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9. årgang

Mandag d. 4. december kunne den ”gamle” uddeler, Hans Christensen, efter mange frivillige timer i byggeperioden klippe snoren til den nye ”DagligBrugs” i Grønbjerg. Formanden. Henrik
Thomsen, (tv) ser spændt til om den sidste operation lykkes

RUNE
STENEN

I Redaktionen
Forsiden
Det er jo nok Brugsens forvandling der
har fyldt meget i mange Grønbjergboeres tanker på det sidste. Næsten ligegyldigt hvor man er kommet og til hvad, så
har Brugsen fået nogle kommentarer
med undervejs. Og jeg har da ikke hørt
andet end at man ”sandelig håber at alle
vil bakke vor brugs op”. Selvom vi har
fået en funklende ny brugs, der endda er
blevet opgraderet fra en Lokal- til en
Dagli` Brugs, er det jo ikke gjort med
det. Brugsen skal besøges og den skal
besøges af flere end hidtil, og vi skal
lægge mere handel der end hidtil, - jo vi
kommer ikke til at hvile på laurbærrene.
Men d. 4. december blev ”saksen til det
forjættede land” lagt i ”Hans å æ
brugs`” hånd for at han kunne foretage
den sidste handling, inden alle fik lov til
at se, og komme ind i, det vi alle havde
ventet spændt på i de sidste mange måneder.
Siden sidst:
Jeg har puslet eller fiflet med Runestenens hjemmeside. Og hva’ nøt’ skal det
så være til? vil nogen sikkert spørge.
Jamen det er da nok en eller anden form
for helhed. Der er enkelte mennesker
uden for vort ”pastorat” der gerne vil
følge lidt med i hvordan det går i deres
gamle sogn. Det kan I bl.a. være med til
at fortælle om hvis I siger at vort lokale
nyhedsformidler er kommet på internettet med adressen www.runestenen.dk.
Når siden således bliver omtalt flere og
flere steder, kan det da også være med
til at skabe omtale af vort sogns fortræffeligheder og måske i en sådan grad at
det kan skaffe flere tilflyttere til sognet.
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Fra sognet
Gennem arbejdet med Vejviseren har jeg
konstateret at der er flyttet mange unge
mennesker til sognet. Det er glædeligt,
men vi skal til stadighed huske på at der
skal fødes/flytte 10 - 12 små nye mennesker til sognet hvert år for at vi kan opretholde de faciliteter vi har i dag. Og jeg
tror ikke på at det kommer helt af sig
selv.
Og Kroen er sat til salg - hvad sker der
lige der? Vi blev alle så begejstrede da
der kom liv i Kroen igen. Vi håber at det
må lykkes at få skiftet ejerskab uden at
det går for meget ud over aktiviteten. mb I
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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.

I Nyt fra Byrådet
Ved: Gravers Kjærgaard

Her i skrivende stund har
julefreden sænket sig over
det lille hjem på Kjærgårdsvej 10.
Så helt ærligt er det ikke
så mange ”byrådstanker”,
jeg har tænkt de sidste par dage. Jeg tror
egentlig også, det er vigtigt, at man engang imellem slår tankerne fra og holder lidt fri, for derefter at komme tilbage med et udhvilet syn på tingene. Det
gælder nok uanset om det er sit erhverv,
eller det er et tillidshverv, som byrådsarbejdet jo er. Så det bliver nok ikke til
så langt et indlæg denne gang, men lidt
har jeg dog at give videre.
Her midt i december blev der præsenteret en plan, der har til formål at modernisere den administrative struktur på
Rådhuset. Planen skal ses i lyset af, at
der i de kommende år vil ske et generationsskifte på ledelsesplan. Derfor måtte
det være det rigtige tidspunkt at iværksætte ændringerne nu, og implementere
dem over de næste par år. I korte træk
vil det betyde, at vi får 1 adm. direktør,
1 vicedirektør og ca. 9 områdeledere, i
stedet for som nu med kommunaldirektør, forvaltningschefer og mellemledere.
Det vil på sigt give færre ledere og en
mere forenklet struktur, der vil være rustet til at klare fremtidige kommunale
opgaver.
Hvor mange medlemmer Byrådet skal
have, og hvordan udvalgsstrukturen skal
tilpasses den nye ledelsesmodel bliver
en spændende ting, at få diskuteret det
kommende år. Få eller mange byrådsmedlemmer?, et er i hvert fald sikkert,
tingene skal skrues sådan sammen, at
borgerne ikke føler det politiske og administrative system som noget fjernt og

uvedkommende. Bliver det resultatet, har
vi gjort demokratiet og borgerbetjeningen en dårlig tjeneste.
Det kommende år er jo i øvrigt et valgår,
d. 20 nov. er der kommunal - og amtsrådsvalg, mange ”baglande” har startet
forberedelserne til den realitet.
Jeg får med jævne mellemrum respons
på mine små indlæg, tak for det. Men jeg
er stadig lydhør, hvis nogen går med tanker og forslag, som kunne gøre det anderledes og bedre. Dette var mine sidste
linjer i år 2000.
Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske alle Runestenens læsere et godt Nytår 2001.
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L Servicemeddelelser 7
Læge H. Thomsen
Tlftid:
800 - 900
Konsultation:
efter aftale

Klip og Krøl:
Mandag: 900 - 1730
Tirsdag:
900 - 1730
Onsdag:
Lukket
Torsdag: 900 - 1730
Fredag:
900 - 1730
Lørdag:
Lukket

Tlf.: 97 38 40 50

Grønbjerg
Folkebibliotek:
Mandag: 1500 - 1700
Torsdag: 1800 - 2000

Tlf.: 97 38 42 85

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

Tlf.: 97 38 41 77

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

Brugsen:
Åben alle dage
800 - 1800

Landbobanken:
Mandag: 930 - 1200
Tirsdag & onsdag
lukket
Torsdag: 1330 - 1730
Fredag: 1330 - 1630

Dog undtaget Juledag og Nytårsdag

Postekspeditionen:
Alle hverdage:
800 - 1200
Søndag lukket

Tlf.: 97 38 40 49

Post indleveret efter
1200 bliver sendt efterfølgende hverdag.

Fodpleje:
Efter aftale
bedst fra 17–18
”Tager også ud.”

Tlf.: 97 38 40 42

Tlf.: 97 38 43 43
Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200

Videbæk kommune: 96 94 94 94
Postkasserne tømmes:

Mandag - Fredag kl. 1800
Mandag - Fredag kl. 1200

Søn- og helligdage kl. 1745

Rutebilernes informationscentral:
Mandag - fredag kl.
800 - 2000
Lørdag kl.
800 - 1600
Søndag kl.
1100 - 2200

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

Vagtlægen:

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

Biblioteket:
Billardklubben:
By- og Erhv.udv:
Byrådet:
Børnehuset Best:
Børnehuset:
Dagplejerep.:
Forsamlingshuset:
Grønbjerg-2000:
Gymnastikforen.:
Havekredsen:
Hjemmeplejen:
Familie & Samf:
Idrætsforeningen:
Jagtforeningen:
Kirkebetj/Graver:
Kirkeligt Samf:
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Ved skolen:
Ved Brugsen:

97 84 18 00

T. Vestergård
Niels Jacobsen
Ivan Mortensen
Gravers Kjærgaard
Margit Lauridsen
Lone R. Lauritsen
Susanne Bagge
Mogens Ballegaard
Torben Sønderby
Lis Helles Olesen
Annette Petersen
Tine Lund-Nielsen
Kresten Agerlund
Ida Ebbensgaard
Hans Erik Hansen

97384177
97384468
97384211
97384094
97384291
97384066
97384414
97384383
97384332
97384606
97384313
96949494
97384139
97384120
97384270
97346261
97384038

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

17
32
42
35

33
33
17
06

99
99
88
77

Karl Werge (Videb.)
N. Peder Svendsen
Henrik Thomsen
Hanne Kjærgaard
Jonna Gregersen
Graver kontor
Brugsen
Ernst M. Ottosen
Besøgstjeneste
Ole Berthelsen
Henning B. Møller
Kresten Vestergaard
Jørgen Demant
Karen Bak
Jørgen Demant
Jørgen Kristensen

97384076
97171030
97384110
97384050
97384094
97384546
97384696
97384042
97384183
97173354
97384179
97384177
97384200
97384187
97384349
97384187
97384259

I Grønbjergvej 26
Fra Søren Svensgaard Ringkjøbing
Amts Misbrugsrådgivning i Holstebro
har vi modtaget følgende:
Vi er færdige med renoveringen af
stueetagen og 1. salen af Grønbjergvej
26, men mangler fortsat lidt i kælderetagen. Vi påbegynder møbleringen af
ejendommen i løbet af et par uger, og
arbejder ellers med forskellige andre
praktiske gøremål såsom etableringen
af tlf. system, låse/sikkerhessystem,
IT - opkopling osv..
(Institutionen er endnu ikke ”døbt” men telefonnr. bliver 97 38 49 77 som kommer i vejviseren red.)

Reaktion fra Gitte Hansen (V)
Følgende har jeg ”hugget” fra Gitte
Hansens hjemmeside fra internettet.
Gitte Hansen, der er fra Fjelstervang
og medlem af Amtsrådet for venstre,
henvendte sig til Grønbjerg-2000 v/
Mogens Ballegaard om oprettelsen af
institutionen på Grønbjergvej 26.
”Nyt fra amtet. (13-11-2000)
Efteråret er en travl tid, og jeg må
konstatere, at det kan lade sig gøre at
nå 4 møder på samme dag, når man
starter hjemmefra kl. 8 om morgenen
og er hjemme igen kl. 23 om aftenen.
Godt at det ikke er normalt.
Om kort tid åbner en ny døgninstitution i Videbæk Kommune, nærmere betegnet i Grønbjerg. Vi havde skrevet
til alle kommuner og spurgt, om de
kunne hjælpe med at finde en ejen6

dom, hvor vi kunne have 10 tidligere
narkomaner.
Der kom en hurtig reaktion fra Videbæk og ejendommen viste sig at være
perfekt til formålet. For at komme i behandling skal narkomanerne have været i forbehandling, dvs. at de skal være
stoffrie, og motiverede til at komme
tilbage til en normal tilværelse. Det er
et hårdt liv, at være narkoman. Kroppen har brug for at komme sig, de har
brug for hjælp til at komme væk fra deres "gamle" miljø, få selvtillid og få
nye interesser.
For at komme en eventuel utryghed i
forkøbet kontaktede jeg på et tidligt
tidspunkt Mogens Ballegaard fra Grønbjerg og det blev aftalt, at amtet i samarbejde med foreningerne i Grønbjerg
skulle indkalde til et borgermøde.
Det blev en god aften. Borgerne kom
uden fordomme, men til gengæld med
mange relevante spørgsmål. Da kaffen
var drukket og alle havde fået svar, var
der enighed om, at de nye borgere
skulle være velkomne i Grønbjerg.

