ow\ai 
re.✓• u_ � Grønbjerg forsamlingshus. 

)'-" 

Entre 100,- kr. 

Medbring mad og drikkevarer 

Musik : Jens Nørhede, Esbjerg 

Kom og oplev årets store fest i Grønbjerg 

Vel Mødt Grønbjerg Sogneforening 
�-, L------------------------
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■ Grønbjergvej 26

Ved: Leder af misbrugsrådgivningen i Ring
kjøbing Amt: Søren Svensgaard 

Mødet i Grønbjerg 
Først og fremmest vil jeg gerne benyt
te lejligheden til at udtrykke min glæ
de og tilfredshed med forløbet af mø
det i Grønbjerg Forsamlingshus d. 
15 .august 2000. 
Det var en fornøjelse at opleve den 
store tilslutning til mødet, den store 
diskussionslyst, de mange spørgsmål 
og kommentarer ( også kritiske), og 
ikke mindst indtrykket af at blive budt 
velkommen, såvel beboere som perso
nale, i et meget aktivt og engageret lo
kalsamfund. 

Om Institutionen 

Jeg vil gerne gentage et par centrale 
oplysninger fra mødet omkring de 
kommende beboere til gavn for de der 
ikke var tilstede eller har glemt det. 
Institutionen bliver normeret til I 0 
personer m/k, der alle har gennemført 
Misbrugsrådgivningens afklarings - og 

forbehandlingsforløb på tilfredsstil
lende vis. De er alle afgiftede og stof
fri. Dette kontrolleres løbende gennem 
urinkontroller, og der vil om nødven
digt ske bortvisning fra stedet. Der til
knyttes et personale svarende til ca 7 
fuldtidsstillinger, bestående af leder, 
socialrådgiver, pædagog, psykolog, 
praktisk medarbejder, lægekonsulent, 
mv" 
Dagligdagen vil blive lagt i meget fa
ste rammer med et ugeprogram bestå
ende bl.a. af terapi (individuel såvel 
som i grupper) aktiviteter og arbejde. 

Status pr. 1. november 

Status er pt. den at renoveringen af 
bygningen tager lidt længere tid end 
ejeren havde regnet med således at 
forventet starttidspunkt er omkring 
I .december. Vi starter langsomt op 
med få beboere, for så at være på fuld 
styrke efter ca. 6 måneder. 

Rundvisning 

Vi håber at kunne invitere naboer og 
andre interesserede indenfor til en 
rundvisning på et senere tidspunkt.■
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■ Brugsnyt
Ved: Formand Henrik Thomsen 

Der er sket så meget, at det er svært at 
vide, hvor man skal begynde, og hvor 
man skal slutte; men enhver kan ved 
selvsyn konstatere, at det går stærkt. 
Bygningen er blevet synet af kredit
foreningen, og vi tager nu det endelige 
lån hjem. 
Mandag d 6/11 planlægger vi at fore
tage afleveringsforretningen, og så er 
der "kun" det frivillige arbejde tilbage 
samt planering af pladsen og lægning 
af stabil grus. Lægningen af sten vil 
også komme til at foregå ved frivillig 
arbejdskraft. 
Ved By- og Erhvervsforeningens ge
neralforsamling d. 23/11 vil det årlige 
virksomhedsbesøg foregå i den nye 
butik. 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til på 
vegne af Grønbjerg Brugsforening at 
takke alle de mange, som har støttet 
og hjulpet på forskellig vis. Uden at 

forklejne nogen kan jeg røbe, at særlig 
firmaet Anneberg har været til stor 
hjælp og støtte på forskellig vis. Jeg vil 
imidlertid også godt takke håndværker
ne for den entusiasme de har lagt for 
dagen. De har mere end overholdt pla
nen. 
Den nye butik skulle gerne åbne senest 
mandag d. 4. december; men for min 
skyld gerne IO dage før. 
På butiksområdet er der sket det, at 
Kirsten Aagaard har sagt sin stilling 
op. I stedet har Mads ansat Klaus, som 
kommer fra en Super Brugs i Odense. 
Han forventes at begynde i butikken 
mandag d. 13. november. 
Vores video udlejning er kommet rig
tig godt fra start, selvom standeren står 
inde bag ved. I den nye butik vil vi få 
bedre plads til at promovere filmene. 
Når den åbner vil vi kunne byde på et 
større udvalg, men lige nu er vi nødt til 
at gå den modsatte vej og begrænse ud
valget lidt. Det håber jeg på, at der er 
forståelse for. ■

Julemarked 

8 

lørdag d. 18. november l 0°0
- 16°0

i Grønbjerg Forsamlingshus 

Mosser af julehygge og boder 

Æbleskiver, gløgg. kaffe og sodavand kan købes 

Alle er velkomne - gratis adgang 
Udstillere må stille stande op fredag k_l. 18°0 

- 2000 

og lørdag fra kl. a00 Sogneforeningen og Familie & Samfund 



■ GUF-nyt

Ved: Lisbeth Sand 

Gymnastikken 
Nu er vintersæsonen gået i gang, og 
på gymnastikfonten ser det godt ud. 
Vi har fundet ledere til alle holdene, 
og der er stor tilslutning på især bør
neholdene. På pigeholdet, det lille 
springhold og hos damerne er der sta
dig plads til flere. Gymnastik er man
ge ting, så som bevægelse, rytmik, 
kondition, dans og sjove aktiviteter. 
Så kom og vær med! 

Lokalforeningsmøde 
Grønbjerg GUF arrangerede d. IO okt. 
lokalforeningsmøde for gymnastik in
teresserede. Der var ca. 25 fremmød
te, og hovedtemaet var vejledning til 
gymnastik-ledere. En god aften med 
sang, informationer og debat, og ikke 
at forglemme gratis kaffebord. 

Familiesvømning 
Familiesvømningen om onsdagen har 
haft deltagelse af ca. 20 børn og voks
ne. Vi kan kun opfordre til, at flere ta
ger med. Der er mulighed for at betale 
pr. gang man deltager, hvis man er 
forhindret i at komme alle gangene. 

Badminton 
Også i år er der mange, som har øn
sket at spille badminton. Vores nye 
initiativ med at lave træningstider for 
børnene fordelt i 3 hold har været en 
blandet succes. Især de yngste spillere 
har modtaget ideen godt, mens der 
kun er få fra de ældste klasser. 
Tre dage i efterårsferien arrangerede 

DGI badmintonskole i Ørnhøj Hallen. 
Vind, Ørnhøj og Grønbjerg GUF var 
medarrangør. Vi havde Rasmus Mik
kelsen med som træner, og der var ca. 
27 børn tilmeldt, heraf dog kun 2 fra 
Grønbjerg. Det var nogle rigtig gode 
dage, som vi måske skulle tage op 
igen. Vi siger tak til Rasmus for den 
flotte indsats. ■ 

GRØN BJERG 

AUTO 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 87 
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Grønbjerg by- og Erhvervsudvikling ApS 

Afholder Generalforsamling 

Torsdag d. 23. november 2000 kl. 1930

Også i år begynder vi med virk
somhedsbesøg, denne gang hos: 

Grønbjerg Brugs' nye butik 
Annebergvej 7, Grønbjerg 

Generalforsamlingen fortsætter herefter på: 

Dagsorden: 
1. 
2.1. 

2.2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

P.b.v.

John Asmussen. 

Grønbjerg Kro kl. ca. 2030

Valg af dirigent. 
Årsberetning. 
Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
Beslutning om anvendelse af årets overskud 
eller dækning af evt. tab. 
Valg af bestyrelse. 
Valg af revisor. 
Evt. 



LOKAL BRUGSEN GRØNBJERG 

Mejsebolde Vildtfugleblanding 
Neta 6 stk. Poser a 2, 5 kg 

I november måned vil vores sortiment efterhånden 
blive begrænset, idet vi gør klar til at flytte til vore 

nye lokaler. 

Vi beklager enhver ulejlighed der måtte være i den 

forbindelse ..... 

men glæd dig- det bliver meget bedre ... 

Med venlig hilsen 

Grønbjerg 

HUSK : vi har stadigt åbent 8 - 18 hver dag. 
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■ Menighedsrådet

Ved: Formand Hanne Kjærgaard 

Menighedsrådsvalget i Nr. Omme 
sogn. 

Ved opstillingsmødet den 14. septem
ber blev der lavet en liste. Da fristen 
for at aflevere yderligere lister udløb 
den 3. oktober, og der ikke indkom 
andre, så er det de 6 personer, der blev 
opstillet den 14. september, som er 
valgt til det nye menighedsråd. Det 
nye menighedsråd begynder sin fire
årige periode første søndag i Advent. 

De 6 personer er: 

Else Pedersen, 
Ømhøjvej 23 
er sygeplejerske 

Hanne Kjærgaard 
Kjærgårdsvej I 0 
er medhjælpende 
ægtefælle 
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Helle Engestoft 
Sønderkjærsvej 9 
er guldsmed 

Klaus Jensen 
Holstebrovej 20 
er landmand og 
fabriksarbejder 

Erik Ellegaard 
Ørnhøjvej 25 
tømrer 

Marianne Hansen 
Algade 73 
medhjælpende 
ægtefælle. 

Ingerlise Vestergaard og Minna Kjeld
gaard ønskede ikke at fortsætte, de er 



afløst af Helle Engestoft og Marianne 
Hansen. Den 9. november er der me
nighedsrådsmøde, hvor både "garn le" 
og "nye" mødes. 

