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9. årgang

Skal Grønbjergvikingen holde flyttedag?
Og i givet fald - hvorhen?
Læs inde i bladet om årsagen til spørgsmålet og kom
med din uforbeholdne mening.

RUNE
STENEN

■ Redaktionen
Forsiden
Billedet er taget i anledning af at Vi
kingen måske skal holde flyttedag.
Nogen har måske nogle følelser for
bundet med Vikingen, og siger at der
skal den stå, andre synes måske at de
grønne områder i vor by skal vi værne
om og andre igen er måske ligeglade
med hvor Vikingen, som efterhånden
nok er et symbol for Grønbjerg, skal
stå henne. Men uanset - så prøv at
komme med en holdning til spørgsmå
let som er rejst på side 7 og på side 9
her i bladet. Hvis der ikke fremkom
mer ønsker eller tilkendegivelser, bli
ver det jo sådan at andre bestemmer.
Siden sidst:
Som nogen måske har bemærket er vi
begyndt en ny "serie" her i Runeste
nen. Grete Tange bød sig en dag til
med hjælp til at skrive til Runestenen.
Jeg tog imod med "kyshånd", og vi
fandt ud af i fællig, at det måske kun
ne have nogen interesse, at høre om
hvad tidligere grønbjergbørn fra de
forskellige skoler i Grønbjerg har fået
tiden til at gå med siden de forlod sko
len og om hvordan skolegangen har
formet sig for dem.
Vi er begyndt med Rigmor Annebergs
beretning. Hvad de næste artikler in
deholder ved kun Grete Tange.

Runestenens Hjemmeside bliver også
besøgt. Siden starten omkring årsskif
tet har siden været besøgt 325 gange.
Mange af besøgene har naturligvis væ
ret i forbindelse med opdateringen af
siderne. Jeg har ikke fået mange reak2

tioner på siden, hvilket må tolkes som
om man er ganske godt tilfreds - eller
også gider man ikke at reagere.
Heromkring
Vi er inde i generalforsamlingernes tid
og Runestenen bærer også præg deraf.
Denne gang bliver det en "mobbe
dreng" på 52 sider.
Det er længe siden at Runestenen har
været så kraftig, men det kan jo også
skyldes at der er nogle flere aktiviteter
på vej.
Jeg har sat mig for at alle nye besty
relser skal i Runestenen med billeder,
således at nye tilflyttere også kan føl
ge med i hvem der sidder i de forskel
lige bestyrelser. -mb■
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■ Nyt fra Byrådet (/
Ved: Gravers Kjærgaard

For et par dage siden var vejret sådan, at
man næsten fik forårsfornemmelser. Li
ge nu daler sneen i store flager og land
skabet bærer præg af vinter, hvad det i
øvrigt også er.
Det er som i dagligdagen, man forbere
der tanker og aktivitet, til den tid der
nærmer sig, samtidig med at man lever i
nuet.
Her først i det nye år er en af de større
opgaver for BUK, at få uddelt timer til
skolerne, så de kan starte tilrettelæggel
sen af det nye skoleår 200 I 2002.
209 elever er der indskrevet i de nye
børnehaveklasser (heraf 14 i Grønbjerg).
Når timetildelingen så er meldt ud til
skolerne, kan skolelederne begynde
skemalægningen for det nye skoleår.
Det er et større puslespil, som kræver
stor indsigt i tjenestetidsaftaler overens
komst, timetal i de forskellige fag m.m.
Fødselstal
209 elever er den største årgang i mange
år, og også den største i overskuelig
fremtid, - de næste 6 år. Til de næste 3
skoleår er tallet ca. I 70, skoleår 2005/06:
140 og skoleår 2006/07: 127, - altså de
børn der er født i år 2000. Antallet kan
selvfølgelig forøges, hvis børnefamilier
finder det attraktivt at tilflytte Videbæk
Kommune. Tallene fortæller noget om,
at der hele tiden skal ske tilpasninger.
Tilpasninger, ikke kun i skolerne, men
også dagpleje og børnehaver skal hele
tiden følges tæt, dels skal pasningsbeho
vet dækkes, og dels koster det for mange
skattekroner, hvis der er overskydende
kapacitet.

Skolen i Opsund
Jeg er af enkelte blevet spurgt, hvad der
egentlig foregår på den gamle skole i
Opsund. Stedet bliver drevet af Videbæk
Kommunale Ungdomsskole, som har en
selvstændig bestyrelse. Der bliver afvik
let almene ungdomsskolefag som f.eks.,
motorlære, drama, modelbygning, bil
ledskole m.m., andre ungdomsskolefag
foregår på Videbæk og Spjald skoler,
det være sig ETB, jagt, elektronik osv.
Derudover huser skolen den kommunale
ungdomsklub, som holder åbent 4 afte
ner om ugen for de 14 18-årige. Her er
der et væld af aktiviteter. Dog skal det
også i høj grad betragtes som et fristed,
hvor det ikke lige er en bestemt plan der
skal følges og fuldføres.
.. ..fortsættes side 6
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L Servicemeddelelser 7
Klip og Krøl:
Mandag: 900 - 1730
Tirsdag:
900 - 1730
Onsdag:
Lukket
Torsdag: 900 - 1730
Fredag:
900 - 1730
Lørdag:
Lukket

Læge H. Thomsen
Tlftid:
800 - 900
Konsultation:
efter aftale
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
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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

MARTS

Side

MA12

GB- 2000 rep. møde

TI

Dagen tiltaget med 4 t 52m

Side

LØ

14

sø

15 Påskedag

TO 15

TI

17

FR 16

ON 18 Generalfors. Fam & Sam

13

11

ON 14

LØ 17

45

Kursusafslutning Fam & Samf
Kirke 14

FR

20

12

LØ

21

Tilmelding som. badm.

ON 21

SØ 22

Familiegudstjeneste Kirke 1030

MA 23

17

TO 22

Reception Grønbjergvej 26

19

TI

FR 23

Gymnastikopvisning

33

ON 25

LØ 24

Badmintonturnering

33

TO 26

SØ 25

Sommertid beg

MA26
TI

FR

Kirke 10

24 GGUF Generalforsamling

Deadline nr. 50

Kirke ingen

SØ 29

ON 28

Sidste svømning Bog.møde

38

TO 29

Generalforsamling Brugsen

25 42

MA 30
MAJ

FR 30

TI

1

LØ 31

ON

2 Bogmøde

TO

3

FR

4

LØ

5 Danmarks befrielse

APRIL

SØ

1

MA 2
TI

3

ON

4

Kirke ingen
Fodboldstart

14

22

Jytte Borberg

TO

5

Grønbjerg By- og Erhverv ApS

FR

6

Billardklubben generalfors.

LØ

7

Vinaften Dagli'Brugsen

SØ

Kirke 9

8

MA 9
TI

°0

ON 11

FR 13

Langfredag

Kirke10

6 Konfirmation

MA

7 Tour de Pedal

30

Kirke 9

18

38

Haven
°0

Kirke 10

19

20
6
50

8

ON

9

25 27 TO

10

31

10

Skærtorsdag

SØ

13 41 TI

15

TO 12

17

49

27

LØ. 28

13

27

11

TO 19

MA19
20

Kirke 9°0 16

MA 16 2. Påskedag

SØ 18

TI

Kirke 1030

Kirke 1030

FR

11 St. Bededag

LØ

12

sø

13

Kirke ingen

MA 14

20

TI

15 Tour de Pedal

ON 16

50
Dagen ti I taget 9t 32m

5

….fortsat fra side 3

Sidst, men ikke mindst, rummer bygningerne i Opsund også Dagskolen, hvor
der går ca. 14 elever, primært i aldersgruppen fra 6. - 10. klasse. Der er ansat
4 lærere, som driver skole på en lidt anden måde end sæd
vanlig, nemlig med flere værkstedsfag
og andre praktisk betonede indlæringsmåder. Det er et godt og relevant tilbud
til de elever, der har lettere ved at lære
færdigheder ved hjælp af praktiske gøremål.
Administration
I sidste nr. af Runestenen nævnte jeg
noget om den nye organisationsstruktur
på Rådhuset. I forlængelse af omstruktureringen påtænkes også at give institutionerne en større grad af selvforvaltning. Det bliver en spændende proces,
her skal vi så være meget påpasselige

Konfirmation
i Nr. Omme kirke
d. 6. maj kl. 10.00
med følgende konfirmander:
Frederik Anneberg, Sønderkjærsvej 16
Ole Bak, Grønbjergvej 24
Susanne Bendtsen, Algade 69
Tom Berthelsen, Holstebrovej 26
Søren M. Hansen, Sandbækvej 26
Carsten Justesen, Sønderkjærsvej 20
Trine Mikkelsen, Skolevænget 3

Opstillingsmøde til kommunalvalget
på Grønbjerg Sogneliste
mandag d. 28. maj 2001
i Forsamlingshuset.
6

med, at den administration der spares på
Rådhuset, ikke blot bliver flyttet ud på
den enkelte skole, børnehave og plejehjem. Nok vil vi selvfølgelig gerne have
lave administrationsomkostninger, men
vi skal se det som en helhed, - fra den
politiske beslutning er truffet til ydelsen
ligger ude hos borgeren.
Landsbyen
Her i den forgangne uge var jeg til generalforsamling i Sogneforeningen. Det var
en fornøjelse at høre formandens beretning om de aktiviteter og traditioner foreningen foranstalter. Det er virkelig med
til at knytte et sogn sammen, - ros til
Sogneforeningens bestyrelse for det.
Samtidig bliver man bevidst om vigtigheden af, at kommunen til stadighed fører en politik, der gør landsbyernes eksistens og udvikling mulig. - Lad dette være ordene for denne gang. 

Sidder du med lejlighedssangen og bryder din
hjerne,
så ring til mig, jeg hjælper dig gerne!!
Ingrid - tlf. 97 38 40 20

I Grønbjergvikingen

Og dette spørgsmål kastes hermed ud til
hele den grønbjergske befolkning.

Grønbjergvikingen blev ”født” d. 20 juni 1991.
Det vil sige at han holder 10 års jubilæum i år.
Værket blev udført af stenhugger Henrik Voldmester, Husby efter en indsamling foretaget rundt i byen.
Det var tidligere skoleinspektør Knud
Helge Juul der tog initiativet til at få udfærdiget skulpturen og Grønbjerg Sogneforening deltog aktivt i at få rejst pengene og skulpturen.
Efter at ”Skolen og Sogneforeningen” i
fællesskab fik samlet pengene ind og
rejst Vikingen er den formentlig overdraget til ”byens” eje.

Årsagen til, som det står anført på forsiden, at Vikingen evt. skal holde flyttedag, er Børnehusets ønske om at få mere
legeplads på grunden til børnene.
Hegnet rundt om Børnehuset kan godt
flyttes længere ud mod Algade hvorved
der bliver et større areal til børnene at lege på.