Bente ”Bentes
Bentes Salon” har valgt
at gå på pension.
Vi vil fra redaktionens side takke
Bente for annonceringen i Runestenen i de år der er gået.
-mb

I www.runestenen.dk
Ved: Mogens Ballegaard

Runestenen på internettet.
Påstand:
Danmarks første og eneste lokalblad
på internettet - online!
Siden hedder www.runestenen.dk
Det er meningen at Runestenen skal
lægges på internettet, som det der kaldes ”on-line”. Så snart Runestenen
udkommer i Grønbjerg skal den kunne ses af alle via internettet.
Annonceringen af Runestenen på internettet sker dog kun lokalt (her i bladet) så det vil nok ikke være de mange
der vil finde bladet på internettet.

Men Runestenen bliver aldrig (som vi
ser på det nu) erstattet helt af internettet - fordi det er meget besværligt at tage en PCer med i seng som godnatlæsning - eller sætte sig tilbagelænet
med benene oppe i en god stol og læse
den.
Den internetbaserede Runestenen er en
tro kopi af den du sidder med her i
hånden. Der er dog det der hedder
”link” til andre hjemmesider ligesom
man direkte kan maile (sende breve) til
Runestenen via internettet, og ligesom
man via e-mail kan komme i kontakt
med alle de forfattere til artiklerne der
har e-mail.
Aktivitetskalenderen er én af siderne i
Runestenen. Da jeg har tilbudt at lægge
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alle de arrangementer der foregår her i
Grønbjerg ud på Ringkjøbing Amts
Kulturhjemmeside, vil alle arrangementerne blive henvist til disse sider
via ”links”.
De hjemmesider der er ”link” til via
Runestenen, er primært de foreninger
og virksomheder der støtter Runestenen på den ene eller den anden måde.
Såfremt der er ønsker til ændringer,
man ikke ønsker at være i direkte forbindelse med hele verden, eller andet
man synes der skal laves om, eller kritik til opbygningen eller den måde
Runestenen virker på, er man meget

velkommen til at sige til og det kan gøres elektronisk, telefonisk eller vi kan
få en snak om det i Brugsen, eller hvor
vi nu mødes.
Siden er fremstillet i og for en skærmopløsning på 1024x768. Det betyder at
skærme med en mindre opløsning skal
”køre sidelæns” for at få det hele med.
Det er under overvejelse at lave det om
således at skærmopløsninger på
800x600 bliver normalen.
Der er andre småting der skal rettes
hen ad vejen - men
www.runestenen.dk er under opbygning og konstant forbedring. 

Flere har spurgt mig:

Hvordan kan man støtte Runestenen?
Det enkleste og billigste vil være at gå i banken og
få overført støtten til Runestenens konto i
Ringkjøbing Landbobank nr. 7670 - 1065098
Runestenens økonomi er baseret på:
De virksomheder der annoncerer i Runestenen
Tilskud fra foreningerne i Grønbjerg
Private bidrag.

RUNESTENEN

Alle faktorer er svingende, da virksomheder ”kommer og går” - eller skærer ned på
udgifterne. Foreningerne i Grønbjerg er altid trængte - rent økonomisk. Og de private bidrag er også svingende.
Så alle bidrag er særdeles velkomne.
Udgifterne omfatter: trykning, udsendelse, papir, printerfarve, foto, div. udstyr m.m.
Runestenen udkommer 6 gange årligt og udsender også vejviser og aktivitetskalender. Alt sammen i håbet om at Grønbjerg må være et godt sted at bo.

Skyttes Fodklinik (læge exam. fodpleje)
Spar tid og penge - få ”æ faer” ordnet derhjemme.
Ring og aftal tid på tlf. 97 38 43 43 træffes bedst kl. 17-18.
Kjærgårdsvej 14, Grønbjerg. Inger Skytte
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I Gymnastik - velvære
Ved: Johannes Kirk

der har lyst til det. Jeg fornemmer, at
de fleste har haft mere lyst til lidt snak
og til at synge. - Vi starter op igen efter
jul d. 10. januar

Gymnastik gir velvære - hele livet!
Kom og prøv at være med!
Jeg har
e r f ar et ,
at ikke
alle ved,
at vi har
gymnastik og
hygge
for ældre
hver onsdag fra
kl. 14 til
16.
Det startede med, at vi i Grønbjerg
havde besøg af ældrepatruljen D G I.
Vestjylland sidste efterår. Det var vores egen lokalforening, der havde arrangeret det. ”Tak for det!”
I vinter er vi som regel en 14 - 16
stykker, men der kan sagtens være flere. Vi starter med en trekvarters let
kropsbevægelse. Det er øvelser, alle
har godt af, og som alle kan finde ud
af. Er der ting, man føler ikke rigtig
passer til ens krop, kan man bare holde en lille pause. Vi har musik til bevægelserne. Det er godt at blive rørt
og at få kroppen smidiggjort lidt. Efter gymnastikken hygger vi os. Vi har
kaffe med og får os en snak. Vi synger
også nogle sange. Vi har fået forskellige legeinstrumenter såsom bobspil,
pilekast, boldkast og spil. Bowling er
der også mulighed for. Det er ikke
meget, vi har leget i vinter efter kaffen, men muligheden er der for dem,

Ældreidrætsudvalget Vestjylland
arrangerer mange ting for ældre på
amtsplan. Der kommer rigtig mange
mennesker til disse arrangementer;
men ikke så mange fra Grønbjerg. Det
må vi have gjort noget ved. Det er
rigtig gode sammenkomster. Der
arrangeres også udflugter. Er i
interesserede, så har vi programmer for
hele næste år.
Kom og vær med! 

Kirkeligt Samfund
og
Menighedsrådet
onsdag den 7. februar kl. 1930
Grønbjerg Skole

Knud Tarpgaard:
Juleferie i Israel
medbring kop
Alle er velkommen
Bestyrelserne
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I Vandet i Grønbjerg
Jeg har været til vandværkets generalforsamling. Det er absolut ingen vandet forestilling. Man kan ikke netop
sige at det er et tilløbsstykke.
Foruden bestyrelsen og driftslederen
var der to deltagere.
Der blev talt meget om vort vandværk
og dets vand. At vi har noget meget
godt vand kan der ikke herske tvivl
om. Men hvor godt er det egentlig.
Tallene for vandets hårdhed og Ph
værdi kan ses fra referatet. (bringes senere red.) Men det kom også på tale
blandt deltagerne at nogen mente at
man sagtens kunne forsyne sit damp-

strygejern med alm. postevand fra
Grønbjerg. Derudover var der også røster fremme om at man kunne undlade
at benytte dyrt indkøbt vand til sine akkumulatorer – her kunne man også benytte det gode grønbjergske vand. Ligesåvel som man kan undlade salt til
sin opvaskemaskine og doseringen i
vaskemaskiner behøver et minimum.
Gode oplysninger som man kan ”tjene”
penge på. Inden du bruger metoderne
så konferer med brugsanvisningen på
din opvaskemaskine/dampstrygejern
eller læs på bagsiden af vaskemiddelpakken og konferer med din mekaniker
omkring benyttelse af væske til akkumulatoren. – Og så fik vi en bid brød
med en øl til - det behøver jo ikke være
vand det hele. -mb 

Ørnhøjvej 24 - Grønbjerg - Tlf. 97 38 42 81 - Fax 97 38 42 88
IDÉ • HUSE NE

IVAN V M ORTENSEN A/S
Bygge & indretningsfirma
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I Menighedsrådet
Ved: Formand Hanne Kjærgaard

Et nyt år 2001.
Et nyt år - et nyt menighedsråd
begyndte sit samarbejde første søndag
i Advent, et samarbejde som skal vare
4 år. Jeg håber naturligvis på at det
bliver et godt samarbejde.
Konstituering
I november tog vi forskud på samarbejdet, idet vi holdt et konstituerende
møde.
Else Pedersen fortsætter som kirkeværge og kontaktperson til personalet
Klaus Jensen er kasserer
Erik Ellegaard er næstformand
Helle Engestoft er sekretær
Marianne Hansen med i valgudvalg
Hanne Kjærgaard fortsætter
som formand
Hans Erik Hansen fører regnskab (er ikke
med i menighedsrådet).
Møder
Vi afholder vore møder på
skolen, fordi
menighedsrådsrådsmøder
er
offentlige
møder.
Der
bliver hængt
12

en dagsorden op i
Våbenhuset. Vi mødes ca. 10 gange
hvert år, anden torsdag i måneden, juli
og december måned holdes ingen
møder.
Julekoncerten
Jeg vil lige næve Julekoncerten med
nogle få ord : DET VAR BARE SÅ
GODT. En flot koncert i kirken, og
dejlig underholdende sang og spil i forsamlingshuset.
Organisten
Hanna Husted Larsen har fortsat barselorlov og forlænger orloven med forældreorlov. Det har været muligt at finde afløsere indtil nu, vi er meget taknemlige for de, der er villige til at aflø-

Her akkompagneres Anne Kleinstrup af Lars Fredriksen Tværfløjte og
Thomas Rischel på piano.

se, og vi håber ikke det bliver noget
problem i det nye år. Karen Margrethe
Møller får god øvelse i at synge sammen med forskellige organister, og da
både præsten og Karen Margrethe er
en meget positive samarbejdspartnere,
så er mit indtryk at alle synes, det hele
går “æ så ring’ endda”.