Efterårsaktivitet 

Efterårsaktiviteterne er i gang, og vi 
har holdt det første fællesmøde, det 
var en aften hvor amtspolitiker og læ
ge Knud Jacobsen gav sit bud på hvad 
"Det kristne medansvar" er for alle os 
som udgør menigheden, at vi som me
nighed har pligt til at få kristendom og 
politik til at hænge sammen. Knud Ja
cobsen udtrykker det således - "der 
har altid i menigheden været diskussi
on om hvordan man kan tolke Jesu ra
dikale bud om næstekærlighed i for
hold til den politiske virkelighed man 
står i. Holdningerne svinger fra den 
fløj, der mener man kan lave en kri-

sten forkyndelse, og den fløj der me
ner at enhver tale om at kristendoms
holdning pålægger os nogle særlige 
forpligtelser i dagligdagen, er ukrist
ne". 
Knud Jacobsen er en meget inspireren
de foredragsholder, som også tager 
rundt og fortæller bibelhistorie, som 
han selv sagde, da hans egne børn var 
små, tog han sig ikke tid, men da han 
skulle være bedstefar bestemte han sig 
for, at han ville fortælle bibelhistorie 
for børnebørnene, men altså også for 
andre interesserede. Hvem ved må
ske ..... en anden gang. 

Julekoncert: 

Anne Kleinstrup har mange opgaver 
som operasanger i København, men vi 
har en aftale med hende om, at hun 
sammen med sin kæreste, som spiller 

For børn og voksne 

I Grønbjerg forsamlingshus 
søndag den 17. december kl. 10 til 12 

Entre 10.- pr. person 

Kom og dans om juletræet og mød de glade nissepiger, 

der deler godteposer ud 

Derefter vil der være mulighed for at købe 

æbleskiver og gløgg samt kaffe og sodavand 

Hilsen Grønbjerg Sogneforening 
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tværfløjte og en organist/pianist, som 
Anne kender - at de tre vil komme i 
Nr. Omme kirke og give julekoncert, 
som sidst Anne Kleinstrup var i Grøn
bjerg, vil der blive mulighed for at hø
re et par numre i forsamlingshuset, 
men som sagt Anne har travlt, så dato
en ligger ikke fast, den vil blive an
nonceret i ugeavisen. 

Organist 

Da Hanna Husted Larsen har barselor
lov, og vi ikke har fået en afløser, er 
der for tiden mulighed for at høre flere 
forskellige organister, indtil videre har 
der ikke været problemer med at finde 
afløsere - heldigvis. Er der tilfældigvis 
en af læserne af dette, som kender en 
organist uden arbejde, så hører vi ger
ne fra dig.■ 
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■ Årets gang :- derude

Ved: Lars Holm Hansen 

Efteråret 
Ja, så kører efteråret på sidste vers. 
Blade er, efter at have haft alle muli
ge farver, ved at være faldet af. Nat
tefrost har vi endnu ikke haft, hvilket 
mange gange er det, der ligesom sæt
ter en kædereaktion i gang i naturen. 
De fleste planter trækker deres saft 
og kraft ned i rodnettet, når frosten 
sætter ind, så de kan bruge, den i lø
bet af sommeren opsparede energi, til 
at overleve vinteren i jorden, samt ha
ve nok overskudsenergi, til at starte 
livsprocessen næste forår. Ikke kun 
planterne bliver påvirket, når der 
kommer frost, det gør mange smådyr 
også, og mange dør, mens andre 
gemmer sig, alle mulige steder, hvor 
de kan finde passende opholdssteder 
for vinteren. Eksempel herpå kan 
man måske finde på sit loft, hvor vi 
tit har set hele klumper af fluer, 20-
30 stykker eller flere, som sidder do
vent side om side og venter på bedre 
tider. Også Guldøje, som er et grønt 
flyvende insekt, har der ofte været en 
del af på vort udhus loft og det må de 
gerne, for den er en af de meget nytti
ge insekter, som æder store mængder 
bladlus. 

Vinterhi 

Frøer, tudser, pindsvin er allerede gå
et i vinterhi, men de har haft lidt læn
gere tid end normalt, til at få spist sig 
mæt, når temperaturen, holder sig 
forholdsvis højt. 
Vi har da haft en rimelig oktober, på 

nær de allersidste dage. Ja, jeg tror 
endda at søndag den 22. oktober var 
årets første "sommer-søndag". 

Fugletrækket 
Fuglene, har allerede længe været på 
farten. Uge for uge har billedet skiftet. 
Svalerne var væk, de første dage af 
oktober og der forinden, var alle sang
fugle - Afrika-trækkere - allerede for
svundet. Stærene har det meste af ok
tober, været her igen og de har rigtig 
mæsket sig i bær og her sidst i måne
den er droslerne ved at tage over. Tit 
hører man et skarpt gennemtrængende 
"sii-ip" fra luften, det er Vindroslen, 
som flyver over, eller måske flyver 
den op fra en busk, hvor den var ved 
at æde. 
Der har været rigtig mange drosler og 
især Solsorte og Sjaggere lægger man 
mærke til, men også Sangdrossel har 
der været imellem. Jeg tror, droslerne 
bliver her længe i år, for der er rigtig 
mange bær, frugter, æbler m.v .. Jeg 
plejer at samle og gemme nogle æbler 
til vinter, for bliver det rigtig vinter 
med sne og frost, er de dårligste æbler 
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med lidt mørke og brune pletter et 
godt fødeemne I tilskud til Solsortene 
og Sjaggerne. 

Vinterfodringen begynder 
Ja, vinterføde skal der til. Foderbrættet 
skal snart til at lines op, måske skal 
der fabrikeres et nyt. Se tegningen på 
forrige side. 
l. December er skæringsdagen for
vinteren og så kan man godt begynde

Stor Regnspove 

at fodre, hvis man da ikke allerede er 
startet forinden. Hvis man starter tid-
1 igt med at fodre, får man flere faste 
besøgende igennem hele vinteren, for 
fuglene finder snart ud af hvor der et 
godt måltid at hente. 

Iagttagelser August - November : 

August: 

29. 18 stk. Stor Regnspove

September: 

2. 5 overflyvende Stor Regnspove
samt 70 Viber.

I 0. 65 Landsvaler her i træerne. 
16. 5 Dobbeltbekkasin
15. Firben unge, sad på døren.
23. Flot Citronsommerfugl han, Grøn

bjerg.

Din lokale el-installatør ... 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 

Tlf. 97 38 60 93 
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Oktober: 
1. 1 Fjeldvåge.
21. flok på 120 Ringduer trækkende

syd.
22. 2 Ravne med deres hæse vidtly

dende "kraaak" over markerne.
22.10. 1 flot Admiral sugende nek
tar på en mælkebøtte i det dejlige
Solskinsvejr denne dag, som lok
kede mange ud i det fri.Årets anta
gelig sidste
Sommerfugl.

\ 28. IO Dobbelt
bekkasin.

30. 1 Skovsneppe,
i mørkningen,
Grønbjerg.

..I. 
,1-;: 
.·<i-

: �;· . 
�j.; 

Dobbeltbekkasin 

Fugle og Internettet 
Mange har i dag Internet og på Inter
nettet findes utrolig mange oplysnin
ger, således kan man også finde noget 
om fugle. Her et par adresser I hjem
mesider : 

http://www.dof-ringkoebingamt.dk/ 
http://camacdonald.com/ bi rd in g/ 
birding.htm 
Især den første adresse, som er DOF 
(Danmarks Ornitologiske Forening) i 
Ringkøbing amts hjemmeside, er en 
rigtig god side at finde noget spæn
dende på. Går man f.eks. ind under 
Fuglenyheder, som næsten dagligt bli
ver opdateret, kan man se, hvad der 
bliver set af interessante fugle rundt 
omkring i amtet. Skal man ud på en 
søndagstur, kan man prøve at kikke ef
ter der, om der kunne være noget der 
var vær at lægge vejen forbi. I pro
grammet er der foruden observationer 
en lang række andre ting bl.a. er bogen 
Fugle & Natur, som omhandler, alle 
gode fugleområde i amtet lagt ind. Un
der Links kan finde utrolig mange de
stinationer, ikke bare i Danmark, men 
snart sagt til hele verden. Prøv at søg, 
der kan findes billeder, artikler, fugle
stemmer osv .. Det er helt utroligt, med 
det Internet ! ! ! ! ■ 

Grønbjerg Vandværk 

Dagsorden: 

afholder ordinær generalforsamling 

tirsdag den 21 . november kl. 20 

på Grønbjerg Kro. 

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om selskabets virksomhed.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Valg af bestyrelse. På valg til bestyrelsen er Leif Tange
5. Valg til revisor. På valg er Svend Erik Lauridsen der ikke modta

ger genvalg.

6. Eventuelt. Bestyrelsen 
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■ Energiprojekt

Ved: Mogens BallegaardFormand 

Son nævnt i sidste Runestenen delta
ger Grønbjerg sammen med Laven i 
Silkeborg Kommune og Pårup i Ikast 
Kommune i et energiprojekt, hvis for
mål er at prøve at spare på varme- og 
el-energien. 

Fra· Grønbjerg deltager følgende i 
planlægningen: Familie & Samfund, 
Sogneforeningen og Grønbjerg -
2000. 

Der er blevet sendt spørgeskemaer ud 
til samtlige husstande i Grønbjerg by. 
Der har været en svarprocent på ca. 30 
hvilket siges at være ret godt i forbin
delse med en sådan undersøgelse. 
Til sammenligning har Pårup haft en 
svarprocent på ca. 30 også, medens 
Laven har haft en svarprocent på 45. 
De har dog efter fristens udløb ud
sendt "rykkere" for at få flere med, 
hvilket har øget svar
procenten med 10 - 12 
stykker. 

Onsdag d. 1. november 
2000 mødtes repræsen
tanterne fra de tre byer 
så igen for at planlæg
ge det videre slag og 
drøfte kriterierne for 
udvælgelse af de 5 
"modelhuse". 

kravene til isolering og byggeteknik 
var forskellige. De tekniske detaljer i 
den sammenhæng kan energikonsulen
ten gøre rede for. 

Der skal nu afholdes et møde hvor vi 
efter de ovenstående kriterier skal ud
vælge 5 huse til et mere grundigt ener
gicheck. Efterfølgende skal der afhol
des en aften i forsamlingshuset hvor de 
5 huse bliver gennemgået rent energi
mæssigt med fordele og hvad der kan 
gøres for at opnå en bedre varme- og 
el-økonomi og samtidig med, spare på 
CO2 udslippet. 
Den aften skal det også afsløres, hvem 
der bliver de heldige vindere af rødvi
nen og el-sparerpærerne. 