Men nu spørges der så om, den evt. skal
holde flyttedag.

Men ønsker Grønbjergs befolkning at
Vikingen skal flyttes af den årsag, og i
givet fald, hvor skal den så placeres.
Disse spørgsmål vil Runestenen gerne
have nogle kommentarer til. Og derefter
formidle svarene videre til dem der arbejder på sagen.
Man kan benytte
runestenen@runestenen.dk
Man kan ringe på
97 38 43 32
og give sin mening til
kende.
eller
Man kan skrive til
Runestenen
Sønderkjærsvej 9
Grønbjerg
6971 Spjald
-mb

Det er i området inden for cirklen, Børnehuset gerne vil udvide sit
udenomsareal. Firkanten i cirklen er Vikingens placering.
Børnehuset kan øge sit legepladsareal med ca. 200m2 .
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I Nye ansigter
Ved sogneforeningens generalforsamling i slutningen af februar måned kom
det frem at bestyrelsen havde været
rundt ved de husstande som ikke havde
reflekteret på det rundsendte program
med girokort vedlagt. Som nævnt i beretningen gav det et resultat på 50 medlemmer i sogneforeningens favør.
På forespørgsel om ikke 180 husstande
som medlem (svarer til ca. 60 % af byens husstande) var en god repræsentation i et lokalsamfund var svaret, at alle
husstande ville være rigtig godt.
Under debatten fremkom beretninger
fra besøgene om at der var husstande
som ikke ville være medlem så længe
man kunne blive tvunget ind i bestyrelsen. Den eneste mulighed der var for at
undgå dette var at undlade at være medlem.
Dette har efterfølgende ført til den procedure ved generalforsamlingen at såfremt en ikke tilstedeværende og ikke
adspurgt person bliver bragt i forslag i
forslagsrunden suspenderes generalforsamlingen indtil det bliver undersøgt
om vedkommende har lyst til at sidde i
bestyrelsen.
Proceduren blev allerede bragt i anvendelse ved denne generalforsamling, og
efterfølgende måtte navne fjernes fra listen på grund af at adspurgte personer
ikke ønskede at stå på listen over mulige emner til bestyrelsen.
En god beslutning at det nu endelig er
frivilligheden der hersker, også i valg til
Sogneforeningens bestyrelse.
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Efter valget til bestyrelsen kom denne til
at se ud som følgende:
Kresten Vestergaard, Lone Otte Dalgaard, Charlotte Hansen, Edith Hansen,
Olav Therkildsen, Valter Agergaard og
Joan Nielsen. -mb 

Bagerst fra venstre: Olav Therkildsen, Kresten
Vestergaard
Siddende fra venstre: Lone Otte Dalgaard,
Charlotte Hansen og Edith Hansen.

Joan Nielsen

Valter Agergaard

GRØNBJERG
MASKINFORRETNING
din lokale Maskinforretning

97 38 40 35

I Nyt fra Børnehuset
Ved: Dorthe Liv

Der åbnes døre
”Luk lågen” står der ved Børnehuset.
Det falder jo ikke særlig godt i hak med
overskriften – og dog, så er det faktisk
to sider af samme sag.
Vi har åbnet en dør mellem børnehaveklassen og Mariehønen. En dør, som giver større muligheder for at udnytte vore lokaler. Børnehaveklassen kan bruge
vores ”Gule Rum” om formiddagen,
mens vi så til gengæld kan gøre brug af
børnehaveklassen om eftermiddagen.
Det giver plads til et par nye børn, og
det er her ”Luk Lågen” kommer ind.
For vi har nemlig fået 3 nye børn – 3
dejlige poder, som er klar til at udforske
verden. Men verden er stor, så en lukket
låge giver større tryghed for både børn
og voksne.
Udvidelser
Selvom vi værner om vores trygge, lille
verden, så har vi også planer om at udvide den. Børnehuset er i gang med, at
søge om udvidelse af legepladsen ud
mod Algade. Det vil gøre vores verden
”indenfor lågen” en hel del større. Men
der bliver jo et lille problem med vikingen, som står stolt og skuer over Grønbjerg.
Sogneforeningen er informeret og står
åben overfor ideer til vikingens nye tilholdssted.
Hekse og Trolde
Udover vores legeplads har vi også mulighed for at bruge ”grunden” nede ved
multisalen. I uge 10, har vi planlagt en
ude-uge, hvor store og små skal samles
om emnet ”Hekse og trolde”. Det bliver

en uge med trylledrikke, troldehaler,
hekselatter og bål hver eneste dag. Så
hvis I ser en heks komme flyvende, så
ved I, hvor den er på vej hen!!
Og som et P.S. skal det lyde: Der er en
enkelt, som har læst vores skilt ”Luk lågen”, som om der stod ”Luk låget”. Og
der er jo ganske misvisende. Børnehusets
parole kunne være: ”Luk lågen men ikke
Låget”.

Fra venstre: Anna Bjerregaard, Susanne Juelsgaard, Margit Lauridsen og Gert Kristensen

Bestyrelsen
Til sidst følger konstitueringen af Børnehusets bestyrelse:
Formand:
Willy Hansen
Margit Lauridsen
Næstformand: Anna Bjerregaard
Sekretær: Susanne Juelsgaard
Willy Hansen
Gert Kristensen

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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Fastelavnsfesten i forsamlingshuset
havde tiltrukket rigtig mange af byens
nye yngre tilflyttere. Forsamlingshuset
var stuvende fuld af mennesker og liv.
Én nævnte at næste gang måtte det da
være et arrangement der skulle henlægges til multisalen.
Der var tre sæt kattekonger og -dron-

ninger. Derudover havde et ”udvalg”
valgt tre ”bedstudklædte” deltagere. Og
som et af udvalgsmedlemmerne sagde
var det meget svært at vælge mellem alle de udmærkede udklædninger.
Herunder bringes diverse vindere af
kroner og ”bedstudklædte”. -mb

Til venstre har vi de tre
”bedstudklædte”:
Fra venstre er det:
Maria Vennevold Mathiasen
Jacob Sand og en lidt betuttet
Pippi - Kathrine Hansen
Herunder til venstre er det
kattekonge og -dronning Morten Tang Meiner og Sara Bjerregaard.
Herunder til højre:
Jannik Henriksen og Line Sørensen
På modstående side er det
Dan Jensen og Jacqueline
Mach Boesen.
En enkelt mariehøne var også
kommet på vingerne i dagens
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Familie og samfund
Generalforsamling
onsdag d. 18. april 2001 kl. 1930 på Grønbjerg skole
Dagsorden ifølge vedtægterne
Vi håber I møder op, og kommer med gode ideer til hvordan
fremtiden skal være for Familie & Samfund i Grønbjerg

Med venlig hilsen Bestyrelsen

og den landlige del af byen

Indsamling af avis/reklame på landet
Foretages af 7. klasse på Grønbjerg Skole

lørdag den 19. maj kl. 1000 - 1200
salget af aviser går til den store lejrtur i 2001
Har du problemer med opbevaringen af aviserne, så kontakt Ole og Eva 97 38 41 79
eller aflever dem på Grønbjergvej 24, Jørn og Karen 97 38 43 49.
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I Mere liv i Grønbjerg
Ved: Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling

En anpart i Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling ApS er din part i
fremtidens Grønbjerg.
I november var der røster fremme om at
nedlægge Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling ApS. I dag er den tanke fortid. Bestyrelsen fik på den ordinære generalforsamling mandat til at udvide anpartskapitalen og puste nyt liv i det 15
år gamle foretagende.
Bestyrelsen har en plan!
I Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling
ApS har man en plan, fortæller Ivan
Mortensen og Søren Nilausen, som begge er nyvalgte henholdsvis som formand og sekretær.
- Først og fremmest skal vi være med til
at sikre at Grønbjerg som lokalsamfund
er bæredygtigt - også for kommende generationer. Derfor henvender dette pro-

jekt sig til alle familier i Grønbjerg, indleder Søren Nilausen.
- Vi mener derfor også, at det er et realistisk mål at hver familie i Grønbjerg køber en anpart på 1000,- kr. På den måde
håber vi at få mindst 300.000 kr. i nytegnet anpartskapital inden sommerferien,
fortsætter Ivan Mortensen. - Og kursen
er kun 100, så det er et godt tilbud til alle
de mennesker, som er flyttet til Grønbjerg siden 1986, tilføjer formanden med
et glimt i øjet!
Hvad skal der så ske?
På spørgsmålet om hvorfor de tror, at beboere i Grønbjerg vil gribe til pengepungen og støtte udvidelsen af anpartskapitalen, kommer ideerne i et lind og velovervejet strøm:
- Der er masser af muligheder i Grønbjerg. Det drejer sig om at få dem identificeret og prioriteret, starter Søren.
- Et nyt spændende boligområde med både parcelhuse og mindre hobbylandbrug
vil give et frisk pust over Grønbjerg.
Derfor er det os en glæde at ejeren af

Udsigt fra Algade mod Ommegård en vinterdag sidst i februar 2001
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Ommegård, Niels Peter Svendsen er positiv overfor at den ide - hvis alt falder i
hak - kan realiseres på Ommegårds jorder vest for Grønbjerg. Området ligger
naturskønt ved søen og kloakeringsmulighederne er gode. Boliger i dette område vil være attraktive for børnefamilier, da der er kort og uhindret vej til skolen. Og børnefamilier - det stimulerer
udviklingen i Grønbjerg, tilføjer Ivan
med endnu et glimt i øjet!
Nu skal man ikke stirre sig blind på et
enkelt projekt, da også andre muligheder er interessante, indskyder Søren.
Fremtidens virksomheder baserer sig
mere eller mindre på IT-teknologi.
Pipe-Con er blot det første eksempel
herpå. Et nybygget IT-hus til dette formål lyder som en drøm for unge iværksættere af ikke-håndværkertypen. Vi skal
tænke på, at fremtidens iværksættere
bliver en mangelvare, så noget ekstraordinært skal der gøres. Som mindstemål
vil vi virke for, at alle nye teknologiske
tiltag kan bruges af Grønbjergs borgere
og virksomheder.
- Som håndværker er man heller ikke
blind for, at visse af Algades huse trænger til en kraftig renovering. Bliver der
mulighed for at få byfornyelsesmidler
til formålet eller anden billig financiering, så kunne det blive attraktivt at opkøbe, renovere og sælge disse huse, fortæller Ivan.

midler vi kan rejse som ansvarlig kapital,
mener Søren. - Men projekter som igangsætning af Grønbjerg Møbelfabrik,
Grønbjerg Multisal, den nye Brugs i
Grønbjerg, ombygning af det gamle missionshus og støtte til mange andre formål
i Grønbjerg i de sidste 15 år - det må tale
for sig selv, slutter Ivan.
Hør mere i Forsamlingshuset.
På et møde i Forsamlingshuset orienterer
bestyrelsen om sine planer om udvidelse
af anpartskapitalen i Grønbjerg By- og
Erhvervsudvikling ApS. Endvidere vil
der være mulighed for at tegne nye anparter for både nuværende anpartshavere
og interesserede. Det foregår i Forsamlingshuset torsdag d. 5. april 2001 kl.
19.30.
Alle er velkomne. 