Generalforsamling
i
Grønbjerg
Sogneforening

Med ønsket om et Godt Nytår til alle.

torsdag d. 22. februar kl. 1930
Hanne Kjærgaard
Else Pedersen
Klaus Jensen
Erik Ellegaard
Helle Engestoft
Marianne Hansen



97 38 40 94
97 38 43 73
97 38 42 47
97 38 42 09
97 38 43 32
97 38 48 00

i
forsamlingshuset
dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

Fællesspisning
Fredag d. 26. januar kl. 1830
i Forsamlingshuset
Voksne: 40,00 kr.
Børn
20,00 kr.

Tilmelding til Brugsen senest tirsdag d. 23. januar
Familie & Samfund - Kirkelig Samfund - Menighedsrådet
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I Sneppeår!
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

Min første jagt - Uglen
I efteråret 1980 stod jeg på hjørnet af
en lille skov i det vestjydske. Mit
jagttegn havde jeg erhvervet i foråret,
så det var en af mine første "rigtige"
jagter. Jeg var lidt forinden sat på post
af en noget ældre jæger som, til min
store glæde (og skræk) havde fortalt
mig, at nede i dette hjørne plejede
ræven altid at komme. Der gik ikke
lang tid før jeg kunne høre hundene
og deres førere komme nærmere og
jeg var klar. Indtil videre havde jeg
kun skudt lidt krager og skader, som
vi fik lov at jage hos et par
kammerater, der boede på landet.
Krager og skader var lidt legale at
skyde, inden man fik jagttegn. Jeg
drømte allerede om ræv og rådyr.
Pludselig kom en fugl lydløst ud fra et
spor i skoven, kun ca. 20 meter fra
mig, så pr. refleks kastede jeg bøssen
til skulderen og skulle lige til at
trykke af. Min pegefinger stoppede og
jeg tog bøssen ned. "Hold da kæft!
Det var tæt på." tænkte jeg. "Det
kunne være blevet rigtig pinligt.
Skyde en ugle!" Jeg stod og funderede

lidt over situationen.... og der kom
ingen ræv. Da min kammerat kom ud
af træerne med sin hund, kiggede han
bebrejdende på mig. "Kunne du ikke
have skudt sneppen?"
"Sneppen???? Næææøøh, den var lige
langt nok ude, da jeg opdagede den og
jeg kunne ikke rigtig få hold på den."
Han kiggede mistroisk på mig og gik
den anden vej. Jeg fulgte
efter."Ugle...Vorherre bevares!" tænkte
jeg.
Det var første gang jeg så en sneppe, i
virkeligheden. Jeg har siden haft lidt
svært ved at se ligheden med ugler,
men vi bliver jo alle klogere.
Sneppen
Har du nogensinde set en rigtig,
levende sneppe? Jeg tror mange vil
svare, nej. Jeg går tit en tur i skoven
med fruen i huset og drengene, men jeg
har kun oplevet at se en sneppe et par
gange. Nogle gange ser man en, når
man kører bil i skumringen. Det er ikke
så mærkeligt, for sneppen lever i det
skjulte, oftest i skovbunden. Det
hjælper lidt, hvis man har en hund som
kan snuse sig frem til dem og få dem
til at lette. Men det kaldes jagt! Når jeg
denne gang har valgt overskriften
"Sneppeår!", så er det fordi, det netop

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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har været overskriften på mange af
efterårets jagter, ikke mindst i Kiddal.
I "Den nye jæger", lærebogen for
kommende jægere står flg. om
skovsneppen. (Iflg. min egen
omskrivning.) En skovsneppe er på
størrelse med en lille due. Den er
buttet og kortbenet. Næbbet er 7-8 cm
langt og fjerdragten brunlig med gule,
grå og sorte aftegninger. På oversiden
af hovedet ses 3-4 sorte tværstriber.
Sneppen yngler fra Storbritanien og

østpå gennem det mellemste og
nordlige Europa og Asien. Igennem
sidste århundrede har den bredt sig
meget i Danmark, hvor den nu er ret
almindelig som ynglefugl. Desuden er
den trækgæst i marts-april og oktoberdecember.
Under forårstrækket og på ynglestedet
udfører hannen en parringsflugt i
skumringen og daggryet, medens den
laver to forskellige lyde. En knorten
(som kvækkende frøer) eller en pisten
(som en dør der knirker.) Reden
placeres tit ved foden af et træ.
Sneppen tager føde, både i skoven og
på tilstødende marker, som besøges i
døgnets mørke timer.
Sneppen er en "vejrfugl", dvs. dens
træk er meget afhængig af vejret. Er
det rigtige vejr her pludselig, så
trækker den og så er det for jægeren
med at være på pletten. Er der
sneppefald så er der virkelig mange
fugle. P.g.a. dens så varierende træk er
jagtudbyttet meget svingende. Der

Spar på energien i Grønbjerg. .…
men bevæg dig til Grønbjerg forsamlingshus
Onsdag d. 24. januar 2001, kl. 19.30.
v/ Villy Svinth, Videbæk Kommune
Indledning
Hvordan kan et energirigtig hus se ud
v/ Energikonsulent Jens Jørgen Nøhr RAH
Energirigtig madlavning
v/ Husholdningskonsulent Jette Munch RAH
Lodtrækning om de 2 x 3 rødvin og elsparepærer finder sted
Kaffe
De 5 ”checkede” huse i Grønbjerg danner grundlag for en energisnak

Arr: Sogneforeningen, Familie og Samfund, Grønbjerg - 2000 og Videbæk kommune.
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skydes mellem 10.000 og 35.000
fugle pr. år i Danmark.
Trofæet fra en skovsneppe er den
yderste håndsvingfjer, som er ca.2 cm
lang. Den benyttedes førhen af
kunstmalere, hvorfra betegnelsen
"penselfjer" kommer.

due. "BANG!.....BANG!" Få sekunders
pause. "BANG!" Der lød et par
ukvemsord fra ham som skød to skud
forbi og samtidig brød den anden ud i
latter. "Det var godt!....Kom så med
den!" Hunden kom med endnu et
eksemplar af denne fascinerende fugl.
Det var den første weekend i
november, år 2000. Jeg havde aldrig
været med til noget lignende. Det var
startet med nogle enkelte snepper i
første såt og en del i anden, men efter
frokost gik det helt amok. Der var
snepper over det hele.
(("Rigtig" sneppejagt foregår med èn

Jagten på sneppen
I Kiddal har vi en fiskal. Han uddeler
bøder og reprimander hvis man ikke
opfører sig korrekt eller på anden
måde dummer sig. Bøderne er på 5-10
kr og indtægten går til natur- og vildtpleje. F.eks. er der tradition for, at det
koster 5 kr at skyde forbi en sneppe.
Det er statistisk beviseligt, at de bøder
fiskalen uddeler på den første jagt i
november, udgør en temmelig stor
procentdel af årets indtægter. Der er
nemlig, som regel, mange snepper.
"Er du klar?" blev der råbt inde
mellem træerne. En af hundene havde
stand for en sneppe. Den næste
hundefører var trukket lidt over, for at
dække den ene side. "Nu kommer
den!" og i samme sekund
kommanderede han hunden frem. Jeg
stod lige udenfor skoven og kunne
høre det hele. Når sneppen letter, sker
det med en meget karakteristisk
blafrende lyd, som minder lidt om en

Stående hund

jæger og hans stående hund. En
stående hund finder fuglen og "låser"
den. Hunden står så fuglen ikke flygter,
men trykker sig. Når jægeren kommer
op til hunden og er klar, kommanderer
han den frem. Når fuglen letter, skal
hunden sætte sig og afvente skud og

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING
Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde.
Totalenteprise • Modernisering • Gulvbelægning
Kristen Agerlund Jensen
Peter Ø. Christensen
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jægerens kommando, som så
forhåbentlig er "Apport!" Herefter
skal den hente den nedlagte fugl til sin
fører.
En anden jagtform er med stødende
hund. Her anvendes spaniels. (Også
retrivere, selv om de betragtes som
rene apportørere.) Disse hunde søger
"under bøssen", dvs. de søger
tærrænet af, ikke længere væk fra
jægeren, end han kan skyde til de
fugle, hunden støder op.
I Kiddal bliver snepperne skudt på
drivjagt, iblandet en vis grad af disse
to sneppejagtsformer.
Hundene må gerne jage råvildt og
harer ud af skoven og så er det svært
at skulle søge under bøssen eller være
stående fuglehund. Jager de en sneppe
op i deres søg, kommer det, de som
står for, i udkanten af skoven til gode.

Er der rigtig mange snepper og der er
flere hunde, kan de stående godt blive
så ivrige i deres søg, at de glemmer
deres stand. Der går simpelthen sport i
at få så mange fugle på vingerne som
muligt.))
På denne dags jagt blev der skudt over
70 skud og på paraden lå 16 snepper,
hvoraf de 9 var skudt udenfor skoven.
Dansk Sneppeklub
Jeg har tidligere nævnt Dansk
Sneppeklub. Det er en klub for de få
jægere, som har præsteret at skyde
snepper som doublè. (To i to skud,
uden at tage bøssen fra skulderen). Ved
efterårets begyndelse havde klubben 56
medlemmer, hvor en Grønbjergbo,
Eigil Skytte, er den ene. Nu bliver der
to fra Grønbjerg. Tillykke til Flemming
Husted.