Datoen for mødet i Grønbjerg Forsam
lingshus bliver: 

onsdag d. 24. januar 2000. 

Grønbjerg skole havde i uge 38 en 
energispareuge. Eleverne blev bekendt
gjort med projektet, og der blev slukket 

Der var enighed om at 
udpege huse fra for
skellige tidsaldre, hvor 

BhKI. og I. kl. ved hvor der skal skrues ned for varmen 
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lys og sparet på varmen 
i den helt store stil. 
Egon (skolens pedel) 
havde udskrevet nogle 
fine EDB-lister, hvoraf 
man kunne se, hvordan 
besparelsen havde været 
i ugens løb, men des
værre var det netop i 
den uge, at næsten alle 
aftens- og fritidsaktivite
terne begyndte, så den 
megen aktivitet fik en 
negativ indflydelse på 
den samlede besparelse, ,. 
som børnene ihærdigt 
forsøgte at opnå. 

Det er BhKI. og I. kl. der er på kontakten 

mange påbegyndte aktiviteter. Den målelige besparelse var på ca. 10 
kwh, hvilket må siges at være meget 
minimal. Men børnenes besparelse i 
den pågældende uge var naturligvis 
betydelig større - netop på grund af de 

Kresten V estergaard 
Rita Vestergaard 
Mogens Ballegaard 

97 38 42 00 
97 38 42 00 
973843 32 

Tåler din bank 
en sammen-

ltgning 
.:�;;;�A, med

Korn OS? 
ind I en 
af vore 
afdelinger og 
hør nærmere! 

j1æ1 Landbcibdnken
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■ lilleput 2000

Ved: Søren Nilausen 

- syv gode år er gået!

Efter 7 år på godt og ondt og allermest 
spændende og sjovt, var det glædeligt 
med en god afslutning herpå. Der blev 
trænet med stor flid gennem hele året 
og resultatmæssigt gik det godt. Til 
trods for debut som lilleputspiller for 
de fleste, så sluttede vi i foråret på en 
delt l .  plads. I efteråret spillede vi en 
række med de bedste 7-mandshold og 
endte midt i rækken, da vi vandt og 

tabte lige mange kampe. 

Sjov fodbold 
Holdet har i år 2000 spillet det mest 
underholdende fodbold på Grønbjerg 
Stadion. I de 8 kampe blev der scoret 7 
mål og Grønbjerg lavede de 4½! Hol
det har to gode målmænd i Sasa og 
Dan, samt nogle stabile forsvarere i Ja
cob, Signe, Anne-Marie og Lasse. Det
te krydret med den allestedsnærværen
de Michelle, samt nogle giftige angri
bere som Lars, Jens og Nicolai, gør at 
det med garanti bliver mere underhol
dende næste år! Derfor kan det undre 
mig, at der ikke er flere tilskuere til 

Holdet der begyndte i 1994 er fra venstre bagest: Therese, Anne Marie, Mona, Andreas, Kasper, Ni
colai, Jens, Michelle, Maria og Jytte. Første række Jacob, Nete, Dan, Lasse, Lars, Sune og Søren 
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hjemmekampene end tilfældet er, men 
det kan der jo rådes bod på til næste 
år. 

Held og lykke! 
Anne Marie startede igen med fodbold 
i år, og blev igennem sæsonen bedre 
og bedre. Så selvom om man er 11 år 
kan man godt starte med at spille fod
bold og have fornøjelse deraf. 
Holdet fortsætter til næste år suppleret 
med Jakob og Jonas. Trænerfunktio
nen overtages af Niels Erik Jacobsen, 
som har startet indendørstræningen 
tirsdag eftermiddag. 
Jeg ønsker "Niller" held og lykke til 
næste år. Desværre må vi tage afsked 

med Signe, Lasse og Dan. I kan alle 
forstærke Spjald, så jeg håber, I tør ta
ge udfordringen op og møde jeres nye 
kammerater "dernede". 

7 fede år 
Det har været syv fede år, som har gi
vet os alle i familien Nilausen mange 
gode oplevelser. Jeg vil af et godt hjer
te råde alle forældre med "sunde" fri
tidsinteresser til at gøre det det sam
me - det vil I aldrig fortryde! Der er 
mangel på ledere i fritidsklubberne og 
det er en god måde at være sammen 
med sine børn på. Og den der med at 
"det har jeg ikke tid til" - er der ingen 
som kan få mig til at skrive under på. 

Holdet var i 1996 re
duceret og styrket til 

følgende: 

Fra Venstre bagest: 

Karen, Lars, Jacob, 
Michelle og Andreas. 

Første række: Signe, 

Jens, Sasa, Nicolai og 

Sune 

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 - Biltlf: 

40 33 42 70 
40 14 42 78 

INGEN OPGAVER ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE 
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Tak for samarbejdet 
At arbejde i et frivilligt trænerjob in
debærer, at der er mange som skal 
slutte op omkring holdets aktiviteter. 
Bestyrelserne takkes for et godt sam
arbejde. Tak til forældrene for lån af 
jeres børn og for de fine afskedsord 
og -gaver, samt til taxachaufførerne, 
for uden jer kunne vi jo kun spille i 
Grønbjerg. På syv år har der også væ
ret et utal af assistenter, som har været 
til uvurderlig glæde for børnene og 
mig - tak for det. Og så tak til dom
merne og andre jeg nær havde glemt! 

Særlig tak til 
Michelle, Nicolai, Jacob, Lars og Sasa 
for de over 300 gange vi har været 

sammen til fodbold!! 
Det samme gælder Jens, som har haft 
den tort at være "trænerens søn" - men 
den byrde har heldigvis ikke påvirket 
dig synderligt. Heldigvis har vi kun 
haft et hold, så du har jo ikke været til 
at komme uden om på holdet! Jeg næv
ner specielt disse 6 spillere, fordi de 
har været med i alle 7 år. Så det er ikke 
uden grund hvis jeg fremover fortsat 
kalder dem for "mine spillere". 

Hvad laver vi? 
Halvdelen af tiden spiller vi kampe og 
den anden halvdel træner og leger vi 
med bold dvs fodbold. Al træning fore
går med bold, så teknik, balance og ko
ordination fremmes. Børnene står foran 

Fra MiniVM i 1997 
Fra venstre: 
Petar, Andreas, Lars, 
Michelle, Jacob, Jonas 
og Søren 
Forreste række: Jens 
Nicolai, Sasa, Signe og 
Jacob Sand. 

Grønbjerg Trailercenter 
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voksealderen, så det er sidste chancen 
for at lære den teknik, som man kan 
bruge hele livet - også når man igen 
bliver langsom! 
Det taktiske indøver vi mest under 
kampe - det er også en grund til at 
træneren råber meget! 
I de syv år har børnene undergået en 
fantastisk udvikling som for en foræl
dre kun kan betegne som fra ælling til 
ung svane. Fra usikre stolpende ben til 
elegante detaljer og afslutninger. 

Hvad kan det blive det? 

Når man har trænet og leget med bør
nene i syv år, kan man ikke lade være 
med at tænke på, hvad det kan blive 
til med baggrund i den udvikling, de 
indtil nu har gennemgået. Men 11-

ange børn kan jo blive til hvad som 
helst! Alle børnene har dog så alsidige 
talenter, så de kan fa fornøjelse af at 
dyrke den sportsgren de nu måtte øn
ske, når de engang skal vælge. Nogle 
kan,. hvis de fortsætter med fodbold -
og det skulle flere af jer gøre, hvis inte
ressen fortsat kan bære - nå langt. Så 
langt, at de også må røre græsset når de 
er inviteret i Parken! 

Jeg håber også, at I bevarer jeres gode 
kammeratskab i årgangene omkring 
1989. Sammen kan I omkring fodbold 
og anden positiv samvær få mange go
de oplevelser i fremtiden. Fortsætter I 
med at spille fodbold, kan vi "gamle" 
fortsat dele nogle af oplevelserne med 
jer! ■

Holdet som det så ud i sæso
nen 2000: 
Fra venstre: 
Søren Nilausen, Dan Jensen, 
Lars Jacobsen, Jacob Hansen, 
Lasse Jacobsen, 
Forreste række: 
Michelle Johansen, Anne 
Marie Sørensen; Sasa Kova
cevic, Nicolai Asmussen, 
Signe Thomsen og Jens Ni
lausen. 

Fællesspisning 

Faebag b . .26. januaa .2001 

Familie & SamJ:anb Kiukelig SamJ:anb og Menigbebsuåbet 
auuangeueu 

23 



. 

. 

Ørnhojvej 24 - Grønbjerg - TIi. 97 38 42 81 • Fax 97 38 42 88 
IOE•HUSENE 

/ / 

. / .
.... r,,1··-:--��,:·.•� !., -... 

. .l .. .... -

. -
,. -,-c::.... __ -.,, 

IV AN V MORTENSEN A/S 

Bygge & indretningsfirma 

No er det tid at bestille plads ved årets Julefrokost 
@ 

�� Lørdag d. 9. december kl. 19 - 02 � 
� i Grønbjerg forsamlingshus. �

���Det store Jole ta• selv bord······ kr. 175.-
Elis Musik spiller op til en festlig aften. 

Også gerne mad ud af huset 
Åben hverdage 12 - 21 fredag & lørdag 12 - 24 mandag lukket 
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IBru sen GRØNBJERG 
0 

"' HAR FAE
VIOEO-
UDl.fJN/NG 

VI HAR 146 FORSKELLIGE FILM TIL UDLEJNING 

6 PREMIEREFILM NYE FILM 35 KR. PR. FILM 
20 MEGAHIT 1-3 MDR. 35 KR. PR. FILM 
120 FORSKELLIGE FILM 15 KR. PR. FILM 

PREMIEREFILM UDSKIFTES I GANG PR. MÅNED 
MEGAHIT OG FORSKELLIGE FILM UDSKIFTES LJ/IENDE 

FEl(S: 

OLSENBANDEFILM 

I KINA SPISER DE HUNDE 

THE BLAIR WHITCH PROJEl(T 

KÆRLIGHED VED Fll1lSTE HIi( 

ERIN BROCl(OVICH M/JULIA ROBERTS 

OG MANGE ANDRE UNDERHOLDENDE FILM 

�-, 
----------------
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■ GIF -nyt

Ved: Jytte Nilausen 

Fodboldsæsonen uden
dørs 2000 for årgang 
93/94/95, miniputter og lilleputter. 