Bredgade 64 6900 Skjern
97 35 12 1 1

15 års erfaring.
Nu kunne en enkelt måske tvivle på om
Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling
ApS også evner at gennemføre projekter
i ½ eller hel million klassen. Men heller
ikke det synes at bekymre de to bestyrelsesmedlemmer.
- Selvfølgelig har vi begrænsninger men den ligger primært i hvor mange
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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 Flere Fodboldhelte
Ved: Søren Nilausen

Mads Sinkjær
- årets ynglingespiller i Spjald IF 2000
For 12 år siden startede Mads med at
spille fodbold som mikroput i Grønbjerg. 11½ år senere blev Mads valgt til
årets ynglinge spiller i Spjald, hvilket

må betegnes som kulminationen på en
god tid som ungdomspiller både i Grønbjerg og Spjald.
Mads er et fornemt eksempel på, at i
fodboldskolen i Grønbjerg/Spjald spiller
teknikken en større rolle end fysikken.
En typisk teknisk god midtbanespiller
med overblik og kreativitet i sit spil,
hvilket bliver en stor gevinst for Spjalds
seniorhold - når Mads har vænnet sig til
spillestil, tempo og at bruge kroppen,
når modstanderne har den frækhed at
komme for tæt på!
Mads går på HH på Ringkøbing Handelsskole og er efter planerne færdig til
sommer 2002. Så der tegner sig en
fremtid inden for de økonomiske sider
af erhvervslivet. Uden for banen er
Mads en høflig og ydmyg ung mand,
som uden at gå på kompromis med sig
selv, gerne i fremtiden må vise os andre
de kvaliteter, som han besidder. På banen er der ingen grund til at være ydmyg - lidt mere “her kommer jeg” attitude, vil levne mere tid og plads til det
fodboldspil, der er sjovt at spille og at
kigge på.
Tillykke & held & lykke i fremtiden. 

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

Åben fredag & lørdag 12 - 24 søndag 12 - 21
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I Nye lokaler til Ungdomsklubben ?
Ved: Karen Bak

Efterlysning fra Grønbjerg Ungdomsklub.
Grønbjerg Ungdomsklub har fået et
venligt brev af Schulstad, hvor de anmoder klubben om at forlade kontorlokalerne i den gamle bagerfabrik, da de
fremover selv skal bruge dem. Vi har
fået oplyst at både produktionslokalerne
og kontorlokalerne er blevet lejet ud og
fremover skal bruges til produktion af
flødeboller.
Grønbjerg Ungdomsklub står derfor
uden lokaler fra starten af næste sæson,
det vil sige vi plejer at starte den 1. torsdag i september.

I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Om at gå.
Hvorfor løbe lungerne ud af halsen, når
man kan nøjes med at gå? Spørgsmålet
kommer fra en mand på 44 år, som tidligere har dyrket atletik på et temmeligt
højt niveau. Så blev han gift og fik børn
og jobbet blev mere krævende, fordi
han blev forfremmet. Der var ikke længere tid til at træne og deltage i konkurrencer, men han var stadig i fin form.
Troede han.
Det kom som et chok for ham, at blodtrykket og kolesteroltallet var for højt,

Kender Runestenens læser nogle velegnede lokaler, der kan rumme ungdomsklubben. ?? Der er mellem 25-30 medlemmer der besøger klubben hver torsdag, ligesom der er computeraften om
tirsdagen, hvor ca. 10 drenge benytter lokalerne. Vores medlemmer vil betragte
det som en katastrofe, hvis vi ikke kan
tilbyde ungdomsklub til næste år!!!!
Henvendelser kan rettes til
Niels Jacobsen tlf.: 97 38 44 60 eller
Karen Bak
tlf.: 97 38 43 49
(PS! Vi er ikke i stand til at betale en
husleje udover ca. 500- 1000 kr./mdl.)

og han kunne slet ikke genoptage sin tidligere aktivitet, for han blev helt åndeløs
og fik ondt af at løbe 50 m.
Så gjorde han noget, han aldrig selv ville
have troet. Han begyndte at gå! Han gik
på arbejde og på indkøb ( i bogstavelig
forstand), og når han ikke havde andet at
gå efter, gik han en tur ud idet blå. Især
på denne årstid har det jo en række sidegevinster. Een af dem er nok overset. Det
hjælper til at få styr på tankerne og forebygger depression i nogen grad.
Det blev til gennemsnitlig et par kilometer hver dag i friskt marchtempo, og han
tabte nogle af de overflødige pund. Blodtrykket og kolesteroltallene blev normale. Så let er det. 

www.runestenen.dk
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I Fortov og Multisal
I januar måned blev der afholdt et lille
møde i Grønbjerg mellem medlemmer
af byrådets Økonomiudvalg og Forvaltningschefer og repræsentanter fra Grønbjerg Skole, Grønbjerg Børnehus og
Grønbjerg - 2000´ bestyrelse
På mødet blev forskellige forhold om
Skolen, Børnehuset og Multisalen drøftet.
Bl.a. benyttelsen af det ”Grønne område” vest for skolen, evt. parkeringsplads
på pladsen og de dermed forbundne adgangsbetingelser, fortov langs skolen til
Ommegårdvej og en aftale Grønbjerg 2000 og Videbæk Kommune imellem
angående Multisalen.
Efter debatten sagde Borgmester Torben Nørregaard at man i byrådet var på
en rundtur til kommunens lokalsamfund
med henblik på at holde borgermøder
alle steder. Borgmesteren afslørede endvidere at der var spændende emner til
drøftelse for Grønbjergs vedkommende.
Der blev luftet et mødetidspunkt i Grønbjerg i slutningen af maj måned. Den
endelige dato vil blive offentliggjort senere.  -mb

Udendørs fodbold for
ungdomsholdene
i Grønbjerg IF starter snart
Træningen foregår ved skolen,
og begynder for
Lilleputter, årgang 90 og 89
(4. og 5. kl.)
2. april kl. 17.30 - 18.45
Trænere Rasmus Mikkelsen og Niels
Jacobsen.
Miniputter, årgang 93, 92 og 91
(1.,2. og 3. kl.)
2. april kl. 17.30 - 18.45
Træner Hans Christian Birkebæk (HC)
Mikro 96, 95 og 94
17. april kl. 16.30 - 17.30
Trænere ???
Trænere søges til mikroholdene!
Er der nogen, der har lyst og lidt tid til
at træne mikroholdene? Èn time om
ugen og nogle stævner forår og efterår!
Jeg vil love, at det både er sjovt og fornøjeligt at træne disse små “purke”.
Henvendelse Jytte Nilausen,
Grønbjerg IF Tlf. 97384378

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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I De tre ”Konsulenter”
Der strømmede en meget imødekommende duft ind i mine næsebor, da jeg
åbnede døren til skolen, onsdag aften
hvor familie og samfund havde besøg af
”Konsulenterne” Annette, Karin og Rita.
Rundt om bordene sad bænket forventningsfulde piger med hvidvinsglas, kaffekopper og bestik klar til at smage på
de godbidder som ”Konsulenterne” havde fremtryllet i aftenens anledning.
Der var plads til flere omkring bordene,
men der var hygge og ud fra opskrifterne at dømme blev det en god aften, med
gode smagsoplevelser.
Herunder bringes opskrifterne.
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Fiskeret (4 pers)
2 ps. Ris (kogeposer)
2 hakket løg
2-3 fed hakket hvidløg
7-10 fiskefiler
persille
salt og peber
timian
gurkemeje
tomater efter behag
Drys salt over fiskene og lad dem trække
i 15 min. Kog risene efter anvisningen.
Pil og hak løgene, svits dem lidt på panden, men de må ikke blive brune. Bland
de kogte ris med løgene, kom persille,
hakket hvidløg og krydderier i og bland
det godt sammen. Læg et lag risblanding
i et ildfast fad. Del rødspætterne i 2 eller
4 dele, alt efter hvor store de er, fordel
dem ovenpå risblandingen, slut af med
risblandingen. Skær tomater i skiver og

læg dem ovenpå, hæld lidt olivenolie på
tomatskiverne og friskkværnet peber.
Sæt det i en varm ovn på 200 grader i
en god 1/2 time.
Kan evt. Serveres med en salat eller flutes.
Kyllingesuppe (4 pers.)
2-3 stk. Kyllingebryst
Champignion
1 l grønsagsbouillon
1 dåse kokosmælk
Frisk ingefær
Chili
2 fed hvidløg
Sukkerærter
Ingefær, chili og hvidløg hakkes fint og
svitses let
Brun kyllingestykkerne og champignon
let og skær det i passende stykker.
Tilsæt grønsagsbouillon og kokosmælk
Til sidst tilsættes sukkerærterne.
Lad det hele koge i en ½ time
Majspandekager (8-10 stk.)
Dressing:
Creme fraiche 18%
Citronsaft
Presset hvidløg
Salt/peber
Dej:
80 g. Majsmel (ca. 1½ dl.)
90 g. Hvedemel (ca. 1½ dl.)
½ tsk. groft salt
2 æg
3 dl. Mælk
50 g smeltet afkølet smør
1½ dl. Majskerner fra ds.
Fyld:
Sherrytomater icebergsalat i strimler
agurk

Ananas
Feta
Rosiner
Dej: Bland majsmel, hvedemel og salt
sammen og pisk æg og mælk i lidt efter
lidt. Tilsæt smør og majskerner. Lad dejen hvile tildækket og koldt i ca. 1 time.
Bag pandekagerne i en teflonpande ( ca.
14 cm. i diameter) og hold dem varme.
Ved servering: Fordel fyldet på pandekagerne og hæld dressing på. Fold pandekagerne sammen til "halvmåner".
Kan evt. Serveres med skinke.
-mb 

Grønbjergvej 26
Vi holder reception på
institutionen
torsdag d. 22. marts kl. 14 - 17
hvor den officielle indvielse
finder sted.
Efter indvielsen er ordet frit
og der vil være et lettere
traktement og mulighed for
at se lokaliteterne.
Jeg håber at mange lokale vil
benytte lejligheden til at komme og se hvordan vi har fået
os indrettet.
Med venlig hilsen
Søren Svensgaard
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Ørnhøj - Grønbjerg
Havekreds
Lørdag den 17. marts kl. 9.00 – 16.00
Morsø Landbrugsskole
Region II afholder kursus om havens skovbund.
Lørdag den 5. maj kl. 9.00 – 14.00.
Plantemarked på Gimsinghoved i Struer arrangeret af Region II.
Det er den store havedag i Region II. Det skal opleves.
Tirsdag den 22. maj kl. 19.00. To havebesøg i Sørvad. Vi starter hos Finn
Carlsen, Jasminvej 20 - en plantesamlerhave med mange sjældne planter
som dværgtræer og -buske og usædvanlige stenbedsplanter. Her er også formering af sjældne planter. Vi kører videre til Anna Kathrine Ladekjær,
Vognstrupvej 43 - en 4000 m2 stor alsidig landbohave, hvor vi også kan nyde vores medbragte kaffe.
Deltagerpris: medlemmer 10 kr., ikke-medlemmer 20 kr. Ønsker du kørelejlighed, så ring til Lis tlf. 97 38 43 13 eller Finn tlf. 97 38 63 79.