Din lokale el-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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Rygterne spredes utroligt hurtigt
indenfor jægerkredse, (det gør den
også andre steder) og i løbet af de
næste dage, havde mange hørt om de
mange snepper i Kiddal. Det viste sig
dog hurtigt, at det ikke var et
enkeltstående tilfælde denne dag. Helt
utroligt! Jeg var sikker på, at jeg
aldrig skulle opleve noget lignende,
men......
Flere snepper
14 dage senere. De første to såter var
overstået, Jørn Ras havde truttet
frokostsignalet (eller hvad det nu var?
Undskyld, Jørn!) og skurvognen
duftede/hørmede af madpakker,
kaffedamp, cigaretrøg og hvad der
ellers havde sneget sig med ind.
Snakken gik stadig om de mange
snepper på sidste jagt. Godt nok var
der en del snepper i dag, men ikke
samlignelig med sidste jagt. Jeg sad
ved siden af Eigil, som havde

afleveret en 20'er og en seddel, med sit
skud- og ben-gæt. Vi gætter antal ben
på paraden, (Snepper tæller 3 og en
hanræv 5) samt antal afgivne skud.
"Det bliver i al fald ikke som sidste
gang." mente Eigil. Jeg var enig, men
det behøver man jo ikke sige."Ja, det
ved du jo ikke. 20 snepper, masser af
skud,
en
hanræv,
jo
jeg tror jeg
gætter
på
1 5 0 ! "
hvorefter jeg
skrev et noget
lavere tal på
seddelen.
Snakken gik
og vi hyggede
os.
Der
blev
kaldt til samling og vi fik fordelt
posterne, mens hundeførerne gik på
plads, så drevet kunne starte. To uger

Onsdag d. 21. februar, Skolen kl. 19.30
“Konsulenterne”
Karin - Rita - Annette
Kommer og laver mad - Vi håber at I tør komme.

Familie &
Samfund
i
Grønbjerg
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Mandag d. 26. februar
Fastelavn
Grønbjerghjemmet
Lørdag d. 17. marts 1300 - 1600
Kursusafslutning på Grønbjerg Skole
Alle er velkomne til at få en hyggelig eftermiddag

tidligere havde jeg ikke troet på, jeg
ville opleve noget lignende. Men det
kom jeg så til alligevel.
Skovsnepper væltede nærmest ud af
træerne. Jeg stod på et tidspunkt tæt
på naboskellet, hvor vi naturligvis
ikke havde jægere stående. På under ti
minutter talte jeg 23 snepper, som
kom ud af træerne og fløj ud over
marken. Vi (det lyder så godt, når man
selv skød forbi på tre) skød 26
skovsnepper og et rådyr i 75 skud.
Nogle tænker måske at det var en
pokkers masse forbiskud, men
snepper er svære og vi har faktisk fået
en hilsen i Kiddal fra Bo Holst
Jørgensen.
En af vores gæster var senere på jagt i
statsskoven, hvor skovridderen gerne

ville høre om rygterne talte sandt,
hvilket kunne bekræftes. "Hils dem i
Grønbjerg og sig jeg er imponeret.
Vi havde en sneppejagt, hvor der også
blev skudt mange fugle, men her blev
der brugt syv skud pr. nedlagt fugl."
Et par afsluttende bemærkninger:
- Flemming Husted gjorde det igen.
Han doublerede for anden gang to uger
efter.
- Jørn Ras bliver bedre og bedre på
jagthornet som sæsonen skrider frem.
- Jeg skød godt nok forbi på tre
snepper på sidste jagt, men jeg skød to
i to skud på den første. Og det er
skrevet uden at prale.
Tak for denne gang.

Husk

Generalforsamling
Grønbjerg Brugs
Afholder ordinær
Generalforsamling
Torsdag d. 29 marts kl. 19
i Forsamlingshuset
Adgangskort kan hentes i
Brugsen
Alle er velkommen
Bestyrelsen

Gymnastikopvisning
Fredag d 23. marts
i Multisalen

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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I Nyt fra Havekredsen
Ved: Formand Lis Helles Olesen

Kære medlemmer.
Hermed ønskes alle et
godt nytår og tak for
året, der gik.
Velkommen til de
nye medlemmer vi fik
i 2000, og til kommende medlemmer i
2001.
Som noget nyt modtager medlemmerne hele programmet på én gang i år.
Vi har bestræbt os på at sammensætte
et alsidigt program, så der er noget for
enhver smag. Vi håber på et godt
fremmøde. Alle arrangementer annonceres i RUNESTENEN.
På generalforsamlingen i efteråret takkede Else Iversen af efter 14 år som
formand for kredsen. Else har ydet en
meget stor indsats både her i den lokale kreds og i regionsbestyrelsen. Der
skal lyde en stor tak til Else. Vi vil gøre vores bedste for at leve op til Elses
engagement. Velkommen til Ingrid
Jensen, som blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Vores første arrangement i 2001 er allerede den 24. januar, hvor vi kigger
havebøger og snakker løst og fast om
vores fælles haveinteresse.
Med venlig hilsen og vel mødt i Havekredsen.
Bestyrelsen.
Formand:
Lis Helles Olesen,
Vinkelvej 4, Grønbjerg tlf. 97 38 43 13
Næstformand:
Eva Broni,
Holstebrovej 26, Grønbjerg
tlf. 97 38 4179
Sekretær:
Ingrid Jensen, Nørhedevej 9, Ørnhøj
tlf. 9738 63 15
Kasserer:
Hanne Nielsen, Spåbækvej 10, Ørnhøj
tlf. 9738 63 09
Finn Hansen, Mosevænget 30, Ørnhøj
tlf. 9738 63 79
Konsulent i Region II:
Lene Juhl Jørgensen, Dragstrupvej 4,
Fjallerslev, 7900 Nykøbing Mors.
tlf. 97 74 44 53.
Træffes mandage kl. 8.30 - 12.00

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf. 97 38 45 00
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Åbningstider i postbutikken
Mandag til lørdag
8 - 12
Søndag Lukket
21

I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Vintertræthed.
De sidste 20 år har man især i USA;
men også i andre dele af verdenen forsket meget i sæsonafhængige lidelser.
Den mest kendte er den såkaldte vintertræthed, hvor man selv er i tvivl
om, om man fejler noget; men heller
ikke føler sig rigtig kvik. Man er lidt
uoplagt og irritabel og bliver træt midt
på dagen.
Dette kan i mange tilfælde afhjælpes
med ekstra lys. Lysstyrke måles i lux.
På en midsommerdag, hvor solen står
højt på en skyfri himmel, kan lysstyrken nå op på 50.000 lux. Sammenlignet hermed er den almindelige lysstyrke indendørs om vinteren omkring
100 lux, og i et kontormiljø kræver arbejdstilsynet 200 lux. Det er meget
forskelligt, hvordan forskellige men-

nesker reagerer på lys eller mangel på
det. Lyset virker ved, at det gennem
nogle specielle nervebaner fra øjet til
hjernen, frisætter nogle hormoner i
hjernen, som regulerer døgnrytmen.
Kort sagt kan godt lys om dagen være
med til at holde een kvikkere og samtidig betyde, at man sover bedre om natten.
Gamle mennesker, der har fået byttet
om på dag og nat, og andre, der af een
eller anden grund har fået forstyrret
døgnrytmen, kan have gavn af lysbehandling.
En almindelig måde at behandle på, er
at sætte en bordlampe op, så man kan
sidde og foretage sig noget under behandlingen, der med ca. 2500 lux skal
foregå ca. 2 timer hver dag.
Der kan købes særlige lamper til formålet, men almindelig hvidt lys kan
bruges. Halogenlamper kan være skadelige til det formål. 

Grønbjerg Jagtforening
Afholder ordinær generalforsamling
i
Klubhuset, Frydendalsvej
Torsdag den 25. januar 1930
Dagsorden ifølge vedtægterne
Bestyrelsen
22

Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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Her viser Dagli’Brugsens 1. hold stolt resultatet frem. Det er fra venstre uddeler Mads Ramskov, 1.
mand Claus Petersen, og formanden Henrik Thomsen

Her ekspederer Kirsten Fredriksen én af de
første kunder i den ny Dagli’Brugs fra den
nye ”kasseterminal”.
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Uddeleren på sit nye lyse og venlige kontor med
udsigt til en anden af byens driftige virksomheder.

I den nye brugs kan man foruden at se på ”labre larver”,
både fra Grønbjerg og Haribo,
også købe nybagt brød fra
”Bake off” ovnen. Det er Bake off-ovnen helt til venstre.
Larven fra Grønbjerg er Marianne Engestoft.

Herunder viser uddeleren og
formanden, Runestenens bidrag til festlighederne.
”Runestenen” havde gennem
byggeperioden taget billeder,
som ved indvielsen blev overrakt i en til lejligheden passende ramme.
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I Brugsens Åbning
Ved: Gravers Kjærgaard

Ved Brugsens indvielse mandag d. 4.
december 2000.
I anledning af åbning af den nye
brugs, er jeg blevet bedt om at sige et
par ord, og det gør jeg gerne.
Flot resultat
Jeg vil starte med at ønske bestyrelsen, med Henrik i spidsen, og de ansatte med Mads i spidsen tillykke med
det flotte resultat.
Det er et resultat, der absolut ikke er
kommet af sig selv.
Men det er et resultat der er skabt i
Grønbjerg. Der er ingen offentlige instanser der har, eller er blevet bedt om
at bidrage, for at få det op at stå, på
samme måde er det os selv, der skal
stå sammen om den fortsatte drift.
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Drømme - virkelighed !
Nogen har nok undervejs spurgt både
sig selv og andre, er det ikke lidt tovlig
det her, og er det ikke bare noget, man
kan drømme om i et lille landsbysamfund?
Jo måske, men sommetider skal man
turde lade drømme blive til virkelighed. Så er det jo godt, der er folk, der
er så modige og visionære, at de tør lade drømme blive til virkelighed.
Initiativet her handler jo ikke bare om
at forsyne området med dagligvarer.
Det er samtidig også et led i den kæde,
der får et landsbysamfund til at bestå
og udvikle sig.
Men, som jeg også hørte en sige, nu
var det også rart nok, at de snart blev
færdige med den Brugs, så man igen
kan være tryg ved at blive syg og gå til
doktor.
”Fra kontrabog til internethandel”
Hvis jeg lader tankerne gå
tilbage, er der sket meget,
siden vi havde vores kontrabog hos Halfdan. Der
er 2 muligheder, enten går
udviklingen hurtig, eller
også er jeg ved at være
gammel. Det vil jeg lade
andre vurdere, men det er
måske en kombination af
begge dele. Der kunne
sikkert laves et langt foredrag under emnet: ”fra
kontrabog til internethandel”, det vil jeg dog skåne
jer for.
I øvrigt var der foruden
Halfdan både Brugs og

købmand Tage Christensen dengang.
Og ”servicen”
Et er dog fælles fra dengang til nu. En
forretning skal trives ved, at de der
driver butikken får kunderne til at føle
sig godt tilpas, føler sig godt servicerede. Når vi andre som handlende går
ind i butikken, har vi bevist eller ubevist nogle forventninger.
Jeg skulle tage meget fejl, hvis ikke
Mads og hans personale enten i læretid eller på kursus har lært, at har kunden en forventning på 100%, er det en
succes, hvis kunden går ud med en
fornemmelse af at have fået 101%,
men et tab, hvis det kun er 99%.
Sådan var det såmænd nok også i
Halfdan, Tage og Hans´ tid, selvom
de måske ikke havde gået på kursus i
det, så vidste de bare, at sådan var det.