Mikro 93/94/95: 
Her trænede Christina Anderse_n, Tri
ne Mikkelsen, Charlotte Hansen, Jens 
Nilausen og Jytte Nilausen 15 fod
boldglade børn en gang om ugen. 
Vi arrangerede nogle lokale stævner 
med Spjald og Hover og deltog i 
Sommerland West-cup. 

Miniputter: 
Blev trænet af HC (Hans Christian 
Birkebæk), med afløsning af Kim 
Lørdal et par gange. 
Miniputholdet sluttede sæsonen med 
deltagelse af 8 drenge og 2 piger. 
Deltog i JBU's turnering, Sommer
land West-cup og Ramsing-cup. 

Lilleputter: 

Blev trænet af Jan Jacobsen og Søren 
Nilausen, med afløsning af Poul-Erik 
Nielsen. 
Deltog i JBU's turnering, Sommer
land West-cup og Ramsing-cup. 
På lilleputholdet deltog 7 drenge og 3 
piger. 

Afslutning 
Vi afsluttede sæsonen 2000, med 
udendørs rundbold og fodboldkampe 
med forældrene. 
Lilleputterne og miniputterne spillede 
kampe imod deres forældre og mikro
holdet spillede fodboldkamp med de-
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res forældre. Det var nogle sjc-vc ag 
spændende kampe at være med i eller 
kigge på. 
Ca. 35 børn og 20 voksne deltog i den
ne fodboldafslutning, hvor vi fik kage 
(som forældrene havde bagt), kaffe og 
sodavand. 
En god dag, synes vi, flot solskinsvejr, 
intet kunne være bedre!! 

En stor tak 
En stor tak, til alle, der har hjulpet i 
Grønbjerg IF; Trænere, dommere, ki
oskpassere, samt de, der hjalp ved fod
boldafslutning, maraboudag og til 
stævner både i Grønbjerg og udenfor 
Grønbjerg. 

Indefodbold 
På forhånd en tak til Niels Jacobsen, 
der træner indendørs fodbold med år
gangene 88,89 og 90, her i vintersæso
nen. 

På gensyn til sommersæsonen!! 
Grønbjerg IF ■

GRØN BJERG 

MASKINFORRETNING 

din lokale Maskinforretning 

97 38 40 35 



■ Sundhed

Ved: Læge Henrik Thomsen 

Kong Christian X's Gigthospital i 
Gråsten er med i et internationalt 
forsknings- og udviklingsarbejde om
kring nye gigtmidler. Inden for de sid
ste 10 år er der kommet ny medicin 
frem til gigtbehandling inden for 3 
områder og specielt i løbet af de sidste 
3 år er der kommet banebrydende 
midler frem til behandling af slidgigt, 
ledegigt og forskellige andre gigtlidel
ser. 
Når det drejer sig om slidgigt, som er 
mest almindelig, har man fundet mere 
specifikt virkende medicin, så man 
kan opnå den samme virkning med 
betydelig mindre risiko for bivirknin
ger, som med de almindelige midler 
mest viser sig som blødninger fra ma
ven. Den nye medicin er langt dyrere 

end den hidtil brugte, så det er fortrins
vis patienter i risikogrupper, der skal 
have den. De to nyeste præparater hed
der Vioxx og Celebra. 
Mod leddegigt bruger man udover 
ovennævnte nogle midler, som hæm
mer sygdommen i at udvikle sig, ved at 
de griber ind i immunforsvarssystemet. 
De kaldes langsomvirkende, fordi man 
først kan se effekten af dem i løbet af 
3-4 mdr. De skal gives over en længere
periode for at bringe sygdommen i ro;
men det lykkes alligevel ikke altid. Det
nye stof hedder her Arava og er under
afprøvning i Gråsten. Det betragtes
som et godt alternativ, hvis de hidtil
kendte midler ikke virker godt nok.
Derudover er der nu kommet to (dyre)
midler, som hedder Enbrel og Remica
de. De bekæmper betændelsen om
kring leddene hurtigt og lindrer smer- .
terne effektivt, og samtidigt er de bedre
til at bremse udviklingen af skader i
leddene, men de virker ikke hos alle.■

Grønbjerg Ungdomsklub 

kommer rundt og sælger juleneg 

søndag d. 10. december fra kl. 10-12. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

.. _ - ---------------------_ .. 
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■ Efterårsjagten

Ved: Torbjorn Lund-Nielsen 

Jagtdagbog for lørdag den 2. septem
ber 2000. 

Dagen 
Da jeg står op, er det letskyet, svag 
vind fra vest og termometeret viser in
gen tegn på efterår, for temperaturen 
viser 15 grader. Drengene bliver nys
gerrige, da de ser far tage de grønne 
bukser på, finde bundstykket frem og 
tage riflen ned fra væggen. "Skal du 
på jagt i dag ?" Der lyttes interesseret 
på svaret og den efterfølgende forkla

ring på, hvordan vi skal på trykjagt i 
Kiddal. "Skal Kristenlund også med?" 
spørger Esben. Han har ikke helt for
stået, at han faktisk hedder Kristen 

Agerlund, ham formanden. "Skal Tø
sen også med?" Thomas kender godt 
Jørgen Banks hund. 
Det er kun nogle få dage siden, drenge
ne og jeg gik en tur i skoven efter 
svampe og så, at der var friske spor ef
ter krondyrene. "Må man godt skyde 
en kronhjort?" spurgte Esben, mens 
han stod med sit legetøjsgevær og pe
gede ned mod sporene. Thomas kom 
prompte med svaret, "Ja det må man 
gerne, men kun dem med gevirer på 
hovedet, for de andre er hinder og de 
har unger." 

Lodtrækningen 

Kl. 9.30 vinker vi farvel til hinanden 
og 5 minutter senere, drejer jeg ind i 
skoven og nede ved skurvognen er 
"Kristenlund" allerede kommet. Lidt i 

JULENS G�DE 

Så er det igen tid for udbetaling af "Julens glæde". 
Udbetalingen vil finde sted fredag 

den 24. novem her 2000 fra kl. 17 .00 til ca. kl. 17 .30 

hvor man kan "tegne" sig for endnu et år. Ringkjøbing Landbobank vil igen i 
år være vært ved et glas glogg samt lidt mundgodt. 

Grønbjerg IF vil gerne sige alle, der har sparet op og derved støttet Grønbjerg 
IF tak for støtten og håber, I vil spare op sammen med os et år mere. 

Vi ses den 24. november 

Grønbjerg IF 
Tine Lund-Nielsen 
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ti er vi samlet otte jægere. De to faste 
trykjagts-hundefører-eksperter, W i I
fred og Peder S, er klar med hundene 
og vi andre seks trækker lod om plad
serne. Det er med spænding lappen 
foldes ud, for alle ved nok, at der er 
forskel på posterne. Sandsynligheden 
for at træffe en hjort er, trods kron
vildtets uberegnelighed, større nogle 
steder. Jeg trækker nummer 3, som er 
på vestsiden af Brunsgård hede. 
Thomsen trak 2'eren, højen på brand
bæltet, hvor Hans Chr. skød en hjort 
sidste år. Kristen fik 4 'eren i hochsit
zen mellem syd og nord, så vi tre kø
rer sammen. 

Ventetiden 

Doktoren læsses af og da bilen er par
keret, går Kristen og jeg i hver vores 
retning med et "Knæk og bræk." Jeg 
går 20 meter og her er helt frisk fod af 
3-4 krondyr, der er gået mod øst. Det
er nok til, at pulsen får et lille tak op
ad.
Ti minutter senere er jeg på min plads,
efter en sej kamp for at undgå grene
og kviste. En knækket gren røber
straks ens tilstedeværelse. Vinden er
ikke god til at gå på plads, idet den fø-

rer min fært ind i skoven. Til gengæld 
går trykket kronvildt næsten altid imod 
vinden, så forhåbentlig vil det senere 
være min fordel. Pludselig rejser en rå 
sig ikke langt fra mig, men heldigvis 
smælder den ikke. Det er en forfærde
lig lyd, når man ønsker at være ube
mærket. 
Tiden går. Langsomt. Der går en halv 
time. En flagspætte dukker op og un
derholder, til den pludselig forsvinder, , 
som om den blev skræmt. Er der et dyr 
nedenfor, det træ den sad i? Fantasien 
sætter straks pulsen et par slag op i 
tempo, og man forestiller sig en ræv, et 
rådyr, måske en hjort komme ud ved 
den store fyr, som væltede i stormen 
den 3. december sidste år. Jeg er 
klar ..... 
Men, der sker ingenting og snart får 
stilheden pulsen på plads. Tankerne er 
igen på vej i en vilkårlig retning. Ly

den af en stemme bryder stilheden og 
kort efter er stemmen helt tydelig. Det 
er Peder som går og snakker med Kiwi. 
De høres tydeligt, men er ikke larmen
de, som på en drivjagt. 
Stemmen og lyden af knækkede kviste 
forsvinder langsomt igen og der går 

SE HERI 

Jeg samle, på 

moclelmolotepllle, 
Så hvis du har nogen, 
som du iRRe bruger/har interesse 
for længere, 
vil jeg gerne Røbe dem. 
Du Ran henvende dig til 

Uffe l<jærgaard på tlf. 97-384094
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igen nogen tid da Wilfred stemme ly
der højt men ikke særligt tydeligt. 
Blev der råbt "kronvildt"? 