I Kirkesangerne
Mandag d. 13. november stod 7 kirkesangere og deres leder i Nr. Omme kirke klar til afslutningen på en toårig kursusperiode på Løgumkloster Kirkemusikskole.
Der var ikke fyldt i kirken, men os der
var til stede fik en times god oplevelse
med solosang, korsang og orgelspil.
Aftenen sluttede med en salme med
musik af Willy Egemose, Skjern. Jeg
kendte ikke sangen, men da jeg havde
hørt første vers, blev jeg enig med mig
selv om at lade lærdommen fare til fordel for den nydelse det var at høre Willy Egemoses musik udsat for Kirkeskolemusikkor - en sand nydelse som man20

Vores egen kirkesanger står yderst til højre.

ge flere godt kunne have haft fornøjelse
af.  -mb

I Energimødet i Grønbjerg
Orientering/Energicheck
Efter en kort velkomst fortsatte Villy
Svinth, Videbæk Kommune, med beretningen om projekt ”Spar på Energien”.
Energikonsulent Jens Jørgen Nøhr fra
RAH (Ringkjøbing Amts Højspænding)
gennemgik de 5 energichekkede huse.
Det var Skolevænget 5, Ommegårdsvej
9, Algade 16, Algade 6 og Rundingen
11.
Alle huse er typiske for en periode med
forskellige krav til bygningerne angående isolering m.m.
Efter gennemgangen fik vi en grundig
orientering om fordele og ulemper ved
mikrobølgeovne. Fordelene blev præsenteret på en særdeles god måde, idet
der blev fremstillet lækkert energirigtigt
mad i de tre mikrobølgeovne der var
medbragt til formålet.

Der var også flere indbyrdes energisamtaler

Vinderne af konkurrencen
Efterfølgende blev der blandt indsenderne af energiskemaet trukket lod om 2x3
flasker rødvin og en elsparepære.
Vinderne af konkurrencen blev:
Grethe Lorentzen & Per Hessellund, Algade 60 og Lars Gammelvind, Købmandsallé 2.
I løbet af aftenen fremkom
der fra flere sider besværelser over fjernvarmevandets
indgangstemperatur. Der
blev på et tidspunkt en ivrig
debatteren
med de to repræsentanter
fra
ØrnhøjGrønbjerg
Fj e r n va r me værk. -mb

Der var stor aktivitetsniveau omkring de energirigtige fremstillede retter
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Jytte Borberg
Kommer
til
Grønbjerg Skole
Tirsdag d. 3. april kl. 19.

Aftenen vil tage udgangspunkt i
Jytte Borbergs forfatterskab
Bl.a.
Elene Bessers Læretid
Løslad Kaptejnen og
Himmelsengen

Alle er velkommen
Entre 50 kr. inkl. Kaffe
Arr: Menighedsrådet/læsekredsen
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I Flere Snepper
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

Sneppen som ”julegave”
I sidste Runesten, beskrev jeg det fantastiske sneppeår 2000. Jeg har siden fået
læst bogen "Sneppen, Jagten og kulturen." af Bertel Baungård, som jeg fik i
julegave af min kære svigermor. Det er
en utrolig velskrevet bog, som beskriver
alle aspekter omkring sneppen. Jeg kunne bruge flere sider på, at supplere det
jeg skrev sidste gang, men jeg vil i stedet anbefale, at I selv læser bogen. Jeg
blev dog noget imponeret over nogle af
sneppejægernes entusiasme og selvom
jeg nu beskrev jagten i Kiddal og de
mange snepper der var, i sidste Runesten, vil jeg alligevel fortsætte hvor jeg
slap sidste gang.
Fanø og snepperekorder
Fanø er sneppernes Skagen, et afgørende punkt under fuglenes træk og det er
utvivlsomt det mest centrale sted for
sneppejagt i Danmark. Børge Fischer
Jensen, fyrskibsmatros på Fanø, gik ofte
på sneppejagt og gerne i sin blå kedeldragt. På 35 år skød han 3996 skovsnepper!!
Han var en beskeden mand, som først
for få år siden røbede sine utrolige tal til
en læge på Fanø. Dermed er Fischer
Jensen den, som har nedlagt det tredje
største antal snepper i verden, kun overgået af et par ungarske baroner, som har
brugt det meste af deres liv på sneppejagt.
Man troede i mange år, at den danske
rekordindehaver var maskinmester Jes
Jessen, hvis sneppeliv også knyttede sig
til Fanø og det fantastiske træk, snepperne giver denne ø. Han skød 3489

snepper og en stor del af æren kan tilskrives hans engelske setter King, der leverede ikke færre end de 1205 af fuglene.
Dens efterfølger Zenta, stod "kun" for
1043. Jessen skød sin sidste sneppe i en
alder af 81 år.
Rovdrift?
Det lyder næsten usmageligt med så store tal og man kommer til at tænke på
rovdrift af naturen, (og på at de bestemt
må have været ungkarle) men dengang
tænkte ingen vel på det unaturlige i en
sådan lidenskab. Bestanden lider dog ingen last, idet den seneste undersøgelse
viser, at den europæiske bestand, indbefattet Rusland, er på 30 millioner individer og der skydes årligt 3,7 millioner.
Snepper i flere lande
Den nulevende danske entusiast, Dimitri
P. Buchtrup, True ved Mariager, havde i
foråret 2000 skudt 3052 snepper i flere
forskellige lande. Som andre jægere rejser til Polen og Skotland for at skyde
bukke, rejser han udenlands for at jage
snepper. Den 72-årige jæger skød sneppe
nr. 3000 på sit hjemlige favoritterræn,
Hjerl Hede. Det skal nævnes, at jagttiden
på snepper er ændret flere gange i årenes
løb. Indtil 1972 havde vi forårsjagt i
Danmark, så de gamle jægere havde betydeligt flere jagtdage pr. sæson, sammenlignet med i dag.
Kiddal stadig med
Én mands jagt med stående hund, kan ikke sammenlignes med drivjagt, hvor
mange af snepperne letter "ukontrolleret"
så at sige. Der nævnes i bogen drivjagter
med 29 nedlagte fugle i det sydlige Himmerland og man har på Meilgård på
Djursland set over 100 fugle på en dag,
så tallene i Kiddal er stadig spektakulæ-

23

re. (på 10 min talte Thorbjörn 23 snepper og der blev samme dag skudt 26 mb) Der er dog ingen tvivl om at der i
2000 er set mindst lige så mange fugle
som nogensinde før. Det kunne også
være sjovt, om man kunne skrue tiden
tilbage og starte forfra den dag i november. Vi dropper drivjagten i Kiddal og
lader i stedet 2-3 dygtige skytter med
deres stående hunde fornøje sig hele dagen...???? Jeg er sikker på de ville få en
aldeles fornøjelig dag. Og så ikke mere
sneppe i denne omgang.
Generalforsamlingen i Grønbjerg
Generalforsamlingen i Grønbjerg Jagtforening har jeg i de år jeg har deltaget,
kun oplevet som stille og rolig og således var det også i år. 14 medlemmer
mødte op og Kristen Agerlund kunne
efter velkomst og valg af dirigent aflægge beretning. Foreningens aktiviteter i
2000 blev gennemgået - hvem der vandt
de forskellige pokaler osv.
”Status” over Vildtbestanden
Vildtbestanden blev gennemgået og det
gav da anledning til lidt diskussion.
Hvorfor har vi ingen agerhøns? For
mange rovfugle eller vandingsanlæg og
våde somre? Hvorfor hjælper hverken
brakmarker eller økologisk drift? Jeg
plejer i øvrigt altid at se agerhøns på
Gravers' mark overfor, hvor jeg bor,
men har ikke set nogle det sidste års tid
- indtil vi fik sne - så kunne man se dem
sidde ude på marken og skutte sig. Fasaner er også en sjældenhed , når vi er
på jagt. Er det duehøgen eller hva'? Ikke
altid. Jeg fik fortalt at Per Galsgård fra
Ørnhøj´s hund aflivede Georg Annebergs avlskok på en rævejagt i januar.
Det er den eneste fasan jeg har hørt om i
Grønbjerg og omegn i lang tid. Nogle
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steder sætter man opdrættede fasaner ud,
på steder hvor der før var mange fasaner.
Der går kun kort tid før de er forsvundet.
Til gengæld spreder kronvildtet sig. Sågar blev der vist set et par hinder hos Anders Højmose på samme rævejagt. Rævene er i fremgang og råvildtet er på samme niveau som tidligere år. Harerne er i
de seneste par år blevet noget reduceret i
bestanden. Jeg er tilbøjelig til at give den
mand ret, som sagde, at det måske skyldes de alt for mange musvåger. Kan de
ikke komme i tanke om at tage en lille
killing, når den sidder og vifter lidt med
ørerne ude på marken? Der er vel ingen
som kender det nøjagtige svar. Det er
nok mange lidt negative faktorer, som giver et stort negativt resultat.
Revisoren var mødt op i egen høje person og roste kassererens regnskab højlydt, da han kom fem minutter for sent.
Revisoren, altså. Regnskabet blev fremlagt. Kassen med kontanter, som ligger
hos kassereren blev dog kommenteret.
Revisoren havde ikke set kassen med 1
kr. og 75 øre, men da kassereren betragtes som en hæderlig mand blev regnskabet godkendt. Valg til bestyrelsen endte
med genvalg til Henrik Skytte og Kristen
Agerlund. Kristen blev straks, uden modkandidater, genvalgt som formand. Karsten Hansen blev genvalgt som revisor.

Fra venstre: Thorbjörn Lund-Nielsen, Jørgen
Bank, Jan Juul Jensen, Henrik Skytte og Kresten Agerlund.