Jeg er øvrigt ret overbevist om, at i disse omgivelser og med dette personale,
vil vi bære vores varer hjem med en
fornemmelse af at have fået vore forventninger indfriet.
Jeg vil slutte, som jeg også gjorde, da
vi indviede vores Multisal, med at citere vores velkomstskilt ved indkørslen
til byen: ”Det blomstrer i Grønbjerg,
kom og slå rod”, jeg kan hermed konstatere, at ”Det blomstrer i Grønbjerg”,
og opfordre til at komme ”og slå rod”.
Endnu engang et stort tillykke til det
store hold af Vikinger,: Brugsens bestyrelse og ansatte, Grønbjerg By- og
Erhvervsudvikling, håndværkere og et
hav af frivillige hjælpere.
Tillykke og tak for ordet.

Søndag d. 25. februar
Kl. 14.00 – 16.00
Børn gratis adgang.

OBS !
Der er præmie til de bedste
udklædte
Der sælges is og sodavand

Voksne kr. 25,Inkl. Kaffe og fastelavnsbolle.

Grønbjerg Sogneforening.
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I Skolebestyrelsen
Ved: Formand Ole Berthelsen

Personalet
Efter påskeferien gik Grethe Lorentzen på barselsorlov og blev afløst af
Klaus Fanø. Det var meningen, at
Klaus skulle have fortsat hele skoleåret. Imidlertid blev han tilbudt en fast
stilling i Gimsing og det med et ønskeskema. Som ny barselsvikar har vi
så fået Benny Madsen. Benny er 25 år
og nyuddannet fra Nr. Nissum Seminarium.
Tak for hjælpen
Sidst i august var der nogle forældre
samlet, for at male legeplads og lave
nyt gyngestativ. Det er vist sagt før,
men alligevel. Det er dejligt at så

mange gider hjælpe med disse praktiske ting, så vi kan få meget mere for få
penge, til gavn og glæde for vores fælles børn. Vi siger tak til alle, der deltog.
Skole-hjem samarbejde
I september havde vi møde med de nye
klasseforældreråd. Her gennemgik vi i
små grupper vores principper for skole-hjem samarbejde, derefter diskuterede vi dem fælles. Alle gruppernes forslag, og nye ideer, blev skrevet ned, til
brug for skolebestyrelsen. Disse forslag og ideer har vi brugt som baggrund i vores arbejde med at revidere
principper for skole-hjem samarbejde,
som nu er klar til endelig godkendes
først i januar.
Bygningerne
Arkitektfirmaet Torsten Riis Andersen

Vores NetBank er åben de
fleste af døgnets timer, så du
kan ”klikke” dine overførsler,
betalinger m.v. på plads, når
det passer dig

www.landbobanken.dk
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har udarbejdet delplaner for alle Videbæk kommunes skoler. Forslaget for
Grønbjerg skole/børnehus blev forelagt os i august, hvor vi, sammen med
børnehusets bestyrelse fandt frem til
nogle kommentarer og ønsker. Disse
ting blev sat sammen til en fælles
skrivelse til kommunen.
Byrådet har senere vedtaget disse delplaner i en prioriteret rækkefølge over
de næste 5 år. Grønbjerg ligger sidst i
rækken, så det bliver ikke med det
første, vi får lavet noget her i Grønbjerg. Vi kan dog glæde os over at der
er forslag om anlægsudgifter på
1.400.000 kr. til Grønbjerg skole og
Børnehus.
Helhed i opvæksten
Vi deltog sidst i september i en pædagogisk debataften om Helhed (helhed

for børn fra 0 - 18 år i Videbæk kommune) i Videbæk Hallen. Her fremlagde arbejdsgruppen deres bud på helhed.
Helhed kan være mange ting, men det
drejer sig vel om at børn/unge føler, at
der er helhed i deres hverdag, set med
deres egne øjne. Fra vores pædagogiske dag, hvor vi debatterede helhed
kom følgende definition frem:
Helhed er, når barnet føler tryghed
og kontinuitet i dets liv og at overgangene mellem de enkelte institutioner ikke føles uovervindelig og skader ens selvværd og harmoni.
Mobiltelefoner
Vi har haft en snak om mobiltelefoner,
og er meget enige med pæd. råd om, at
disse ikke må bruges i skoletiden, incl.
frikvartererne og det tilføjes i ordensreglerne.

Grønbjerg IF's generalforsamling

Tirsdag den 6. februar 2001 kl. 20.15
I klubhuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
Flg. er ikke på valg:
* Tine Lund-Nielsen * Morten Pedersen * Heidi Christensen * Birgit Andersen
Flg. er på valg:
* Leif Kjærgaard Kristensen * Peder Justesen * Jytte Nilausen
6. Valg af revisor og revisorsuppleanter
7. Evt.
Med venlig hilsen bestyrelsen
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Skole & Samfund
De fleste fra bestyrelsen var så heldige at være på et rigtig godt regionskursus, som Skole og Samfund havde
arrangeret i Randers. Det var det bedste kursus, vi har været på indtil videre.

”Principper om overflytning af elever
til Spjald” og ”Undervisningens ordning”
Vi arbejder pt. med at planlægge ny
pædagogisk dag først i marts, hvor emnet sandsynligvis bliver ”Den internationale dimension.”
Alle ønskes et godt nytår. 

Fællesmødet
Vores fælles møde med børnehuset,
”Novembermødet” bød i år på foredrag med Gitte Hornshøj. Det var en
morsom aften, hvor lattermusklerne
blev rørt. Gitte er både meget hurtig i
replikken, samtidig med, hun med humor forstår at servere nogle holdninger om takt og tone.
Grønbjerg-Spjald
Her i efteråret har vi revideret

Prøv
www.runestenen.dk
og
kom med kommentarer!

v/ Irene Andersen . Algade 18 . Grønbjerg . Tlf. 97 38 44 50
Også gerne mad ud af huset

Åben hverdage 12 - 21 fredag & lørdag 12 - 24 mandag lukket
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I Nr. Omme - netværk
Ved: Redaktør Mogens Ballegaard

Kulturing
Fra og med dette nummer har jeg til
hensigt at lade alle de arrangementer
der er anført i Runestenen gå på Ringkjøbing Amts Kulturhjemmeside på
internettet – www.kulturing.dk.
Siden er forbundet med Kultunaut der
er en dansk hjemmeside for kulturelle
ar r a n ge me nt er . Si den h edde r
www.kultunaut.dk.
Jeg har været på siderne for at søge på
arrangementerne her i Grønbjerg. Den
nemmeste måde er (synes jeg) at finde
”sted” og derpå indtaste ”Grønbjerg
Forsamlingshus”, ”Nr. Omme Kirke”,
”Grønbjerg Skole” eller hvor arrangementet nu finder sted.
Radio Midt-vest
Ud over at tilmelde arrangementerne
til internetsiderne, vil jeg sende en email til Radio midt-vest’ arrangementsoversigt ”Rundtomkring” således at alle arrangementerne her i sognet kan komme med i meddelelserne
”Rundtomkring” der kommer hver
morgen kl. ca. 815.
Jeg håber at alle er tilfredse med den
ordning. Hvis en forening eller lignende har noget imod at arrangementerne
bliver kundgjort på denne måde bedes
de sige til.
Ud over at arrangementet bliver nævnt
i radioen og man kan se det på inter-

nettet, er det også en reklame for vort
sogn.
e-mail-netværk
I forbindelse med udarbejdelsen af
Vejviseren for Nr. Omme sogn har jeg
fået fat i en del e-mail adresser her fra
sognet.
Jeg har til hensigt at oprette en mailingliste hvortil jeg vil sende nyt om de
arrangementer der finder sted i Grønbjerg, samt sende en reminder om tilmeldinger mødedatoer osv. Nogle vil
måske være træt af at modtage sådanne
oplysninger - dem vil jeg gerne høre
fra, så bliver de slettet af mailinglisten.
Meld dig til
Endvidere vil jeg gerne høre fra flere
der ønsker at være med i ordningen have flere e-mailadresser således at vi
her i Grønbjerg kan danne et netværk
og komme hurtig i kontakt med hinanden.
man kan e-maile til:
runestenen@runestenen.dk.
for at komme med på listen.