Braget 
Der sker ikke umiddelbart noget og 
jeg er næsten begyndt at ærgre mig, 
for de må snart være hele stykket 
igennem, da et brag flænser luften. Et 
riffelskud. Tankerne slår saltomorta
ler. Normalt kan man høre et kugle
slag, hvis et dyr træffes, men jeg hørte 
ingenting. Jeg må ned og se hvad der 
foregår og de må være færdige nu. Jeg 
møder med det samme Thomsen, som 
lyder helt skuffet da jeg udbryder, 
"det kan jo være en stor hanræv." Kri
sten er væk så vi fortsætter op over 
bakken for at få opklaret skuddet. Ude 
i de mandshøje fyrretrær står forman-

Åbent hus på 
Grønbjerghjemmet 

Fredag d. 1. december 14 - 17 

Alle er velkommen 

--·----------------' 
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den, Ras, Henrik og Eigil Skytte og 
hundefolkene omkring "noget". 

Triumfen 

Nu står vestjyder sjældent med armene 
hævet over hovedet, som en bokser der 
udnævnes til vinder af 12 hårde om
gange, så vi må nærmere for at se 
"dyret". Og hvilket dyr ! En flot kron
hjort, en ulige 10-ender, dvs. den har 
fire sprosser på den ene stang og fem 
på den anden. Henrik havde ikke arme
ne over hovedet, men mundvigene hav
de passeret øreflipperne. Lykønsknin
ger, håndtryk, skulderklap og alle taler 
i munden på hinanden. Henriks første 
krondyr og hvilken debut. 
Henrik havde trukket hochsitzen i 
brandbæltet mod nord. Der blev kaldt 
kronvildt, og kort tid efter kom to hin
der og en spidshjort ud af træerne. Han 

Er du vaks 
så kom straks 
jeg er klar 
med kam og saks 

97 38 42 85 



holdt korset på spidshjorten, men 
pludselig kom endnu et dyr ud og det 
så meget mere interessant ud. Sigtet 
blev sat på 10-enderen. Fyrretræ, 
hjort, fyr, hjort, der skulle snart ske 
noget. Skuddet blev afgivet og hjorten 
gik fem meter, væltede om i buskene, 
sprællede med benene et par gange og 
der lå den. Drømmehjorten. Det hele 
havde kun varet sekunder. 

Eftergildet 
Som jeg vist har beskrevet flere gange 
er selve jagten måske slut, men der 
hører meget mere til. 
Dyret blev brækket, slæbt ud til vejen 
og Wilfreds varevogn transporterede 

hjorten ned til skur-vognen. Der skulle 
jo være jagtmøde, så endnu et par med
lemmer var mødt. Der kom smørrebrød 
på bordet og Henrik hentede sin bedste 
whisky(+ lidt mere) og frokosten kun
ne starte. Jagtmødet var hurtigt over
stået og så kunne jeg komme med en 
lang beskrivelse af, hvordan resten af 
dagen/aftenen forløb for sådan en hjort 
skal vises, vejes og måles. Men det vil 
jeg ikke. Jeg vil blot sige, at jeg (især 
dagen efter) var glad for at jeg skulle 
til fest i Århus. Jeg var til en god fest 
og blev kun lettere beruset! 
Endnu engang tillykke! 

På gensyn i næste Runesten. ■

En stolt Henrik Skytte med sit første krondyr 
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Læge Henrik Thomsen 

Speciallæge i almen medicin 

og 

specialist i manuel terapi 

Algade 8, Grønbjerg 

tlf.: 97 38 40 50 

fax: 97 38 4 1 33

Behandling af 

muskler og led tilbydes 

efter aftale fra 9 - 17 

alle hverdage undtagen lørdag 



■ Nyt fra Galleriet

Ved: Jane Carstens 

Til decemberudstillingen er jeg ved at 
samle en bred vifte af "nye" og 
"gamle" kunstnere fra galleriet. Det 
skulle have været en ren glasudstil
ling, men Vibeke Skov har samtidigt 
en stor udstilling et andet sted i landet, 
så det vil kun blive et mindre udvalg 
vi får at se. 
Til gengæld bliver der et gensyn med 
malerier af Mette Vinter Ernst fra År
hus. 
Og som noget andet nyt har jeg invite
ret Carol Adams, der for nylig har bo
sat sig i Tim, til at vise sine billeder. 

Jo lekoncert 
i 

Desuden kan man jo selvfølgelig altid 
se mine egne og Jens Eriks nye billeder 
og så er der et par stykker, der endnu 
ikke helt er på plads, men det blir' no
get med mere maleri og keramik. 
Jeg er sikker på at puslespillet vil falde 
på plads og lover det blir en sammen
sat og spændende udstilling. 
Et besøg værd. 
Vi står klar med en lille forfriskning til 
fernisering 

lørdag d. 2. december kl.14-17. 

Kunstnerne vil om muligt være tilste
de.■ 

Nørre Omme Kirke 

torsdag d. 21. december 2000 kl. 19.00 

Operasanger Anne Kleinstrop 

Lars fredriksen - Tværfløjte 

Thomas Riseheil - organist og pianist 

efter koncerten i kirken er der kaffe i forsamlingshuset-

her vil der blive lejlighed til at høre de tre fra en anden side. 

D bliver mulighed for at bestille billetter. 

ærmere i Ugeavisen. 

_ .... , 
�-·-

Menighedsrådet 
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■ Martin Nielsen

Minder om Martin Nielsen 
En original var Martin vel ikke, men 
han var et meget speciel - et lunt og et 
intelligent menneske, som mange vil 
have mange gode minder om. Han var 
noget af en kræmmer, som har gjort 
mangen god handel på loppemarke
der, så Gunder har nok af og til fået en 
lille markedsgave. Man kan næsten 
godt komme til at tænke på eventyret 
om: "Hvad fatter gør". 

På opfordring af sønnen Aage Hede
vang har vi spurgt hans mor, Gunder, 
om hun havde lyst til at fortælle nogle 
træk fra hendes sikkert ikke helt kede
lige samliv med Martin Nielsen. Dette 
har hun indvilget i. 
Gunder fortæller: 

Tordenvejret 
Martin var ikke helt almindelig, det 
kan jeg vist godt sige, selvom han var 
min mand. Han kunne godt få mange 
mærkelige ideer. Jeg mindes engang 
da vi var nygifte, at han gik og pløjede 
langt ude i marken med tre heste 
spændt for ploven. Da blev det et 
frygteligt tordenvejr, så jeg gik derud 

�DANA 
VINDUER� 

og ville ha' ham med hjem. Men da jeg 
kom, gik han bare og sang af fuld hals 
og ville ikke hjem, så jeg måtte gå ale
ne tilbage - meget bange! 

Hugormen 
Engang havde han plukket en spand 
blåbær til mig ude i heden. Da jeg stak 
hånden ned i indholdet for at vende lidt 
rundt i bærrene, fik jeg fat om en hug
orm, som Martin godt nok havde taget 
det meste af livet af, men ikke mere 
end at den snoede sig om min hånd. 

Mørklægning af Grønbjerg 
Mange er de dyr og fugle Martin an
skaffede sig. Engang var det en påfugl, 
men den ville hellere være i Margre
thes hønsegård end herhjemme, og da 
det ikke gik an, at den spiste alt hønse
nes foder, ville hun jage den væk med 
en kæp. Med det resultat, at fuglen fløj 
op i de elektriske tråde og mørkelagde 
hele Grønbjerg by. 

Martins mange dyr 
Vildsvin havde vi også en tid, men de 
gik nu for meget og rodede i naboernes 
haver, det var selvfølgelig ikke så 
godt, - men vildsvinesteg smagte nu 
godt. Det gjorde det røgede kød fra bæ
vere også. Jo Martin havde også bæve-

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg 

6971 Spjald 

Tlf. 97 38 45 00 

-·, .__ ____________________________ __J 
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re, han lavede en slags indhegning til 
dem henne i mosen, så de ikke kunne 
slippe ud, så her var skam bævere læn
ge før dem, der er så omtalte for tiden. 

Martin tattede nogen gange ål i fjor
den, og når han fangede dem for små, 
satte han dem ned i mosehullerne, så 
kunne Grønbjergs børn få lov at fange 
dem, når de var vokset til. 

Engang havde en af Martins sika
hjorte fået noget tråd viklet om
kring sine takker. Martin ville hjæl
pe den fri, men det var hjorten nu 

ikke interesseret i, den stangede 
derimod Martin, så det blev ham, 
der måtte til lægen og have hjælp. 

Benlej Salon

ti/ 9 7 3 8 4 f f 2 

_Ab nin7tjlder 

rJ!/an - OnJda9 o9 Jreda
9

ffO - f 2
00 

Jørda<j hun efter aftal 

� HENNING
SØRENSEN li:] Aut. El.lnstallatø, 

Parkvej 2 

6971 Spjald 

Telefon 97 38 15 66 

Monter Karsten Hansen: 40 94 30 66 

Får og geder havde vi også, men 
gederne var nu nogen værre asener, 
de gik omkring og spiste alting, så 
når jeg kom hen i marken med min 
spand for at hente rosenkål, havde 
gederne tit allerede "gjort kål" på 
dem alle sammen. -ik ■

.,. 

Ring jeres eventuelle 
ændringer til 

Runestenens Vejviser 

ind på: 
97 38 43 32 eller 
97 38 43 02 
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Anneberg Transport A/S 
Højrisvej 2. Grønbjerg 
DK-6971 Spjald 
Tlf.+ 45 97 38 44 44 
Telex 60 250 Anberg DK 
Fax. +45 97 38 44 18 

Q.Ur

'r:RAN'S 

Anneberg Transpol Sp.zo.o. 
Ul. Batorego 126A 
65-7 35 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 



■ Mindeord

Ved: Ingrid Kirk 

Det er altid med vemod, jeg sætter 
mig til at skrive en nekrolog over en 
afdød - over et menneske man har 
kendt, og som man stadig synes hører 
til iblandt os. 

I dette nummer af Runestenen vil jeg 
godt vedgå, at det er med blødende 
hjerte, jeg går i gang med opgaven. -
Seks mennesker har forladt os for altid 
indenfor de sidste par måneder - i al
deren fra 53 til 97 år. De yngste skulle 
da - efter vores målestok - have haft 
lov at få lagt mange flere år til deres 
levetid. Urimeligt! 
Hvorfor, spørger vi, men får aldrig 
noget svar på det vi synes er så me
ningsløst - så hårdt. 
Vi er mange, der står bag jer - om
kring jer og føler med jer, I som har 
mistet så meget - det bedste I havde: 
Og jeg håber virkelig, at I føler, at det 
er sådan- Frode - Helge - Gunder -
Birthe - og jeres familier. 
For den største sorg i verden er dog at 
miste den, man har kær. 