(og jeg får nok lov til, at fortsætte som
kasserer.)
Under eventuelt besluttede generalforsamlingen, at jagtforeningen skulle
skænke 1000 kr. til Jægernes Naturfond
og så fik vi de obligatoriske rullepølseog ostemadder. Dirigenten, Eigil Skytte,
kunne takke få god ro og orden og så
glæder vi os til at komme i gang med en
ny sæson. Hvem glæder sig ikke til den
årstid, der står for døren?
P.S. Endnu en side i min jagtjournal er
fyldt ud. Jeg vil måske dele den med
Runestenens læsere en anden gang. Den
beskriver den 27. januar i år, hvor jeg
nedlagde mit første krondyr, en hjortekalv, skudt i Hjelm Plantage lidt vest
for Hover. 

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

En bank er et sted,
hvor man kan låne penge,
hvis man kan bevise,
at man er så rig,
at man ikke har brug for at låne!

I Brugsnyt
Ved: Formand Henrik Thomsen

Vi har haft en periode, hvor der ikke er
sket så meget nyt i Brugsen; men det betyder ikke, at vi har kedet os. Der har
stadig været nok at gøre med at tilpasse
butik og varelager til de nye forhold, og
der er mere endnu, der skal gøres. Vi synes dog det går bedre og bedre, og vi forsøger nu at blive rigtig gode.
Vi får mange tilbagemeldinger fra medlemmer og kunder, både med ris og ros,
og det er vi glade for, fordi det er en af
forudsætningerne for, at vi kan blive
bedre. Vi vil meget gerne tage imod forslag både i bestyrelsen og i butikken, og
alle forslag bliver taget op til drøftelse
og afvejet mod andre ideer og forslag.
Hver gang, der indføres noget nyt eller
foretages en ændring, foretager vi en
overordnet vurdering af, hvad der er
bedst for Brugsen.
Som tidligere nævnt har vi generalforsamling torsdag d. 29. marts kl. 19.00 i
Forsamlingshuset, hvor vi serverer lidt
kaffe og brød og skolens kor underholder. Alle er velkomne; men kun personer
over 18 år, som har været medlemmer af
Brugsen i mindst 3 mdr., har stemmeret.
Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg,
nemlig Dorte Liv Jørgensen, Karen Bak
og Henrik Thomsen.
Og til sidst en nyhed: Vi holder vinaften
lørdag d. 7. april. Se annoncen! De, der
er med, får garanteret noget for pengene.
I løbet af aftenen vil der være et lille
mellemspil i anledning af, at det er 60 år
siden Hans å æ Brugs begyndte som uddeler. 

www.runestenen.dk
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Dejlig lokalt til daglig

Åbningstider:
Mandag til Søndag
Kun lukket Juledag og Nytårsdag

8 - 18

Tlf.: 97 38 40 42

Tips & Lotto
Apoteksudsalg
Friskbagt brød
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i
Lørdag d. 7. april kl. 19.30
arrangerer
Dagli’Brugsen i Grønbjerg
Vinaften i Grønbjerg Forsamlingshus
Vinkonsulent Bent Albertsen
guider os gennem en smagfuld
tur i de franske vindistrikter.
Der vil i løbet af aftenen blive
serveret pølse/ostebord.
Hertil kan købes aftenens
prøvesmagte Vine til særlig vinaftenspris

Vinmand i 10 år, deltaget i vinkurser, på vinrejser og arrangeret vinarrangementer.

Pris for hele arrangementet
pr. person kr. 100,27

I Rigmor Anneberg

storesøster til Jenny, Ernst, Signe og Peder.

Ved: Grete Tange

Vi agter nu at starte en ny serie, som
skal indeholde skoleberetninger fra de
tre skoler i Grønbjerg gennem årene.
I første omgang prøver vi at få fat på
mennesker, som har gået i Østre og Vestre skole, men vi skal naturligvis også
snakke med nogle af dem, der har gået i
den nye skole.
Vi begynder her med Rigmor Annebergs beretning fra hendes skoletid.

Skoletiden
Jeg begyndte i skole den 1. april 1934 og
fortsatte til sommerferien 1940 – altså 7
år og 3 måneder.
Jeg gik i Vestre skole (der hvor lærer
Møller bor i dag), og jeg startede i den
lille forskole, som lå helt ned til vejen.
Den er væltet nu. I denne ”lille skole”
gik jeg i 2 år. Derpå fortsatte jeg til højre
i selve skolebygningen i 3. + 4. klasse.
De to sidste år gik jeg til venstre i hovedbygningen.
I ”den lille skole” havde jeg fru Dahl
som lærer. Hun var meget moderlig og
rar, og hun sørgede for, at vi fik de hjemmestrikkede strømper tørret, når de var
blevet våde.

Rigmor fortæller:
Jeg er født i 1927 på gården, hvor Klaus
Tang i dag bor. Jeg er ældste barn af
Henrikke og Sarinus Tang, og dermed

I 3.+ 4. klasse havde vi lærer Albrechtsen. Jeg husker ham ikke så godt, men
jeg kan tydeligt huske, at jeg var meget
bange for ham, så jeg læste altid lektier.
Alligevel var det ikke godt nok, når jeg
kom i skole. Det var nogle dårlige skoleår, jeg havde der.
Da jeg imidlertid kom ind til Bonde Nielsen i 5. klasse vendte det. Han var en
meget dygtig lærer, som kunne være

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING
Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde.
Totalenteprise • Modernisering • Gulvbelægning
Kristen Agerlund Jensen 97 38 42 70 - Biltlf: 40 33 42 70
Peter Ø. Christensen
97 38 42 78 - Biltlf: 40 14 42 78
INGEN OPGAVER ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE
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striks. Han kunne også godt blive gal,
hvis drengene lavede for mange skarnsstreger, f. eks. var det en yndet sport at
spytte på kakkelovnen, og det ville Bonde Nielsen bare ikke have. Jeg respekterede ham meget, og var meget glad for
ham. Han foreslog også, at jeg skulle

så havde vi også 1 times middagspause.
Om sommeren gik vi kun fra 8.00 til
12.00 om onsdagen i de store klasser. Jeg
husker ikke, hvordan det var i de små
klasser.
I min klasse (det vil sige de børn jeg var
jævnaldrende med) var vi 18, men da vi
gennem hele skoletiden gik i klasseværelse med 1 klasse over eller 1 klasse under, var vi mange flere i hvert klasseværelse. Det gav mange flere kammerater,
fordi jeg på skift gik i klasse med dem,
der var 1 år yngre og dem, der var 1 år
ældre.
Derfor blev de gode veninder, som jeg
fik i min skoletid heller ikke netop nogen, som var jævnaldrende. Mine bedste
veninder var Grethe Bech Madsen, som
var ældre og Gerda Madsen, som var
yngre. Dem var jeg sammen med i skolen, men udenfor skoletid havde vi ikke
tid og mulighed for at være sammen, for
vi skulle jo alle hjælpe til hjemme.

Rigmor lige inden hun begyndte i skolen i
1934.

fortsætte i skole efter 7. klasse, men det
kunne der slet ikke være tale om på det
tidspunkt.
Skoleskema
Af fag havde vi følgende: Hver dag
startede vi med morgensang, og resten
af dagen havde vi salmevers, bibelhistorie, katekismus med tilhørende skriftsteder, geografi, danmarkshistorie, regning, sang, dansk (genfortælling, stil,
diktat, læsning og skrivning), tegning,
oplæsning af læreren samt håndarbejde.
Om vinteren gik vi i skole fra kl. 9.00 til
15.30 alle dage undtagen søndag, men

3 nabodrenge: Rikard, Holger og Otto
Nielsen (brødre) mindes jeg med megen
glæde, for dem fulgtes jeg med i skole.

Annonce:
Sælges :
Kravlegård
Autostol "Chicco"
blå 0 - 13 kg.

kr. 275,kr. 300,-

Købes :
Dagpleje Barnevogn
Tlf. 97 38 44 24
Lars Holm Hansen
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De stod og ventede på mig om morgenen, og så gik vi i skole om vinteren,
men om sommeren cyklede vi.
Desværre har jeg i dag ikke kontakt
med nogen af dem, for de flyttede alle
fra Grønbjerg, da de blev voksne. De
kom jo ud at tjene, og derefter ophørte
forbindelsen med dem. Der var jo heller
ikke beskæftigelsesmuligheder til alle
her.
Minder
I min skoletid var det ikke ukendt med
mobning. Der var nogle piger, som var
efter mig igennem længere tid. Det var
så slemt, at jeg næsten ikke turde komme i skole. De drillede mig med øgenavne og var på nakken af mig ustandselig. Jeg turde naturligvis ikke sige noget hjemme, men til sidst betroede jeg
mig til vores unge pige. Hun gav så mine plageånder besked, men det resulterede blot i endnu værre repressalier. De
år glemmer jeg aldrig, og personerne,
der gjorde det glemmer jeg heller aldrig.
Heldigvis blev jeg dog forligt med et
par stykker af dem.
Et af mine gode minder fra skoletiden er
juleafslutningen, hvor vi havde juletræ
inde i klasseværelset, og hvor vi sang
julesalmer og fik godteposer. Det foregik den sidste dag inden jul, og i den
anledning havde vi naturligvis vore pæneste kjoler på.
Jeg kunne også godt lide at blive hørt,
for jeg kunne for det meste mine ting.
Vi blev imidlertid hørt to ad gangen, og
hende jeg sad ved siden af kunne endnu
bedre sine lektier, og så var hun hurtig,
så jeg nåede ikke at få et ord indført.
Det rådede Bonde Nielsen dog bod på,
og det kunne jeg godt lide ham for.
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Konfirmationskjolen havde været pakket
pænt ind i en kasse, men det gav nogle læg
som Rigmor ikke helt var tilfreds med.