Grønbjerg - 2000
Ordinær
Repræsentantskabsmøde
Mandag d. 12. marts kl. 19.30
på Grønbjerg Skole
Alle er Velkommen
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I Vandværket
Herunder bringes portrætter af bestyrelsen samt driftslederen i Vandværket i Grønbjerg. Beretningen og omtalte vandværdier for vandet i Grønbjerg bringes forhåbentlig i næste
nummer. -mb 

Driftsleder
Johannes Mikkelsen

Kasserer
Jørgen Kristensen
Hvortil al henvendelse om måleraflæsning m.m. kan foregå.
97 38 42 59

Formand
Leif Tange

Peder Christensen

Karneval i Grønbjerg
lørdag den 3. marts
Reserver aftenen til denne spændende begivenhed
Smid din daglige maske - kom og se om du bliver genkendt!
Der vil senere kommer et program med de nærmere detaljer
Med venlig hilsen Sogneforeningen.
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Generalforsamling i Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling
Aps, den 23. November 2000
Besøg
Der var ca. 25 fremmødte til generalforsamlingen, som begyndte med
virksomhedsbesøg i Grønbjerg
Brugs’ nye Butik Annebergvej 5.
Den efterfølgende generalforsamling
blev afholdt på Grønbjerg Kro, hvor
Ivan Mortensen blev valgt til dirigent.
Formandens beretning
Formanden kunne berette, at Grønbjerg-Brugs projektet, som startede
for to år siden, er afsluttet. Den nye
Brugs åbner den 4. december 2000!
Ørnhøjvej nr. 3 (det gamle missionshus) er blevet solgt, til en faglærer på
Teknisk Skole, med overtagelse 1/10
2000.
Ørnhøjvej 3, har stået tomt det meste
af året, både pga. manglende lejere
og sidst på året med beslutningen om
salg af huset.
Regnskabet
Kassereren gennemgik regnskabet
for 1/7 1999 - 30/6 2000, der viste et
underskud på 184.977 kr., som følge
af manglende lejeindtægter og nedskrivning af ejendom (Ørnhøjvej 3)
til netto salgsprisen pr. 1/10 2000.
Underskuddet bliver modregnet i reserver.
Egenkapitalen bliver herefter på
73.698 kr.
Da egenkapitalen skal være på
mindst 125.000 kr. ifølge anpartsselskabsloven, når 40% af anpartskapi-

talen er tabt, skal der tilføres kapitaltilførsel på mindst 55.000 kr. eller
også skal selskabet tvangsopløses.
Det blev vedtaget, at der snarest muligt skal indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling om ekstra kapitaltilførsel.
Selskabet har besluttet at stille egenkapitalen til rådighed for Grønbjerg
Brugs som risikovillig kapital, der ikke skal forrentes eller afdrages.
Fortsat By- og Erhvervsudvikling i
Grønbjerg
Et flertal på generalforsamlingen besluttede at By- og Erhvervsudviklingen ApS, skal fortsætte. Begrundelsen herfor er, at det er nemmere at
fortsætte en organisation end at skulle
starte op fra bunden igen. Der skulle
være mulighed for at skaffe flere anparter, da mange i Grønbjerg aldrig
har fået tilbud om køb af anparter i
Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling.
Desuden gav formanden for Grønbjerg Brugs, Henrik Thomsen tilsagn
om, at lånet til den nye Brugs, bliver
betalt tilbage.
Vagl
På valg var John Asmussen og Jan
Dyrberg. (Ønskede ikke genvalg)
Nyvalgt til bestyrelsen blev Jens Peder Jensen og Søren Nilausen og suppleant blev Gravers Kjærgaard.
Vedr. valg af revisor, blev der foreslået, at bestyrelsen forespørger andre
revisorer om tilbud på honorar for
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udfærdigelse af regnskabet i Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling.
Estland og Brugsen
Som afslutning på denne aften fortalte John Asmussen om Grønbjerg
Møbelindustris fremtid i Estland og
Henrik Thomsen fortalte om den nye
Brugs, der allerede er forfremmet til
“Dagli’ Brugs”.
Referant Jytte Nilausen

Formand: Ivan Mortensen

På et senere afholdt bestyrelsesmøde
blev bestyrelsen konstitueret således:
Konstituering af bestyrelse.

SE HER
Bredgade 64 6900 Skjern
97 35 12 1 1

CDer SÆLGES
Så gode som nye
PRIS
30 kr.
50 kr.
50 kr.
50 kr.
50 kr.
50 kr

Navn på CDen
Rasmus Klump
Smølferne vol.1
Smølferne vol.1 vol.2
Smølferne vol.1 vol.5
Jul med smølferen
Sommersmølferne

Jacob Mohr Hansen
telefon. 97 38 44 24
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Kasserer: Gravers Sønderby

Sekretær: Søren Nilausen

Markus Gammelgaard

Jens Peder Jensen

Er du i gang med at arrangere :
-

gadefest m/volleyball kamp
højskolekomsammen m/basketball kamp
efterskoletræf m/badmintonturnering
udstilling
koncert
eller noget helt andet !

så ring til Jens Peter Mikkelsen
tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !
prisen er 75,75,- kr. pr. time
Annonce sponseret af:

Grønbjerg Multisal

Udlejning af Multisalen
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I Årets gang - derude
Ved: Lars Holm Hansen
Det mærkelige efterår
Ja, så udrandt endnu et år, det første i
et nyt årtusinde. På en eller anden
måde et mærkeligt år, hvor det føles
at efteråret, mere eller mindre startede i juni måned og fortsatte til midt i
december. Kun i april og maj var der
en længere periode med sommervejr
og de sydlige og østlige vinde, som vi
helst vil have om sommeren, kom
først i oktober måned og fortsatte så
til gengæld hen til midt i december,
hvilket så igen er årsag, til at vi stort
set ikke havde nattefrost inden. Dette
gjorde at man bl.a. kunne se blomstrende roser og andre forskellige
planter blomstrende i december. En
fynbo, fortalte mig at hans nabo, som
bl.a. dyrker stedmoderplanter til kirkegårde, havde et problem for de
stedmoderplanter, som han skulle
sælge til foråret, stod allerede i
blomst og det var han ikke særlig
stolt af. Midt i december fik vi så
”endelig” vintervejret og man kan da
sige at dagene op mod jul, med klar
frost og rim dækkede landskaber, giver helt sin egen stemning.
Når det er frostvejr, får man som re-

gel også solens livgivende stråler at se
og det gør at selvom vi har årets korteste dage, så føler man det anderledes
på krop og sjæl, end når der i lange
perioder er regn, regn, rusk og blæst.
Naturens kalender
Ude i naturen foregår de fleste ting efter en tidsplan, hvor vejret og lyset er
de vægtigste faktorer og således er
2000 også forløbet, næsten og også
kun næsten, for når frosten om efteråret normalt i oktober kommer, sættes
livet ned på ”vågeblus”. Insekter forsvinder, dør eller går hi. Frost gør at
orm, larver og andre fødeemner, søger
dybere ned og bliver utilgængelige for
f.eks. stære, drosler mv.. I år da frosten først kom midt i december, har
man derved kunnet opleve at f.eks.
stærene er blevet. Jeg har herhjemme
haft stære i haven dagligt, helt op til
35 var der den 25.12. og jeg så 2 stære
hoppe ind i en redekasse, for at overnatte der nytårsnat og det er i sig selv
underligt, for selv om sommeren, når
de yngler og ungerne er udruget, flyver stærene altid hen til et rørskovs
område eller til et sted med høje eksempelvis grantræer, hvor de sidder i
en stor samlet flok og sover. Også en
vibeflok på 7 fløj over her 23.12. Normalt trækker begge arter væk i okt./

Adr: Sønderkjærsvej 1, Grønbjerg
Formand: Niels Jacobsen 97 38 44 68
Bestyrelsen
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nov. og vi ser dem ikke her i indlandet, før tidligst i begyndelsen af februar. Rundt omkring i landet er der adskillige eksempler på fugle, som er observeret så sent som aldrig før.
F.eks. opholdt der sig en lille flok svaler, mindst 3 landsvaler og 1 bysvale i
Hirtshals, til i hvert fald et godt stykke
hen i december. Folk så, dem bl.a. siddende på guirlanderne i gaderne og
man kan på sin vis sige, at det er et interessant fænomen med jule-svaler,
men omvendt er det også bekymrende,
at de flyver rundt så højt mod nord,
når de skulle, om ikke andet i hvert
fald være på vej til Afrika.
De kommende år, vil måske vise at sådanne ting bliver mere og mere almindeligt, men det er ikke godt, samlet set
for vor jordklode, at stigende temperaturer gør at klimaet, ændrer sig så hurtigt, især set i jordens historiske perspektiv og det kan uden tvivl blive
problematisk, for visse organismer og
livsformer, inklusiv os selv.
Status for 2000
Når man er ved et årsskifte, plejer man
jo at kikke tilbage på året der gik og
det har da selvfølgelig budt på en masse større og mindre oplevelser
”derude”, som er printet på nethinden.
Tidligere har jeg skrevet at jeg har lavet en liste/hæfte bl.a. over de forskellige fuglearter, jeg har set på eller fra
vor matrikel og den blev forøget med
6 arter i år, hvoraf rød glente og hedehøg i hvert fald er 2 markante rovfuglearter, som man ikke ser så tit på
vore kanter. Begge er sjældne ynglefugle i Danmark og med flest ynglepar
i Sønderjylland. Ringdrossel havde vi
fouragerende i haven i april og grå

Rød glente med sin karakteristiske kløftede hale

fluesnapper i juli. Udover disse så jeg
fjordterne, overflyvende i juli og endelig 3 rastende bjergirisker i oktober,
den er trækfugl fra det nordlige Skandinavien og ses oftest på strandenge
langs kysterne i større flokke. Ja, med
de 6 kom listen op på i alt 107, hvilket
jeg i grunden synes er ret pænt.
2000 bød på et par store oplevelser
midt i februar – da der opholdt sig 2
sneugler ved Vest Stadil fjord; jeg fik
set den ene og må sige at det var
”stort” at se denne kæmpe, sidde der
på den vestjyske strandeng, flyve og
igen sætte sig og stirre hen imod mig
med sine store gule øjne, så store som
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”tekopper”. Jo, det vil aldrig blive
glemt. I samme uge var jeg ude på en
gård, for at sætte uglekasse op og da vi
lige var kommet ind i laden hvor vi
skulle i gang, sad den smukkeste slørugle, oppe på en hanebjælke og kikkede på os. Et flot syn, kan jeg hilse at sige.
Vandstæren
Først i maj ringede en bekendt at han
havde observeret et vandstære par med
unger i Holstebro og da vi tidligere på
året havde hængt et antal vandstære
kasser op langs åerne netop i Holstebro, så skulle man da ud at se hvad der
var på færde, for det er absolut ikke en
hverdagsbegivenhed i Danmark, med
ynglende vandstær. Det var rigtigt interessant, at se hvordan forældrene målrettet fløj frem og tilbage med føde til
de sultne unger. Vi kunne ikke se reden, men trods en overdøvende larm
fra fossende vand, kunne ungerne nemt
høres når de skreg op hver gang, forældrene aflagde reden et besøg. Vandstæren er nok ikke en særlig kendt fugl,
den ligner nærmest en hunsolsort med
en hvid halvmåne på brystet, men herefter hører alt sammenligning også op,
for de har vidt forskellige levevis.
Vandstæren lever langs elve og åer,
hvor der er lavt fossende vand. Dens
jagtmetode er at dykke ned under vandet og søge byttedyr i bundgruset, så
klart rent vand er en absolut forudsætning for den. Normalt er Vandstæren
vintergæst hos os, men ganske få fugle
kan finde på at blive på gunstige steder
for at yngle og det var netop, det der
skete i Holstebro i år. Det er ganske få
par, der yngler i Danmark hvert år og
de sikre yngleforekomster, der har væ38