Her er det godt, at vi må tro - og synge 
med Grundtvig, at alt står i Gud Fa
derhånd, så vi trods al sorg og me
ningsløshed stadig må være glade. 
De gode minder kan ingen tage fra os, 
:for livet det er livet værd, 
på trods af tvivl og stort besvær, 
på trods af det der smerter, 
og kærligheden er og bli'r, 
og hvad end hele verden si'r, 
så har den vore hjerter. 

Som en af vor tids forkyndere udtryk
ker det! 

Vi har her til Mindeord fået tilsagn fra 
de tre præster Inge Dorthe Kaasgaard, 
Aage Hedevang og Anne Hillgaard 
om at måtte låne det, de sagde i Kir
ken ved henholdsvis Tove Skyttes, 
Martin Nielsens og Anton Jensens be
gravelser fra Nørre Omme Kirke. 
Dette er vi dem meget taknemmelige 
for. ■

Elly Toft 
døde den 13. september efter et langt 
og strengt sygdomsforløb. 
Elly blev kun 53 år. 
Hun blev født i maj 194 7 i Abildå, 
som datter af Nikoline og Bertel 
Grydgård, og her på gården i Abildå 
fik Elly lov til at udfolde sig i sin store 
lyst til landbrug. Hun var en rigtig 
landmand, hvis man da kan sige sådan 
om en pige, lige indtil hun i 1967 blev 
gift med Frode Toft, så fortsatte hun 
her i hans fødehjem på Kodalvej som 
medhjælpende hustru. 

Elly havde dog også andre interesser, 
bl.a. var hun snild på fingrene, hvilket 
hendes hjem også bærer præg af i 
form af pachtworkarbejder og blom
sterkranse. Elly kunne li' at fa et spil 
kort og deltog med iver i diskussioner. 
Efter at Elly og Frode havde sat køer
ne ud nåede hun en kort, men en god 
periode at komme ud på arbejdsmar
kedet, i en tøjforretning i Holstebro, 
hvilket hun var meget glad for. 
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Ved Elly Toft's begravelse fra Ørnhøj 
'Kirke fremdrog pastor Ottosen nogle 
af de mange kvaliteter, som rinder i 
hu, når vi mindes hende - kærlighed, 
trofasthed, positivitet, omsorg, opti
misme og glæde. Det gjaldt også efter, 
at hun havde fået at vide, at hun led af 
en uhelbredelig sygdom. 

Hun var god til at ringe til eller besøge 
mennesker, som hun vidste havde be
hov for omsorg- det kunne være syge 
og gamle. Glæde sig gjorde Elly både 
ved sin gerning i hjemmet og når hun 
var sammen med vennerne. Det glæ
dede hende også at sætte sig med har
monikaen og gi' et nummer. Også 
pladespil nød hun at deltage i. 
Interessen for, hvad der foregik der
hjemme og optimismen bevarede hun 
lige til det sidste - og tanken på dem, 
hun følte omsorg for, selvom hun selv 
var meget syg. 
Besøgende fik selv meget med sig 
hjem, når de var sammen med Elly på 
sygehuset, hvor hun tilbragte de sidste 
måneder af sit alt for korte liv. Hun 
var positiv, stærk og havde hjertevar
me, men overfor kræften måtte selv 
den stærkeste give op. 

Elly og Frode Toft fik datteren 
Maibrit, og det var en glæde for for
ældrene, da hun for et års tid siden 
blev gift med sin Anders og bosatte 
sig i Holstebro. 

Elly fik et af sine sidste ønsker, om at 
blive begravet i nærheden af sine for
ældre, opfyldt. Det virkede smukt 
trods sorgen, at hun blev stedt til hvile 
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i sine morforældres grav tæt forældre
nes på Ørnhøj Kirkegård. 
Æret være Elly Maja Toft's minde! 

Svend Texhøj 
Algade 62 er død, han blev 72 år. 
Svend blev født i Varde sogn i 1928. 
Da var hans far mejerist på Lydum 
mejeri. Som helt lille mistede han sin 
mor, og faderen giftede sig igen. Fa
milien rejste til Canada, men kun for 
at blive i få år, så drog de tilbage til 
Danmark i 1934 og bosatte sig i Kø
benhavn, hvor så Svend og hans to 
halvsøskende voksede op. 

Svend Texhøj blev som ganske ung 
ansat som postbud ved Københavns 
Postvæsen. En arbejdsplads han havde 
i 44 år, indtil han som 59-årig lod sig 
pensionere. På dette tidspunkt flyttede 
han med sin kone Lis til Grønbjerg, 
hvor de overtog hans forældres hus i 
Algade. 
Lis og Svend var gift i 39 år, så blev 
de skilt, og i dag bor Lis i Spjald. 

Med sit venlige væsen vandt Svend 
sig mange venner i Grønbjerg, - det er 
underligt og sært, at vi nu må undvære 
ham i bymiljøet, hvor han ellers ofte 
var at træffe på en af sine mange spad
sereture, og var let at få en sludder 
med. 
I hans sidste tid kneb det med at have 
luft nok til at gå ret langt, og det blev 
hans sidste tur, den han gik til kroen 
søndag den 24. september 2000 for at 
spise sin middagsmad. Her fik han et 
ildebefindende, og døden indtraf hur
tigt. 



Svend kom ofte i billardklubben og 
hyggede sig med vennerne der. Det 
var da også smukt, at unge og ældre 
venner slog kreds om ham i kirken, 
bar ham til graven og tog afsked med 
ham der. 
Svend var barnløs, men efterlader sig 
sin søster i Spjald og broderen i Hee. 
Æret være Svend Manfred Lindholm 
Texhøj' s minde. 

Tove Skytte 
sov stille ind efter lang tids sygdom 
den 26. september 2000. 
Tove blev født på gården Søndergård i 
Sinkjær i 1938. Hendes forældre, Kir
stine og Mads Sinkjær, satte 14 børn i 
verden, hvoraf Tove kom som num
mer otte. 
Tove blev, efter at have haft forskelli
ge pladser og været på Ryslinge Høj
skole, gift med Helge Skytte i 1962, 
og de byggede deres ejendom på 
Gammelbyvej, som godt nok ligger li
ge indenfor Torsted skel, men Tove og 
Helge har altid følt sig lige så meget 
grønbjergboere, som vi andre. 

Tove og Helge fik sammen 3 piger, 
Dorthe, Tina og Marie, - 3 svigersøn
ner er der også kommet til og 3 børne
børn, og Tove elskede dem alle. Det 
var en stor glæde for hende at være 
med ved det yngste barnebarns dåb i 
Torsted Kirke, kort tid før hun måtte 
give op. - Tove og Helge hjalp hinan
den med arbejdet på gården, mens de
res piger var små, men efterhånden 
som de voksede til, tog Tove arbejde 
udenfor hjemmet, - det var bl.a. på 
Grønbjerg bageri. 

Til alt, hvad der er sagt og skrevet af 
mindeord om Tove, har jeg lyst til at 
tilføje nogle roser i hendes egenskab 
af den prægtige sportspige hun var 
gennem hele livet. Først sparkede hun 
fodbold med de mange brødre der
hjemme i Søndergård. Så blev det 
håndbolden hun tog fat i - og mestre
de. Både som en dygtig boldartist og 
som en god kammerat gjorde Tove sig 
bemærket på håndboldbanen, - havde 
vi bare Tove med på banen, så kom 
det aldrig til at stå helt skidt til, og det 
gjaldt både da vi som unge bl.a. spil
lede om danmarksmesterskabet, eller 
da vi som oldgirls dyrkede sporten 
mest for sjovs skyld. 
Tove var så absolut vores spydspids, 
som alle respekterede. Midtpunkt og 
inspirator var hun blandt kammerater, 
venner og familie. - Også folkedans og 
badminton var aktiviteter, som hun 
deltog i med glæde. Svært at forstå, at 
en så sund og stærk og glad pige ikke 
skulle få lov at blive ældre! 
Æret være Tove Skyttes minde. 

Uddrag fra Inge Dorthe Kaas

gaards ord ved Toves båre 
Vi er samlet her i Nr. Omme Kirke for 
at tage afsked med Tove Skytte. Vi er 
her for at sige et sidste og ordentligt 
farvel. Men ikke mindst er vi her for at 
høre Guds mægtige ord til håb og 
trøst- ordene om Guds store kærlig
hed, som altid omslutter os, både når 
vi lever og når vi dør. For her i kirken 
får døden aldrig det sidste ord. 
Hos apostlen Paulus kan vi i hans før
ste brev til Korinterne læse følgende: 
"Så bliver da tro, håb og kærlighed, 
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disse tre. Men størst af dem er kærlig
heden." 
Præsten sammenlignede med Toves 
kærlighed til sine og sit i sit hjem -
hvordan hun lyste op med livgivende 
stråler, som solen gør det, - for dem 
hun havde kær, - måske bliver det, 
som solen stråler når i efteråret, aller
smukkest. 
Tove var ikke færdig med livet, sagde 
præsten, hun havde så mange ting, hun 
skulle ha' nået endnu - så mange ting 
hun havde glædet sig til at få tid til, 
men mest af alt havde hun en dejlig 
familie hun ikke var færdig til at for
lade. -

I har mistet meget, sagde hun, men I 
har også meget at være taknemmelige 
for, meget at mindes i en elsket hustru, 
mor, svigermor, bedstemor og søster, 
mindede Inge Dorthe familien om. 
Sorg og glæde er knyttet til hinanden, 
man sørger jo kun, fordi man har mi
stet et menneske man elskede. 
I vil komme til at savne hendes lyse 
og positive sind - hendes varme og 
omsorg, - og I vil savne hende i Jeres 
livs højdepunkter, og I vil komme til 
at savne hende som jeres børns bed
stemor. 
Vi hørte før påskeevangeliet - Guds 
løfte til alle os, der sidder i mørket og 
dødens skygge . 
Der fortælles i en lille fortælling, at 
man hver påskenat i Jerusalem bøjer 
sig ind over Jesu grav og får tændt et 
lille lys. Og gennem de snævre og 
mørke gader går man stille hjem med 
hver sit tændte lys - mens påskeklok
ken ringer. 