I frikvartererne var vi ude og lege i skolegården i hvert fald om sommeren. Vi
spillede bold (jeg husker, at vi kunne klare at spille med 5 bolde på 1 gang), legede ”ta-fat” og hinkede. Om vinteren fik
vi lov til at lege inde, og noget af det, jeg
husker, er sanglege og at spille med marmorkugler. De nærmere regler for legene
husker jeg dog ikke.
Tøjet var ikke noget, man gik særlig meget op i, da det jo under krigen var vanskeligt at få noget overhovedet. Alt vores
tøj var hjemmesyet, og tit var det også
syet om af aflagt tøj. Strømperne var
hjemmestrikkede, og så gik vi med skistøvler, hvorover vi skulle have skisokkerne fældet ned. Det så pænt ud. vi hav-

de ingen lange bukser, så det kunne ind
imellem være koldt for lårene. Jeg husker tydeligt, at vi på et tidspunkt fik
kaninskindshuer med store duske. De
var både varme og flotte.
Overtøjet var omsyede frakker og hjemmestrikkede luffer.
Konfirmation og tiden efter
Jeg blev konfirmeret 5. oktober 1941 af
pastor Sørensen i Nr. Omme kirke. Jeg
havde gået til præst om sommeren, men
nogle af mine klassekammerater gik om
vinteren og blev konfirmeret om foråret.
Præstegangen indeholdt også mest salmevers og udenadslære af skriftsteder
og katekismus.
Efter konfirmationen kom jeg ud at tjene, og jeg tjente bl.a. 1 år på Fyn. Jeg
var også på Uldum Højskole, og fra den
tid har jeg stadig kontakt med nogen af
mine medelever. Jeg var også karl
hjemme et år, så jeg lærte at pløje og
malke med hånd.
Det fik jeg ikke så meget brug for, da
jeg blev gift med Gutte i 1952. Jeg fik 3
børn, som jeg passede samtidig med, at
jeg passede kontor for firmaet Anneberg
i årene 1969 – 86.
Derfor bor jeg her stadig, men har dog

rejst en del til andre lande dels på ferie
dels via firmaet.
Her følger Bonde Nielsens indlæg i Rigmors poesibog, dateret den 7. april 1941
Mangt og meget i Skole du hørte,
mangt du husked’, men meget blev glemt.
Dog ved jeg en Dato, som dit Hjerte rørte
den 9. April – lad den Dag blive gemt;
dybt i din Sjæl og dybt i din Tanke,
lad altid for Danmark dit Hjerte banke.
Tak for Dagene i Nr. Omme Skole!
A Bonde Nielsen
I

Problemed mæ børn nu om dae er,
ad de ekk ka sdave!

Jeg er holdt op med at ryge,
drikke spiritus og leve syndigt!
-men jeg lyver endnu!

Adr: Sønderkjærsvej 1, Grønbjerg
Formand:
Niels Jacobsen 97 38 44 68
Billardklubben
afholder generalforsamling:
Fredag d. 6. april 2001 kl. 19 i klubhuset
Dagsorden bliver tilsendt hvert enkelt medlem
Bestyrelsen
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I GIF- Status - 2000
Ved: Tine Lund-Nielsen

År 2000 har været et år på både godt og
ondt - der har været mange og heldigvis
flest gode og positive oplevelser, men
der har også været negative. Der har
desværre været en markant nedgang i
betalende seniorspillere - noget der ligner halvdelen Holdene
Der har været 3 børnehold, som er blevet ledet under kyndige hænder af Søren Nilausen, HC (de store børn) - Jytte,
Charlotte, Christina, Tekla, Trine og
Jens har stået for de små.
Svend Erik er troligt mødt op ved hver
kamp til boldpumpning og oplåsning af
døre m.m. ligesom han har holdt stadion
pæn og er villig til at hjælpe igen. Vi vil
gerne takke alle disse hjælpere, som har

gjort en stor
indsats for at
holde børnefodbolden
i
gang.
Seniorerne har
haft nedgang i
spillerantallet.
Der har ikke
været spillere
nok til 2 hold, hvorfor NC har været nødsaget til at have et næsten nyt hold med
til hver kamp. Der er blevet brugt ca. 45
forskellige spillere til JS (Jyllandsserien). Det har også betydet, at der ikke
er kommet den indtægt ind i kontingent
som tidligere - dette sammenholdt med
de lange ture, som både DS (Danmarksserien) og JS har haft i bus, gør, at regnestykket ikke er gået op. Det er endt med
røde tal, og det er det, den nye bestyrelse
skal i gang med at gøre noget ved.

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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Else og Knud Erik har som tidligere stået for DS-holdet og har formået at have
næsten det samme hold hver gang - det
er flot - der har ikke været mange at tage af, før det gik ud over JS-holdet. Bedst som man troede man havde et
hold, ringede spillerne og meldte afbud.
Vi skal gerne have vendt dette negative
mønster til noget positivt og have en
klar holdning til, hvad man vil. Vil man
spille fodbold, må man udvise et ansvar
og holdfølelse overfor de andre og spille de kampe, der skal til. Når og hvis
man ikke kan, skal man give træneren
besked i ordentlig tid - det andet er
uholdbart og bestemt ikke særligt motiverende for en træner.
Hjælperne
De øvrige hjælpere i det daglige er Inge,
(kampfordeler), Jesper, (kiosken), Ulla
(indkøb af slik til kiosken), redaktør
Mette Haubjerg, Johannes og Egon,
Svend Erik. Alle skal have tusind tak
for hjælpen. Det er dejligt, at I har villet
hjælpe på frivillig basis.
Seniorudvalget skal også have tak for
hjælpen med mange forskellige ting.
Det er en stor hjælp for bestyrelsen, at
vi har jer til at holde styr på de daglige
ting, så vi kan koncentrere os om at finde penge til klubben.
På lønningslisten har vi Kirsten Therkildsen, der gerne vil fortsætte med rengøringen, og det er vi glade for.
Placeringerne
År 2000 startede med et damejuniorhold, et DS-hold og et JS- hold. Vivian
havde sagt ja til at prøve kræfter med
disse piger. I efteråret rykkede de i den
bedste række - derefter gik det ned ad
bakke. Det samme billede tegnede sig
for JS. Det generelle problem for begge

hold, var, at spillerne svigtede. Det resulterede i, at juniorerne måtte trække sig
ud af turneringen før den var slut og JS
måtte en tur i serie 1 - det sidste var ingen katastrofe - det kan vi bruge til at få
stabiliseret et hold og få gejsten tilbage.
Juniorerne vil i år blive trænet i Spjald.
DS har klaret sig nogenlunde, som de
plejer - en midterplacering.
Generationsskifte. Vi skal have nye spillere ind på holdet og ting tager tid og
kræver noget tålmodighed fra de gamle
og garvede spillere, som vi håber, vil være med til at gøre det sjovt at spille i GIF.
Aktiviteter
På børnesiden har vi mistet en stor personlighed som træner - Søren Nilausen han har lagt mange timer og kræfter i
GIF-regi og børnene har været meget
glade for at have ham, fordi de har lært
meget. Niller har sagt ja til at overtage
tjansen sammen med HC. Dernæst
mangler vi trænere og hjælpere til de
små hold.

Gymnastikopvisning
fredag d. 23. marts. 2001 kl.
1900.
Opvisning af 6 hold
derefter fælles kaffebord.

Badmintonturnering
lørdag/søndag
marts 2001.

d.

24/25.
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Vi har haft et hold med til JBUindeturnering - de kvalificerede sig til
JM i Lemvig, hvor de spillede et par
kampe uafgjort og tabte nogle. De havde nogle hyggelige dage og det må siges
at være positivt.
Der har været afholdt Marabou-dag og
denne dag forløb positivt. Børnene har
også været til JBU-stævne, (Jydsk Boldspil Union) som sluttede med en tur i
Sommerland West, hvor børn, trænere
og forældre havde en god dag.
Vi skal have valgt et nyt seniorudvalg.
Meld jer og deltag i aktiviteterne for at
få det til at fungere i vor lille klub. Kom
gerne med nye tiltag, vi er lydhøre i Bestyrelsen.
Udlandstur: Jeg synes, det kunne være
godt, hvis I kunne arrangere en fodboldtur til udlandet - der skal selvfølgelig
være opbakning bag, men de der tidligere har været af sted, siger det er KA-

NON for at bruge et udtryk, som bliver
brugt ofte. Det sociale er meget vigtigt
og kan i særdeleshed dyrkes på sådan en
tur.
Vi har bestilt 10 ekstra træningssæt, som
vil komme til at koste under 100,- pr.
sæt. Landbobanken vil sponsere 2500,til dragterne. Vi takker Landbobanken
mange gange. Sportmaster giver som
sædvanligt nyt spillersæt til DS-holdet, de er også villige til at holde en klubaften, hvor vi evt. kan købe billige støvler.
Vi kommer til at mangle frivillige hjælpere til vedligeholdelse af klubhuset
m.m. I har tidligere hjulpet, når der skulle laves noget i eller omkring klubhuset.
Desuden skal vi også holde sportsfest, ligesom vi gjorde sidste år og derfor håber
Herunder den nye bestyrelse i Grønbjerg
Idrætsforening.

Birgit Andersen

Stående fra venstre: Leif Kristensen og Morten Pedersen. Siddende
fra venstre: Tine Lund-Nielsen, Heidi Christensen og Jytte Nilausen
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Børge Jensen

vi, at I vil hjælpe til, så klubben kan tjene nogle penge - det er jo i fælles interesse.
Økonomi: Vi har nedsat et udvalg i bestyrelsen, som skal se på vores økonomi. Kontingentet stiger fra 800 til 1000
kr., og pengene skal betales på en gang.
Noget positivt er, at vi har skaffet så
mange sponsorkontrakter, at vi kan få
det til at løbe rundt og forhåbentligt få
de røde tal vendt til sorte tal i løbet af et
par år.
Mål 2001
Rent sportsligt kan man jo slutteligt
konkludere, at det er gået op og ned.
I år 2001 synes jeg, vi skal sætte os det
mål, at det kun skal gå opad og fremad.
Vi skal have 2 damehold - ellers bliver
det trivielt for de spillere, som ikke
kommer i kamp.
Der er desuden planer om etablering af
et dame-oldgirls-hold - vi vil da hilse de
gamle velkommen i klubben igen og
glæder os til at se dem i aktion.
Vi skal have valgt et nyt bestyrelsesmedlem. Peder har valgt at takke af og
vi siger Peder tak for godt samarbejde i
Grønbjerg IF.

de spillere, som rejser fra os. Jeg ved, det
ikke er i vrede og trods, de flytter, men
fordi de skal videre i deres liv - enten i
form af uddannelse, rejse, landshold. Jeg
ved, de har været glade for at spille i GIF
og jeg håber, det har givet dem en ballast, som de kan bruge i deres videre forløb. Jeg vil også sige velkommen til jer
nye spillere og jeg håber, I vil komme til
at føle jer godt tilpas blandt os i vor lille
klub. Vi vil gøre vores til, at I får det
godt. HUSK: Det er stadig for sjovt, vi er
her - fodbold skal være sjovt og være en
leg - husk på det, når I render rundt i snestorm og 20 graders frost, at der er en
mening med det - I bliver bedre. 

Piger er som magneter,
enten frastødende eller tiltrækkende!