Vandstæren har anbragt sig på en sten midt i det
brusende vandløb, mens den spejder efter bytte.

ret her i amtet, kan i hvert fald tælles
på en hånd. Hvis man vil opleve Vandstæren er det bedste sted, at gå en tur
langs ”stryget” ved Vandkraftværket
om vinteren. Hver vinter kan der opholde sig op til 4 - 5 stykker her og
man skal blot, gå lige så stille på stien
og lægge mærke til de sten, der stikker
Er du vaks
så kom straks
jeg er klar

97 38 42 85

op over vandet. Som regel er de overklattet og det er gode tegn på, at der er
Vandstær. Pludselig, ser du en mørk
fugl dykke, stå stille og iagttag, snart
kommer den op igen.
Mandø, Hoverdal og Vejlerne
I maj var det turen til Mandø, med
mange fugle, men ikke mindst det flotte og specielle landskab, samt vadehavet var en virkelig god oplevelse. I juni var der natravnene i Hoverdal og
Ulfborg plantager. I august var 17
skestorke i Vejlerne, det der gjorde
størst indtryk og nu her i december er
jagende blå kærhøg han, hen over
markerne absolut ikke at kimse af.
Og så herhjemme
Desuden er der meget at kikke på ved
foderbrættet nu, med de faste gæster
som: skovspurv, bogfinke, musvit,
blåmejse, grønirisk, solsort og gulspurv m.fl. Ja, gulspurv havde vi omkring 50 af, dagen efter at vi havde
hængt julenegene op, mærkeligt!, idet
der normalt kun er nogle ganske få
stykker, men det rygtes åbenbart hur-

tigt i gulspurve kredse, når der er havre at få. I vinter er der et andet markant indslag i haven/landskabet og det
er sjaggerne, som rigtig tager for sig,
af især nedfaldne æbler. På Internettet,
så jeg at der var set en flok på 30 silkehaler lidt vest for Grønbjerg, her en
af juledagene. Absolut et flot syn.
Gratis oplevelser
Ja, hver måned har for mig sine helt
egne naturoplevelser, men alle har jo
mulighed for at få dem, de er helt gratis og ligger sommetider lige uden for
døren, men en ting vil jeg sige. Køb et
kladdehæfte og skriv dine iagttagelser
ned og du vil kunne opleve dem igen
og igen. 

Kirkelig samfund
Underholdning på
Grønbjerg Skole
onsdag d. 7. marts kl. 1930

GRØNBJERG
MASKINFORRETNING
din lokale Maskinforretning

97 38 40 35

Viktor Hedegaard, Borbjerg
læser og synger
et egnsspil fra Borbjerg
Viktor Hedegaard var med i
de syngende husmænd
Husk kop
Bestyrelsen
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Årets spillere 2000 i Spjald IF kommer fra - GRØNBJERG!
Piger:
Susanne Bendtsen
Trods sin første sæson som pigespiller i Spjald, opnåede Susanne den
fornemme hæder at blive kåret som
“Årets Spiller” for sit hold. Susanne
er en komplet spiller med masser af
energi, blik for spillet, god teknik og
balance, skud i støvlen og alt dette
kombineret med stor træningsflid.
Susanne Bendtsen og Trine Mikkelsen - selvfølgelig også fra Grønbjerg
- var de bærende kræfter på et talentfuldt pigehold i Spjald. Der er en talentmasse som Grønbjergs Damehold
hårdt får brug for om 5 år.
TILLYKKE TIL SUSANNE!

Drenge:
Ole Bak
Selvom det var Oles første sæson
som drenge spiller i Spjald, så fik Ole
den store ære at blive kåret som
“Årets Spiller”for sit hold. Dette sættes i relief af, at Ole midt i sæsonen
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var skadet efter slagsmål med sin
crosser. Ole er en spiller med masser
af energi, pålidelig og aldrig selvisk i
sit spil, og er altid fast mand til træning. Dertil er Ole Bak altid en særdeles god kammerat overfor sine medspillere. Susanne og Oles succes i
Spjald understreger til fulde, at når
man kan spille på Grønbjergs fodboldhold, så kan man også sagtens begå sig i Spjald!
TILLYKKE TIL OLE!

Junior:
Claus Bak
Dette var anden gang at Claus opnåede denne hæder - og det endda selvom
Claus er 1.års
junior. Claus er anfører for junior holdet, og har en sjælden forudseende
spil opfattelsesevne, som gør ham til
en sikker og stabil mand i det bageste
forsvar. Claus er energisk og “giver

ikke op overfor boldemælk”, og har
trods sin ranglede statur også en god
basal teknik. Claus har alle de egenskaber som skal til for at blive en stor
fodboldspiller - hvis altså. Lysten
skal fortsat være der til både at træne
meget og til at indøve tekniske detaljer og så skal de grove bissestreger
lægges på hylden!
STORT TILLYKKE TIL CLAUS!

Senior - serie 5:
Jesper Lauridsen
Det var ikke første gang at Jesper opnåede denne hæder, og efterhånden
tvivler man også trods mandens alder
på om det nu egentlig også var sidste
gang?! Jesper er en af de få fodboldspillere, som er blevet bedre med årene, hvor udvikling i spilopfattelse og
teknik kompenserer for den hurtighed
som når man er 40 år i sagens natur
ikke længere kan besidde. Endvidere
har Jesper en enorm rækkevidde hvem har ikke troet at nu var de forbi
Jesper førende der kom en melhvid
stang og standsede foretagendet? Kun

Ivan Nielsen fra Fremad Amager har
haft længere rækkevidde!
Dertil kommer at Jesper altid er en
stabil fodboldspiller, der går forrest
når det gælder. Der kunne tilføjes en
masse om Jesper Lauridsens
bedrifter, men det har nok kun interesse for indviede! Blot dette: Havde resten af fodboldspillerne i Spjald samme indstilling til fodbolden, som Jesper har, så lå Spjald højere end serie
4!
MEGET STORT TILLYKKE TIL
JESPER!

Brugte møbler.
Ungdomsklubben trænger til at
få skiftet lidt af møblementet
ud. Hvis der er nogen, der har
en brugt, slidstærk sofa og et
par hårdføre lænestole for meget, vil vi gerne aftage det.
Henvendelse til Karen Bak,
tlf. 97 38 43 49
Venlig hilsen
Grønbjerg Ungdomsklub
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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 41 33
Behandling af
muskler og led tilbydes
efter aftale fra 9 - 17
alle hverdage undtagen lørdag
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I Brugsnyt
Ved: Formand Henrik Thomsen

Vi nåede at få det meste af julehandelen med, og den forløb tilfredsstillende. selvom det kneb med at få alle varerne på plads til tiden. Bake-off anlægget nåede også lige at komme i
gang.
Vi havde naturligvis ventet en større
omsætning, (og efter manges mening
var vores forventninger for optimistiske), men den steg mere end forudset,
og det har betydet, at vi enkelte gange
har måttet melde udsolgt af en vare.
Desuden er der nogle nye arbejdsrutiner, der skal indarbejdes pga. af den
fysiske ændring af arbejdspladsen. Vi
forventer, at tingene er på plads i løbet
af godt en måned fra nu af. Der er stadig forskellige opgaver, der skal løses.

Der mangler lys både på parkeringspladsen og ved garagen og forsamlingshuset og der skal ryddes op i den
gamle butik og kælder.
På grund af den usædvanlige masse
regn vi fik i oktober og november kunne belægningsarbejdet ikke gøres færdigt, så det er lidt småt med plads endnu; men det kan vi ikke gøre ret meget
ved før til foråret, hvor vi håber, der
kommer en tør periode, der er lang nok
til, at vi kan blive helt færdige. Der bliver så tolv parkeringspladser, hvoraf
den ene skal være for handikappede.
Selvom tilstrømningen til butikken er
større, end vi kunne forudse, skulle det
være tilstrækkeligt.
Vi holder den årlige generalforsamling
torsdag d. 29. marts kl. 19.00 i forsamlingshuset, og da skulle vi gerne være
tæt på at have det sidste på plads. 