Fra Kristi grav bærer man påskenat 
LYSET med hjem. 
Det er det samme der skal ske i dag. 
Med påskeevangeliet kan I bære lys 
med hjem i sorgens mørke: Håbets og 
modets lys. Og føler I, at sorgen vil 
kvæle dette håb og lys - ja så kan I 
med Ham, der hejste solen påskemor
gen og væltede stenen fra graven, gøre 
det, vi mennesker ikke kan alene. For 
Han kan nemlig sprænge vore hjerters 
sorgfyldte og lukkede klippegrave på 
trods. 
Det betyder ikke at sorgen dermed er 
overvundet, - men det betyder, at i tro
en på Gud som livets skaber og dø
dens overmand, at vi da tør vove at tro 
på, at Tove nu er i Guds varetægt, at vi 
kan takke Ham for det liv, der blev en 
del af jeres, og at vi kan vove at tro på, 
at Gud vil bevare Tove som sit barn i 
livets og lysets land til opstandelsens 
morgen. 
I den tro og i det håb kan vi tage af
sked med Tove Skytte og ønske Guds 
fred med hende og med alle levende 
og døde. - Sådan sluttede Inge Dorthe 
Kaasgaard. 

Martin Nielsen 

Spjald plejehjem, tidl. Sønderkjær i 
Grønbjerg døde stille og fredfyldt den 
15. oktober 2000.
Martin blev født i Finderup, men sin
opvækst havde han i Bjerregaard i
Stauning.
Som ung var han ude omkring og se
sig om, bl.a. på Sjælland. Han var
dengang en ivrig distanceløber, og det
var mens han var på Sjælland, at han



vandt sjællandsmesterskabet i 10-km

løb. 
I 1947 giftede han sig med Gunder, og 
da blev Hedevang i Sønderkjær deres 
hjem. Her voksede 5 børn op, men til 
familiens store sorg mistede de sønnen 
Jørn, der døde allerede som 24-årig. 
Martin var hjemmeværnsmand og en 
ivrig jagt- og naturdyrker. Han blev da 
også udnævnt til æresmedlem i både 
hjemmeværnet og i jagtforeningen. 

Gunder og Martin fik 50 år sammen 
på gården, men for få år siden tog 
Martin ophold på plejehjemmet på 
grund af sygdom. Som den trofaste 

hustru Gunder er, flyttede hun med til 

Spjald i en lejlighed, så hun dagligt 
kunne se til sin mand. 
Foruden sin kone efterlader Martin sig 
2 sønner, 2 døtre og otte børnebørn. 
Æret være Martin Nielsens minde. 

Uddrag af Aage Hedevangs ord 

ved sin fars begravelse. 
Vi er samlet her i Nørre Omme kirke 
denne oktoberdag for at tage afsked 

med et bestemt menneske, Martin Ni
elsen. 

Min far, Martin Nielsen nåede at blive 
85 år og det er efter vore begreber et 
langt liv at få på denne jord. 
Jens Martin Nielsen blev født d. 12. 
februar 1915 i Hestkjær v. Finderup. 
I hjemmet var de 7 søskende. 
Allerede dengang Martin var et barn, 

flyttede familien til Stauning på går

den V. Bjerregaard. 
Som ung mand tog Martin til Sjælland 
og gik på Tune Landbrugsskole. 

Under krigen var han ansat som fo

dermesterelev på Sofienborg gods Se
nere var han ansat som fodermester på 
et mindre gods. 
Martins helt store interesse dengang 
var løb og på et tidspunkt blev han 
sjællandsmester i 10.000 m's løb. 
Han fik også anskaffet sig en motor
cykel. 
Det var under krigen at Martin traf 
Gunder i toget til København. 
De blev gift d. 12. august 194 7 i Ulf
borg kirke. I ikke mindre end 52 år fik 
de sammen på gården, Hedevang v. 
Sønderkjær. 
I hjemmet voksede 5 børn op. Vi i fa

milien havde den sorg at miste Jørn. 

Martin var noget af en slider, han fik 
opdyrket mange tdr. hede til Land
brugsjord. 
Han havde temperament og vi må ret
færdigvis også sige, at han havde en 
stærk vilje. 
Han holdt gennem hele sit liv af at 
handle. Mor fortæller, at far engang 

kom hjem med toget fra Holstebro 
med et føl og de blev sat af lige uden
for gården. 

Jeg husker også fra min barndom, at vi 
ofte kørte i jumbe - engang kørt vi helt 

til Stauning i jumben på familiebesøg i 
V. Bjerregaard

Martin var æresmedlem af Grønbjerg 

jagtforening. Ligeledes var han med

lem i Hjemmeværnet. Hans helt store 
interesse var jagt og fiskeri. 

Allerede i slutningen af 60erne fik vi 
fjernsyn ude på gården og dengang var 
der ikke mange, som havde fjernsyn. 
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Så der var ofte naboer, som kom og så 
fjernsyn, især når der var fodbold. 

Mange mennesker har aflagt deres 
søndagsture forbi "Hedevang" for at 
se, hvad dyr Martin nu havde at vise 
frem, bl.a., vildsvin og hjorte. En 
overgang havde han også bævere. 

Martin var meget udadvendt - kom 
hurtigt i snak med folk, han var hjælp
som og gæstfri og ikke mindst var han 
god til at fortælle en historie. Han var 
meget glad for sine børnebørn og de 
var også glad for ham. 

Mor har trofast set til far næsten hver 
dag på plejehjemmet. Ingeborg og jeg 
bor et godt stykke fra Spjald, men vi 
er også kommet når det kunne lade sig 
gøre. Mens Bente og Per har været 
flittige til at besøge far. Per var god til 
at få noget mad i far. 

Bente og mor var hos far til det sidste 
og de blev vidne til en stor oplevelse. 
De kunne se - lige før far døde, at far 
havde et syn Hans ansigt viste nær
mest ærefrygt - En smuk oplevelse. 

En kunstmaler udtalte engang: "Der 
skal mange farver til før farven bliver 
sort!" Hun var ved at male en sort bag
grund, men hun brugte ikke den sorte 
farve på paletten - hun satte sin sorte 
farve sammen af mange farver, grønt, 
rødt, blåt, hvidt, gult. Når vi sørger, 
synes vi kun, at vi ser den sorte farve, 
men jo dybere sorg, des flere farver 
gik der til, før farven blev sort. Blå, 
luftblå dage, solskinsøjeblikke, grøn 
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grøn frodighed. Der skal mange farver 
til før farven bliver sort. 
De! jeg hermed vil sige er, til trods for 
vor sorg over tabet af Martin altid vil 
huske på de gode minder, som vi har 
om ham. 
Døden har nu indhentet Martin Niel
sen. 

Martin var en del af vort families 
stamtræ kunne vi sige. Førhen havde 
man rundt i hjemmene - et billede 
hængende af familiens stamtræ. Hver 
person var en gren på stamtræet, og 
grenene sprang ud af den samme 
stamme og rod, som var slægten og 
hjemmet. Stamtræet, synes jeg, er en 
fin måde, at vise på, at vi mennesker 
ikke svæver frit i luften. Vi fødes ind i 
en bestemt sammenhæng, som er stør
re end os selv, og som er forud for os 
selv. 
Vi er en del af en historie og et fælles
skab, som præger os og som vi med 
vore handlinger er med til at præge. 
Hvad nu med den gren, der har forladt 
stamtræet? Nu når døden har meldt sin 
ankomst! Hvad nu med Martin? Jo! 
Der har vi også fået et kristen håb! I 
Johannesevangeliet hører vi Jesu ord 
således: 
"Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der 
bliver i mig og jeg i ham, han bærer 
megen frugt, for skilt fra mig kan I slet 
intet gøre!" 
Her hører vi om Kristus som det sande 
stamtræ. Ved dåben blev Martin ind
podet på Kristi stamtræ: "Modtag det 
hellige korsets tegn både for dit ansigt 
og for dit bryst til et vidnesbyrd oin, at 
du skal tilhøre den kors fæstede Herre 
Jesus Kristus!" 



Håbet på de dødes opstandelse - ud
trykkes også i denne Grundtvig salme: 
"Gak ud min sjæl betragt med flid" 

og sådan lyder det i sidste vers: 
"Og, Fader, når du ejegod 
oprykker blomsten med sin rod 
for bedre den at gemme, 
o, plant mig da, og giv mig læ 
ved livets væld, af livets træ 
i paradis derhjemme!" 
Må dette kristne opstandelseshåb være 
os til trøst, når vi her i dag må tage af
sked med Martin Nielsen. 

Anton Vendelbo Jensen 
Natten til den 19. oktober 2000 døde 
Anton i Langmose pludselig. 
Dødsfaldet kom som et chok for et 
helt sogn, men mest selvfølgeligt for 
Birthe og familien. 
Megen medfølelse samlede sig om de 
efterladte, det gav sig da også udtryk i, 
at da Anton blev begravet lørdag den 
21. oktober fra Nørre Omme Kirke,
var følget så stort, som længe ikke er
set.
Anton Jensen blev født i Fårborg i
Lem sogn i december 1946, og nåede
kun at blive 53 år.
Birthe og Anton giftede sig som ret
unge og snart tog de med friske unge
kræfter fat på at drive gården Lang
mose videre efter Birthes forældre,
Gerda og Kristian Nielsen.