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

Jeg vil gerne sige tak for godt samarbejde i bestyrelsen - det har været sjovt og
hyggeligt at arbejde sammen med jer og
glæder mig til endnu et år.
Jeg vil slutte af med at sige tak til jer for
den forgangne sæson og håber, at I vil
gøre jeres til, at vi får en god sæson i år
2001 - både sportsligt og socialt. Disse
2 ting hører jo sammen - for at fungere
på et hold, skal man også fungere socialt sammen. Jeg vil også sige farvel til

97 38 42 85
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I Årets gang - derude
Ved: Lars Holm Hansen

Forårets komme
Nu kan vi igen snart glæde os til foråret
og uret skal den 25. marts, atter sættes
på sommertid og vi får længere og lysere aftner, hvilket er en rar ting. Selvom
man efterhånden har oplevet foråret en
del gange, bliver man lige fascineret
hver gang af vintergækker, krokus og
alle andre vækster/planter, som efterhånden stikker deres blomster op mod
forårshimlen og jeg er ret sikker på at
alle levende væsener, får ekstra energi
og gå på mod, når dagene længes.
Selvom der skrives, at vi igen har haft
en mild vinter, så har vi år, da kunnet
mærke at den har været her. Vi har da
både haft sne og dagsfrost igennem flere omgange og endnu her i månedsskiftet februar - marts ligger der sne. Forårsbebuderne Stær og Sanglærke er
kommet, eller rettere Stæren har slet ikke været væk, idet enkelte har holdt
stand her hele vinteren.
Sanglærken hørte jeg synge første gang
15.2., men endnu har det kun været på
enkelte lune dage, at man har kunnet
høre dens karakteristiske sang, som vil
lyde over det åbne land de næste 2 - 3
måneder, næsten konstant.
Også Musvit, Blåmejse, Gulspurv og
Grønirisk er man begyndt at høre lidt
mere til og snart vil alle fugle, en efter
en starte deres forårskoncert og gøre
klar til ynglesæsonen. Vil man lære at
kende de forskellige fuglestemmer er
det nu man skal begynde, for så er der
ikke så mange at skelne imellem.
Vinterens fugle ved ”brættet”
Ved foderbrættet har der her i januar og
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februar ikke været de helt usædvanlige
arter. Den talrigteste i vores have er
Skovspurv, mens Musvit, Bogfinke, Blåmejse, Gulspurv, Grønirisk og en enkelt
Rødhals, alle besøger foderbrættet dagligt.

Bogfinke

4-5 Solsorte og 2-3 Sjaggere, har hele
vinteren levet af æbler, som jeg har smidt
ud til dem og her i februar har jeg også
set enkelte Stære hakke i æblerne. Det er
første år, hvor vi har haft den lille fine
Rødhals dagligt hele vinteren og jeg håber da at den måske kunne få lyst til at
yngle her.

Rødhalsen advarer fremmede rødhalse ved at
vise sit røde bryst

Kvækerfinken, som der var rigtig mange af sidste år, har overhovedet ikke besøgt foderbrættet denne vinter, dog har
jeg set en flok på ca. 70 i elletræerne
ved bækken 16.2. og samme sted 20
Grønsiskner og også den 16.2. fløj 200
Kortnæbbede gæs over.
Vest Stadil fjord
I begyndelsen af februar var vi nogle
stykker, som var på fugle tur til Vest
Stadil fjord og derefter videre til Skjern
enge. Først nævnte sted var næsten frosset til, så der var ikke det helt store at
se, men vi fik da set alle 3 svanearter.
Enkelte Knopsvaner og 50-60 Sangsvaner, som fouragerede på en mark og
sammen med disse gik 2 af den mindste
svane art Pibesvanen. 16.2 fløj der i øvrigt også 12 Sangsvaner forbi herhjemme. Sangsvanen kendes ved at de synger/snakker (det lyder lidt af vildmark)
når de flyver, mens vore hjemlige
Knopsvaner kendes på at vingerne
frembringer en karakteristisk susende

lyd når de flyver. Ved Vest Stadil fjord,
så vi på et nyt fugleskjul, som er ved at
blive fabrikeret. Skjulet er lavet, så man
går på en slags træbro ud gennem rørene.
I skjulet er der så vinduer, hvorfra man
kan se ud over vandfladen meget tættere
på. Fuglene bliver ikke generet på samme måde, når man står herinde og derved
vil man utvivlsomt kunne få gode oplevelser.
I Vejlerne ved Fjerritslev, har man lavet
sådanne skjul og det virker rigtig godt,
når man står, sådan midt ude i naturen,
uden at genere fuglene.
Velling Mærsk - Skjern Enge
Efter besøget ved Vest Stadil fjord gik
turen over Velling Mærsk hvor 1200
Kortnæbbede gæs + 400 Bramgæs og en
enkelt Snegås observeredes, til Skjern
enge hvor vi ville se hvordan ådalen, så
ud efter indvielsen af det nye å-løb.
Skjern å er og vil helt sikkert blive mere
spændende end den var før. Vi kom kørende ad Skjern - Lønborg vejen og lige-
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så snart den gamle å-løb var passeret
var der masser af vand. Faktisk er/var et
område fra det sydlige dige af det gamle
Skjern å og over til Lønborg i området
fra Jernbanebroen ved Skjern og helt ud
til udløbet i Ringkøbing fjord mere eller
mindre dækket af vand. Et er selvfølgelig at vi har vinter og samtidig haft et
vådt efterår, hvilket igen vil sige høj
vandstand. Vandstanden på arealerne vil
selvfølgelig falde, men det vil blive
utroligt spændende at se hvordan Nordeuropas hidtil største naturprojekt vil arte sig ad åre, men vi kunne i hvert fald
se at fuglene har indtaget området med
det samme. Vi så rigtig mange ænder,
flest Troldænder og Gråænder, men også Taffeland, Krikand, Gravand, Stor
skallesluger, Pibeand og desuden en
flok på 58 Canadagæs og på selve engene så vi en flok på små 60 Bjerglærker
og en enkelt Stor tornskade, så der var
helt sikkert noget at se på og en tur ned
i området til foråret vil blive en god oplevelse og mon ikke naturområdet vil
blive en turistattraktion i sig selv.
Oplev Skjern å-projektet
Udsigt over Skjernå-dalen fra Lønborg
kirkebanke eller et besøg på Lønborggård giver et overblik over hvilke forandringer området er overgået.
”Oliefugletælling”
Februar er også måneden hvor oliefugletælling skal foretages og i år fandt vi
på vores stækning, som er fra Gaffelbjerg, lidt nord for Vedersø klit og til
Thorsminde, kun 3 døde fugle, hvilket
er det mindste antal i de år jeg har gået
strækningen og antallet er da glædeligt,
for det ikke rart at se f.eks. Lomvier
fuldstændig indsmurt i olie. Da vi lige
var startet turen fra Thorsminde, så vi
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ude over havet en Sule trækkende mod
nord, en helt ”udfarvet” fugl. Flot !!
Redekasser
Ja, det må så være nok for denne gang,
men foråret er forhåbentlig lige om hjørnet og skal der hænges redekasser op er
det nu. Hvis man har redekasser, som var
beboet sidste år er det en god ide at tømme dem for gammelt redematerialer her
sidst i marts, eller i hvert fald inden det
bliver for varmt, for venter man for længe kan kassen pludselig være fyldt med
fuglelopper.
(Lars har tegninger til næsten alle former for redekasser -mb) 

Bogmøder
Onsdag d. 28 marts
(Husk bogmødet er flyttet
fra d. 27. marts til den
28. marts 2001.)
Tirsdag d. 3. april
Jytte Borbjerg
Onsdag d. 2. maj
Hilsen Else og Helle

I Anna og Arne Led

byder på kaffe og kager,- de smagerdem er der lagt både de normale ingredienser, men også gæstfrihed og sjæl i.

Langt ude mod vest- alleryderst i vort
sogn bor Anna og Arne.
Det har de faktisk gjort nu i 52 år, - og
det er de så lykkelige for, at - i alt fald
Arne - ikke kunne tænke sig at bo andre
steder. Han ser helt forkert ud i hovedet,
hvis man prøver på at foreslå en anden
bomulighed. Jeg blev i mine unge dage
på Ulfborg Marked spået, at jeg ville
komme til at bo et sted, hvor jeg ikke
ville komme levende fra, siger Arne, måske for at understrege sit princip.

Hovedstaden
Vi får os en snak om dit og dat - men også om datteren Katrine i København. Og
Anna bliver endnu varmere i stemmen,
når hun fortæller om den kære pige og
om sine to gange årlige besøg hos hende
og hendes mand. Så bliver hun der en
uges tid, og man er rundt og får set på,
hvad der er at opleve i vores hovedstad, jo Anna bliver ret så kulturel, - for besøgene gælder både slotte, museer og udstillinger.
Om Arne er med?
Nej, han vil helst være hjemme. Hjemmet skal jo også passes - hønsene - kattene - kaninerne - bierne og det hele. Også
gæsterne, de kommer jo stadig - også når
konen ikke er hjemme, så dem tager Arne sig så af. - Han kommer såmænd ikke
til at kede sig! ! !

Beslutningen
En dejlig vinterdag har jeg lagt min travetur om ad deres ”sted”,-- har for
længst sat mig i hovedet, at når en gang
jeg kunne få plads til det i Runestenens
spalter, ville jeg godt ha,´ -gerne ha´ en
snak med de to gæve vestjyder derude
på Kjærgårdsvej 6.
Gæstfriheden
Jeg møder Arne i gårdsledet, han har lige startet den røde traktor,- gå bare indenfor, råber han til mig gennem larmen, Anna er derind´, han selv skal lige
en lille tur hen til en nabo med noget,
han har lånt.
Jo, Anna er derinde.- Man bliver taget
godt imod- med hjertevarme her i hjemmet hos Anna og Arne, - selvom her
kommer mange gæster - mindst én gang
om dagen. Det bliver bekræftet af Annas dagbog, som hun glad viser mig, der er altid plads til én til!
Kagedåserne er fyldt op,- det er Arne´s
80-års fødselsdag om få dage -, så Anna