Fra luciaoptoget på Grønbjerg Skole d. 13 december 2000. Børnehaveklassen havde tydeligvis ikke
set sådant et optog før.
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I Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Grethe Pøhl, Algade 44
Ane Margrethe Pøhl Nielsen blev født i
Silkeborg i 1921 og fik sin opvækst her
og i Holstebro, hvortil senere familien
var flyttet ved faderens køb af mejeriet
på Sønderland i Holstebro. Grethe Pøhl
døde på Centralsygehuset i Holstebro
midt i november 2000. Det var betegnende for Grethe, at hun selv havde tilrettelagt sin bisættelse. Ser man på salmevalget, kan man ikke undgå at lægge mærke til, at salmerne var udvalgt
med omtanke, hendes egne tanker om
livet og døden. Prøv selv at finde numrene 3 - 30 - 333 og 111 i Den danske
Salmebog.
Grethe var et højt respekteret og afholdt menneske her i Grønbjerg. Hun
var meget opmærksom på, hvad der foregik i samfundet og tog selv ivrigt del
i det, der foregik, så længe hun havde
kræfterne til det.
Æret være Grethe Pøhls minde!
For at undgå gentagelser i nekrologer
over Grethe vil vi lade Grethes nevø,
Anton Thortzen komme til orde med
sine mindeord over mosteren her. Jeg
har tilladt mig at genbruge hans smukke omtale af sin kære moster her i Runestenen, - det er præcis lige sådan, vi
også mindes Grethe her i Grønbjerg:
Min kære moster, Grethe Pøhl er stille
sovet ind på Holstebro Centralsygehus
15. november efter kort tids sygdom.
Grethe levede et rigt, aktivt og arbejdsomt liv med centrum i mejeribranchen, hvor hun især var kendt som sin
44

far, Valdemar Skorstensgaards trofaste
hjælp på Sønderland mejeri. `Der var
Grethe det samlende midtpunkt og passede med flid og dygtighed både udsalg og regnskaber samt deltog i produktionen, når der var travlt. Sideløbende med sit arbejde passede hun tålmodigt gennem 12 år sin svært syge
mor.
Med sit solide, venlige og hjælpsomme
væsen skabte hun sig en endog meget
stor vennekreds som hun holdt fast ved
og skønnede på livet ud. Vigtigst for
Grethe var dog hjemmet i Grønbjerg,
hvor hun fik 36 år med sin elskede Aksel, der var hende til uvurderlig støtte
og opmuntring til det sidste.
I Grønbjerg faldt Grethe hurtigt til i lokalbefolkningen og deltog aktivt og
med levende interesse i det sociale liv,
diverse foreninger samt kirkelivet.
De, der kendte Grethe, vil være enige
med mig om, at hun, som sin far, var
indbegrebet af ærlighed, retskaffenhed
og hæderlighed, som gjorde hende til
en person, man trygt kunne henvende
sig til og stole på, og derigennem var
til eksempel for andre, ikke mindst undertegnede. Hun var altid glad og tilfreds med livet, skønt skæbnen ikke altid tilsmilede hende. Hun besad humoristisk sans, men havde også altid et alvorsord til folk, hvilket især kom til
udtryk i de utallige taler, hun har holdt
for familie og venner gennem årene.
Et godt og smukt liv blev mindet af familie og venner i Nr. Omme Kirke og
Grønbjerg den 18. november 2000.
Grethe var et stort menneske og vil blive savnet af alle, ikke mindst af sin
kære Aksel.
Æret være Grethes minde. -at

Elna Jensen, Algade 28
Efter en kort, men smertefyldt sygdomsperiode sov Elna Jensen, kendt
som Elna Agerlund, stille ind i døden
på Centralsygehuset i Holstebro den 9.
december 2000.
Elna blev født i 1921 på en gård i Spåbæk i Ørnhøj i en større søskendeflok.
Som ung havde hun forskellige pladser
som ung pige i huset, bl.a. på Grønbjerg teglværk. Hun havde også et ophold på Ryslinge Højskole før hun giftede sig med chauffør ved Anneberg,
Jens Jensen. Foruden at passe hus og
hjem havde Elna også udearbejde ved
forskelligt ind imellem. Og to drenge
fik parret, Peder og Kristen, som hun
blev en opofrende mor for.
I lang tid, efter at Elna for mange år siden mistede sin mand, delte hun husholdning med sin søn Kristen, - de to
har været meget for hinanden gennem
årene. Elna havde megen glæde af at
komme i ældreklubben, men nød også
at være sammen med venner omkring
et spil kort og en kop kaffe i sit hjem.
Elna efterlader sig foruden sine to sønner også barnebarnet Jesper.
Æret være Elna Jensen´s minde!

at Thyra traf på sin tilkommende
mand, Jens Kristian Kjær Cedergren
Beck - altid kaldet Kjær. De bosatte sig
her i byen, men havde dog også en tid
en landejendom i Skråstrup, hvor deres
fire børn blev født. De fik dog kun lov
at beholde de to. Ejendommen blev
solgt efter nogle år og familien flyttede
tilbage til Grønbjerg, hvor manden
kom til at arbejde som pakhuskarl hos
købmand Halfdan Christensen. Thyra
havde også arbejde ved forskellige
daglejerjobs.
I mange år boede de i Algade 46, hvor
også Thyra blev boende og klarede sig
godt alene efter sin mands død for 18
år siden. Indtil hun var over 90. Men
på et tidspunkt tvang sygdom hende til
at tage ophold på Spjald Plejehjem,
hvor hun nød god og kærlig pleje sine
sidste par år.
Thyra var en tilfreds og taknemmelig
kvinde, som bl.a. var glad for at læse
bøger.
Hun efterlader sig sine to børn, Else og
Mogens, samt svigerbørn, børnebørn
og oldebørn.
Æret være Thyra Kristine Beck´s minde!
( I Runestenen nr. 18 fortalte Thyra K.
Beck om sit lange liv.) I

Thyra Kristina Beck, Algade 46
døde den 22. december 2000, 95 år.
Thyra Beck kom til verden i Dejbjerg i
1905, men familien nåede at flytte
adresse flere gange, før Thyra nåede
skolealderen, for faderen var handelsmand og yndede at handle, også med
familiens hjem. Men gården Åbjerg i
Vedersø blev dog hjemmet, hvorfra
Thyra fik sin skolegang. Senere flyttede moderen med sine børn til Grønbjerg. Og det skulle blive i Grønbjerg,
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I GIF - Nyt
Ved: Formand Tine Lund-Nielsen

Beretning fra en lille fodboldklub i
Grønbjerg:
Jeg vil kort fortælle byens borgere,
hvordan den forgangne sæson i
Gr ønbj er g IF er gået. Rent
fodboldmæssigt er det gået op og ned
- det er gået udmærket for vort
Danmarksserie-hold, som er endt midt
i rækken. Vores Jyllandsserie-damer
må desværre ned i serie 1 efter en del
turbulente år, hvor det har været svært
at skaffe spillere til holdet.
Jyllandsserie-træneren NC har oplyst
mig, at vi har været ca. 45 forskellige
spillere på holdet - det må siges at
være 25 for mange, men det har været
sjovt og vi har mødt mange nye
mennesker, så på den front har det
været positivt. Det har desværre ikke
altid været lige let at bevare gejsten
for de få stamspillere, der har været,
men jeg vil sige, at de har gjort det
godt og har formået at bevare
humøret. Desuden vil jeg rette en stor
tak til vor trænere og holdledere, som
også har formået at holde humøret
højt.
Damejuniorerne
M.h.t. damejuniorerne startede det
hele godt op med et formøde, hvor
spillerne gav udtryk for, at de gerne
ville give fodbolden en chance og
man ville så vidt, det var muligt for
efterskolen m.m., komme til træning.
V i vi an og undert egnede var
fortrøstningsfulde og glædede os over,
at ungdommen i Grønbjerg ville spille
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fodbold og gøre en god figur. Det gik
også godt langt hen ad vejen - endda så
godt at de rykkede op i A-rækken - det
var flot, piger! Så kom vi til efteråret det begyndte at blive træls - der blev
tabt den ene kamp efter den anden og
Vivian ringede rundt til ca. 25 spillere næsten hver gang for at få et hold - til
sidst gik det ikke længere og vi valgte
at trække holdet - dels fordi de få
spillere, der var, var kørt træt i det og
træneren kunne intet stille op. Vi tror
på, det var den bedste løsning og
pålidelige kilder siger, vi får nogle
meget seriøse spillere fra Spjald, som
rykker op som juniorer - det glæder vi
os meget til.
Børnene
På børnesiden har det også været et
udmærket år, hvor spillerne har haft
det sjovt og har kæmpet og fightet,
som de plejer. Desværre mister vi en'
af vore allerbedste børnetrænere nemlig Søren Nilausen - jeg vil gerne
sige Søren mange tak for 7 gode år i
Grønbjerg IF. Du har gjort meget for
børnesiden og heldigvis ved vi, at du
fortsat vil stå på sidelinjen, nu hvor din
hustru Jytte har sagt ja til at fortsætte
sit gode arbejde i Grønbjerg IF.
Såfremt du ikke har noget at foretage
dig en eftermiddag, hvor der spilles
fodbold på Stadion, så kig forbi. Der er
kaffe på kanden og hjemmebagt brød,
når Danmarksserien spiller. Kom ned
og se vore dejlige lokaler og flotte
stadion, hvor de nye træer er ved at
springe ud og hvor brinken er blevet
lavet så flot af Svend Erik Lauridsen.
Tak for i år 

VIKINGEN ER LØS

Her i huset har vi tit besøg, og ikke mindst da pigerne gik på efterskole, havde
vi mange overnattende unge mennesker.
En aften da vi sad og underholdt hinanden og vore unge gæster kom talen også ind på Grønbjerg, og hvad vi gjorde for at holde befolkningstallet oppe.
I fuldt alvor fortalte vi historien om at vi havde indgået en aftale med vor læge
om, at han udleverede kalktabletter i stedet for p-piller, og at vi havde indgået
en lignende aftale med brugsuddeleren om, at han prikkede hul i alle kondomer inden de blev udleveret.
Vi må have lydt særdeles overbevisende for det stakkels pigebarn der var på
besøg hin aften måbede, og sagde i fuld alvor og med megen rædsel i stemmen: ”Det er da løgn”!!!
Sagens rette sammenhæng gik op for pigebarnet da vi andre var lige ved at
omkomme af latter over hendes umiddelbare reaktion.
Flere og flere firmaer udleverer nu kondomer med deres eget slogan på.
Således står der på dem fra Gevalia kaffe:
”Når du får uventede gæster”
DSB:
”Når tiden er vigtig”

Det gør mig glad i Grønbjerg
Fra flere sider har vi fået opfordring til at bringe følgende:
Når vi møder Vibeke på vores vej,
så deler hun smil ud til dig og til migog ikke kun det daglige blad.--Det må gøre enhver i Grønbjerg glad ! ! ! ! !
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