De fik godt 30 år sammen her i Lang
mose som efterhånden også blev barn
domshjemmet for deres 3 børn, Niels 
Kristian, Marianne og Ejnar - et godt 
hjem med unge livsglade forældre, 

som foruden at drive gården med de 
sortbrogede køer havde flere jobs ud 
af huset. Birthe og Anton kunne lide 
og var meget velanskrevne til at lave 
mad og servere den, når folk skulle 
ha' fest. Jo, Anton var så godt som 
født til at skære for og hygge om gæ
ster. 
Birthe og Anton kunne lide at svinge 
sig i folkedansen, og de var et flot par 
når de dansede ud i deres folkedragter. 
Anton var en elsket bedstefar for sine 
3 børnebørn, af dem vil han blive sav
net, men også naboer, venner, ja alle 
som har kendt Anton vil savne ham, -
meget. 
Æret være Anton Vendelbo Jensens 
minde! 

Uddrag af Anne Hillgaards ord 

ved Antons begravelse. 
Ved Anton Vendelbo Jensens begra
velse fra Nr. Omme kirke den 21. ok
tober 2000. 

Vi lever trods den død, som aldrig er 
længere end et åndedrag borte. 
Natten til torsdag døde Anton i Lang
mose. Alt tyder på, at det var forbi, før 
han selv vidste af det. 
Og lige nu er hans død det, som falder 
jer sværest at tro. 53 år. Helbredet fej
lede ikke noget. Han var tilpas med sit 
liv, lykkelig for sin familie, optaget af 
sit arbejde. Han var tryg og tillidsfuld, 
ventede sig altid det bedste. 
Han var lun og drilagtig, men bag de 
rammende bemærkninger mærkede I 
hans respekt og hans hengivenhed. 
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For dem, som stod ham nærmest, var 
han et fast holdepunkt i tilværelsen. 
En aldrig svigtende kilde til varme og 
ro. 

Han kunne lide at have folk omkring 
sig; og det bedste selskab var hans 
egen familie. 
I de - godt og vel - 30 år, han og Bir
the fik sammen, blev det til flere fæl
les timer, end så mange andre ægtepar 
kan gøre sig håb om. 
I har arbejdet side om side, I har været 
to om det meste. Og det er ganske si
gende, at da der blev tid og overskud 
til en fritidsinteresse, bød I hinanden 
op til dans. 

Sådan som I beskrev ham som far og 
bedstefar, forstår man godt, hvorfor I 
har forgudet ham. 
Men han var ikke nogen gud. Han var 
et menneske, et dødeligt menneske. 

Af jord er han kommet, og til jord skal 
han blive. Det er menneskets vilkår. 
Og skal der føjes noget til det vilkår, 
da må det blive ord om håb og tro og 
kærlighed trods døden. 
Ord af samme slags som det opstan
delsesbudskab, de første kristne måtte 
forholde sig til. 

Birthe sagde det sådan her, at den 
krop, I lagde i kisten var kold og død; 
men Antons varme er stadig i huset! 
Varmen er der mellem alle jer, som 
holdt af Anton og som nu sidder tilba
ge med hænderne fulde af ømhed, I 
ikke kan give ham. 
Varmen er der i sindet, når I tænker på 
ham. 
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Varmen er der, fordi I ved, at I hører 
sammen og nu må hjælpe hinanden. 

I forbindelse med Antons død og 

begravelse har vi fra Grete Tan

ge modtaget følgende: 
Anton er død. 
Denne barske meddelelse gik d. 19. 
oktober rundt i Grønbjerg. Ingen for
stod det, og alle følte, at vi havde mi
stet meget, for Anton var den omgæn
gelige, ligevægtige person, som alle, 
der kom i nærheden af ham, kom til at 
kunne lide. 

Han havde humor og overskud, og han 
var et fintfølende menneske, som al
drig gik nogen for nær. Og så var han 
hjælpsomheden selv. 

Det sidste manifesterede sig ved, at 
han og Birthe i de senere år gik ud og 
stod for mad og servering ved større 
selskaber i Grønbjerg og omegn. Når 
de havde sagt ja til at tage sig af tinge
ne, vidste vi, at det var i de bedste 
hænder. De havde en god fornemmel
se for, hvordan en fest skulle forme 
sig, og de gik fint ind i de arrangeren
des tanker derom. 

Men Anton var også hjemmets mand. 
Hans store interesse for landbrug kom 
til udtryk i det solide og ikke højtrå
bende landmandsskab, som han lagde 
for dagen. Han nød årets skiften og 
døgnets rytme, og han nød, når børne
ne og deres venner droppede ind. Han 
formåede også at give glæden ved 
landbruget videre til sine børn. 



Jeg tror også, han nød, når alle andre -
familie som venner - kom forbi og fik 
en snak. For ham var intet for stort og 
intet for småt til at blive debatteret. 

Endelig vil jeg nævne, at Anton også 
var den, der i øvrigt tog del i sognets 
liv. Han var i bestyrelsen for sogne
foreningen, var med i dilettantforestil
linger, deltog i badmintonspillet, var
aktiv deltager ved mange fester i for
samlingshuset, ligesom gymnastik og
folkedans havde hans store interesse.

Der bliver en stor tom plads i Grøn
bjerg nu. 

Olga Kristensen 
sov søndag den 29. oktober stille ind. 
Træt og mæt af dage fik Olga lov at 
være i sin stue og lukke sine øjne for 
altid. 
Nær de 98 år kan vi med rette sige, at 
hun fik et langt og et godt liv dernede i 
Gl. Præstegård i Grønbjerg. 
Olga blev født i en børneflok på 10 i 
den gård, som nu hendes bror og svi
gerinde, Ejvind og Elly Søgård ejer. 

Som ung havde hun forskellige plad
ser som pige i huset, og hun var på Ol
Jerup højskole, hvor hun tog delings
føreruddannelsen, så hun kunne lede 
gymnastik, som hun derefter praktise
rede i flere år. -
I 1926 blev Olga Søgård gift med Si
mon Opstrup Kristensen og snart var 
det dem der drev Gl. Præstegård vide
re efter hans forældre. Her voksede 4 
piger og 2 drenge op og fik et godt og 
trygt hjem. 

Men allerede i 1969 havde Olga den 
store sorg at miste sin mand. Men hun 
blev på gården, hvor den ældste søn, 
Kristen drev landbruget og senere 
overtog han det. Med sin mor som 
husbestyrerinde. Og husførelse forstod 
Olga sig på, hun har skam stået for 
madlavningen langt op i sin høje alder. 

Olga var ikke den, der løb doktoren på 
dørene, som 96-årig var hun for første 
gang i sit liv indlagt nogle dage på sy
gehuset.· 

Det var spændende at lytte til, hvad 
den klarhjernede Olga kunne berette 
om fra en længst svunden tid. Om, 
hvordan det var at være barn, da barn
dommen ikke var så lang, fordi man 
skulle ud at tjene til livets opretholdel
se før tiårsalderen, - om krisen for 
landbruget i 30-erne - om begge ver
denskrigene, - og selvfølgelig om hele 
den tekniske udvikling - og alle glæ
derne! 

Ved begravelsen tog pastor Ottosen 
ordene fra Johs. 11. 25-26-frem: Jeg er 
opstandelsen og livet - den som tror på 
Mig, skal leve, om han end dør! 
Olga Kristensen efterlader sig sine 
seks børn, Kirstine (Stinne), Kristen, 
Dora, Ketty, Peder og Herdis, samt 
svigerbørn, børnebørn og oldebørn. 
Æret være Olga Kristensens minde! ■
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Fra ferniseringen i galleriet på Frydendalsvej d. 7. oktober. Det er her Karen Iversen Wildsgaard der 
står sammen med galleriejer Jane Carstens og tidligere udstiller Karen Marie Ottosen de to sidste 
fra Grønbjerg. 

Fo�i;ilBjB 
Øtntne og ttætte føddet p.g.a. tevnet, 

håtd hud, ligtotne, vattet, nedgt0ede 

negle? 

Det klatet jeg getne fut dig. 

Ring og aftal tid på 

tlf. 97 g� 4g 4g 

Jeg ttæffei: bedi:t kl. 17 -H?. 

Kjætgåtdi:vej 14, Gtønbjetg. 

Jeg tat' ogi:å getne ud 

Læge exam. fodpleje lnget �kytte 
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Spar på energien 

men bevæg dig dog til 

Forsamlingshuset 

Onsdag d. 24. januar 2DD� 

Hvem vinder rødvin og 

elsparepærer? 

Hvordan skal et 11rigtig11 

energirigtig hus se ud ? 

- og mange andre energifif

kan du stifte bekendtskab

med denne aften.
Sogneforeningen 

Familie & Samfund 

GE>2000 



VIKINGEN ER LØ 

Ondsindede rygter siger at den nye brugsuddeler ved hvordan man skaffer fri
villigt arbejde til den nye brugs. Opskriften er enkelt:
Ved rejsegilde og slige begivenheder, hvor der stimler folk til en pølse og en
kop øl, undlader man ikke at tilskynde til, endelig at tage en enkelt øl mere. 
Når usikkerheden på hånd, fødder og øjne indtræffer - vupti, er man klar med
en blanket, hvoraf man den følgende dag kan se, at det fremgår, at man har 
meldt sig til adskillige timers frivilligt arbejde. - Simpelt - men uhyre effek
tivt.
Der er et enkelt sted på Sønderkjærsvej opstået en del tvivl om hvad en Trailer
er - til trods for at man på vejen har fagfolk på området - Jacobsens Trailer
center - og Georg Anneberg der også omgås begrebet trailere til dagligt. 
Begrebsforvirringen består i at skelne mellem hvornår er der tale om det ene 
og det andet - og specielt når der står en trailer på en 20 - 30 meter i ens gårds-
lads- og man vel at mærke havde regnet med en på en to - tre meter.

flflflflflflflflflflflflflflflflflfl
fl fl
fl Del 9ø, mi9 9lad i G,ønbje19 fl
fl fl 
fl � fl Det gør mig glad her i Grønbjerg når jeg møder hjælp-
f{ somme og imødekommende mennesker, der ikke går f{ 
� af vejen for at bidrage med en hjælpende hånd til hel-

· .�TT heden og til lokalsamfundet i det hele taget. -mb TT 

fl fl
fl fl 
flflflflflflflflflflflflflflflflflfl 
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