Kun én gang har Arne været på besøg i
hovedstaden, det er nok! De kan ikke
forstå ham derovre,- vi var på en kanalrundfart, og da kom guiden sådan til grinen, at hun nær var gået til ved det.
Vi venter stadig på ham !
Han er åbenbart faldet i snak, så i ventetiden viser Anna sine håndarbejder frem.
Jeg er i julehumør hele året, fortæller
hun, og viser mig de flotteste juletræstæpper.
De var nok værd at eje ét af -, så jeg bestiller straks syv!
Jo, siger Anna, Arne ser meget fjernsyn,
det gider jeg ikke, så jeg syr juletræstæpper imens. Så går tiden så godt,- køerne
er jo væk - og jorden også! Så der er jo
kun småkravlet at passe - og så det, at
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sørge for brænde til kaminen, men alt
det klarer Arne. Vi har fyret med træ
gennem alle årene, - det har aldrig kostet os noget at holde varmen!
Nå, vi venter stadig på Arne!
Jeg kommer igen i næste uge, aftaler vi!
Gården og dyrene
Så er Arne hjemme! Der kommer kaffe
på bordet- med honningmadder- Arne
har fem stader, så der bliver ikke sparet
på den hjemmelavede.
Og snakken går!
Jo, vi kom hertil i 49 den 30. marts,- da
var der så megen sne, at jeg nær ikke
havde fået Anna ind- i den hvide kjole.
Ejendommen var bygget 10 år i forvejen og var udstykket fra nabogården, nu
Kjærgårdsvej 4. Og her har Anna og
Arne i alle årene haft et godt landmandsliv - i pagt med naturen, med
kærlighed til dyrene og det arbejde det
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blev deres pligt at udføre, - til deres
hjem!
Helt bogstaveligt tager parret Led deres
dyr til deres hjerter. F. eks. fik en høne
for skik at lægge sit daglige æg i deres
bedste stol. Også andre smådyr havde
deres gang køkken og stue under kærlig
opmærksomhed fra Anna og Arne.
Deres kære hund døde for nylig - af alderdom? Arne savner den meget, men
Anna siger NEJ til ny hund! Nu ser vi,
hvad der sker, siger Arne, Anna rejser jo
snart en uges tid til København ! ! !
Modgangen
Modgang? Jo, den har de da også mødt .
Det startede med smitsom kalvekastning
hos køerne, så de måtte ud alle sammen.
Af den ny jerseybesætning døde straks
de 3, så blev også de skiftet ud med røde
køer, og så gik det godt.- En lille datter
måtte de bære på kirkegården, det var

måske det hårdeste slag!
Det er sært at tænke på, funderer Arne,
det kostede dengang 10.000 kr. at bygge
ejendommen her!
Og her var så mange sten i jorden, siger
Anna, at jeg lagde mig på mine knæ og
samlede dem op i mit forklæde. Jorden
blev efterhånden, om end ikke renset for
sten, så dog god markjord, hvor vi har
avlet godt og så rigeligt fået vort udkomme.
O æ sygghus
Den ellers så robuste Arne fik for nogle
år siden en grim blodprop, som han dog
er kommen sig helt godt over, men der
er stadig noget med det ene ben. Det er
da mærkeligt, mener han, de siger, at
mit blod er for tykt, jeg har da ellers altid fået det tyndet godt op med brændevin! Ha- ha !
A er et goe te å go, siger Arne taknemmelig over sit gode helbred, men A ka
stå - A ka law alt - tænk, A ku jo ha sjet
i en rullestol i daw. A fik for resten en
kjærest o æ sygghus, hun send mæ
blomster i læng, siger Arne og blinker
til Anna! De to har det herligt sammen,han kikker i koppen: Anna, A mangler
kaffe!
Hvor fandt du egentlig Anna?
Det skal jeg lige fortælle dig: Jeg tjente
på en stor gård, og der kom der en ny
pige i huset. Den første morgen ville jeg
da hilse pænt på hende og gav hende
hånden.- Jeg fik ligesom et elektrisk
stød. Og da vidste jeg, at hun skulle blive min kone ! Jeg har altid været lidt
synsk, det var min mor også!
Nej, der er ingen tvivl om, at det her,
det er Anna og Arne´s sted. - Til den
tid,- så er det vel sådan, at man må øn-

ske sig noget på sit dødsleje, fantaserer
han om, men Anna dysser ham ned, hun
ved, hvad han er ved at sige.- Det kommer myndigt fra hende: Vi skal begraves
på Kirkegården, og stedet er bestemt.
Men indtil videre, så har de det godt her
på Kjærgårdsvej,- her er de glade og tilfredse!
Ja, tænk, at man kan have det så godt på
sine gamle dage, det havde man aldrig
tænkt ku´ la´ sig gøre.
Jeg tager afsked og vender hjem - grundende over, hvad Arne har fortalt mig
om oplevelser med de synske evner.
Kan det virkelig passe?
Det gør det sikkert! Her er det troværdige sat i højsæde
Så det er en helt anden historie !
ik 

Grønbjerg Byog
Erhvervsudvikling ApS
orienterer
om sine planer om udvidelse af anpartskapitalen.
Endvidere vil der være mulighed for at tegne nye anparter for både nuværende anpartshavere og interesserede.
Det foregår i
Forsamlingshuset
torsdag d. 5. april kl. 1930
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I Dansk Havekultur
Ved: Haveforeningen

Årets haveudstilling i 2001
Clausholm Slot danner i år rammen om
den store, danske haveudstilling. Det
jydske Haveselskab arrangerer udstillingen, hvor flere end 100 udstillere præsenterer sig med det bedste i dansk havekultur. HK.H. prinsesse Alexandra
åbner udstillingen fredag d. 22. juni kl.
13. Inden udstillingen slutter søndag d.
24. juni kl. 16 regner arrangørerne med
et besøgstal på godt 20.000. Det svarer
omtrent til erfaringerne fra den velbesøgte haveudstilling på Clausholm i
l998.
Udstillingen integreres i det historiske
slotsmiljø og temahaverne på avlsgården. De mange udstillere vil vise

spændvidden mellem
klassisk havekultur og
de
nyeste
havetrends.
Udstillingen
henvender
sig til den
private haveentusiast,
som søger
inspiration
til udvikling
af sin egen have. Der bliver meget at tage med hjem uanset, om man er i gang
med at anlægge sin første have eller man
er et garvet havemenneske med mange
havesæsoner bag sig. Udstillingen bliver
en guldgrube af ideer for de mange haveejere, som skal i gang med haven i ferietiden.

Generalforsamling
Dagli’Brugsen i Grønbjerg
Afholder ordinær generalforsamling
i forsamlingshuset

Torsdag d. 29. marts 2001 kl. 1900
Underholdning v/ skolens kor
Kaffebord
Adgangskort bedes af hensyn til arrangementet afhentet i Brugsen
senest d. 28. marts.
Alle er velkomne.
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Bestyrelsen

På udstillingen kan man møde leverandører til det hele det danske havefolk.
Planteskolefolk og plantehandlere præsenterer både almindelige og sjældne
haveplanter. Mange udstillere viser deres specialer f.eks. roser og krydderurter
i smukke og inspirerende havemiljøer.
På mange stande vil der være spændende og inspirerende aktiviteter f.eks.
blomsterbinding og pilefletning. En
række blomsterselskaber bl.a. rosen- og
primulaselskabet udstiller. Haveselskabets egne konsu1enter skaber en række
aktuelle temahaver bl.a. 'vand i haven',
'1ev livet i haven' og 'oldemoders have'.
Haveudstillingen bliver tænkt havearkitektonisk smukt. Forbilledet er de engelske flowershows med deres smukke,
hvide telte, flot opstillede stande og høje

informationsniveau. I 'Haveuniversitetet'
kan man høre foredrag og præsentation
er af aktuelle hav emner.
Hvis man vil vide mere, kan man klikke
sig ind på www.haveudstilling.dk. Udstillingens egen hjemmeside indeholder
udstillerliste, program og oplysninger
for den besøgende. Hjemmesiden opdateres løbende, så man kan følge med i,
hvordan udstillingen tager form.
'Årets danske haveudstilling 2001'
Det jydske Haveselskab på Clausholm
Slot
Clausholmvej 316
8370 Hadsten
22. -24. juni 2001

Din lokale elel-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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I Sogneforeningen
Ved: Formand Kresten Vestergaard

Sogneforeningens generalforsamling
torsdag den 22. februar 2001.
Formandsberetning:
Årets gang.
Søndag den 5. marts fastelavnsfest for
børn med god søgning.
Sankt Hans Fest med kondibingo overrækkelse af årets sølvviking til
Knud Kristensen - Båltale ved byrådsmedlem Bertel Jensen - Flot fremmøde.
Der blev i august afholdt sommerfest
sammen med Gymnastikforeningen og
Idrætsforeningen – et par absolut gode
dage
Høstfest den 14. oktober med ca. 90
deltagere. Bestyrelsen stod for selve
menuen, der med Jørgen Demant som
chefkok, blev en særdeles vellykket af-

ten.
Den 18. november afholdt Familie og
Samfund julemarked i forsamlingshuset i
samarbejde med Sogneforeningen.
Lørdag den 25. november opsatte vi juleudsmykning i Algade samt opsætning af
juletræ på torvet samt i hver ende af byen. Vi er meget kede af, at der er nogen
der ikke kan holde fingrene fra lysekæderne. - kort og godt hærværk.
17. december blev der afholdt juletræsfest for børnene. En god formiddag.
3. juledag juletræsfest med madkurv og
knap 100 fremmødte.
Forsamlingshuset.
Der er i det sidste år kun foretaget almindelig vedligeholdelse af forsamlingshuset. Dog er vi påbegyndt udskiftning af
defekte tagplader samt at nedtaget den
gamle skorsten. Planen for indeværende
år er færdiggørelse og udskiftning af defekte tagplader på østsiden, samt udskiftning af yderdøren ved scenen. Der er i

Kursusafslutning på
Grønbjerg Skole
Lørdag d. 17. marts kl. 1300- 1600
Alle er velkomne til at kikke ind på skolen, hvor der
vil være udstilling af vinterens arbejde.
Kaffe kan købes på skolen
Alle er velkommen
Hilsen Bestyrelsen
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indeværende år investeret i et nyt komfur.
Grønbjerg kro.
Så er kroen til salg igen. Jeg vil håbe at
der snarest muligt vil ske et ejerskifte
med det formål forsat at drive kro, således det igen kan medføre at forsamlingshuset bliver benyttet af kroen i forbindelse med store fester. Vi kan naturligvis mærke at antallet af udlejninger
er faldet i de seneste år.
Brugsen.
Det er dejligt at se at befolkningen i
Grønbjerg igen viste at man kan stå
sammen når det gælder. Det viste projektet med den nye Brugs alt om.

Torvet.
Vi søgte i foråret 2000 Videbæk Kommune om tilskud til miljøpleje. En pulje
på kr. 30.000,- Vi fik tildelt kr. 10.000,som skal anvendes til forskønnelse af
torvet hvor mindestenen over Bertel
Christensen er rejst.
Vi har i Runestenen opfordret sognets
beboer om at komme med forslag til forskønnelse af torvet. Der kom ingen forslag. Vi arbejde på sagen p. t. og vil formentligt i forsommeren gå i gang med
projektet. Jeg håber der er frivillige der
vil hjælpe os med opgaven.
Agenda 21.
Vi har sammen med Familie & Samfund
og Grønbjerg 2000 deltaget i et Agenda
21 projekt om energibesparelse i landsbyer. Foruden Grønbjerg deltager Laven
og Pårup. Der er fra indenrigsministeriet

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:
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Grønbjerg Multisal

Udlejning af Multisalen

ydet et tilskud på 160.000 kr. til projektet. I hver landsby har der været uddelt
spørgeskemaer, hvorefter der i hver by
er udtaget fem huse som er lblevet
energitjekket af en energikonsulent.
Ejerne har fået forslag til energibesparende foranstaltninger. Der blev den 24.
januar afholdt ”energiaften” i forsamlingshuset hvor de fem energiundersøgte huse i Grønbjerg blev gennemgået,
og der blev lavet energirigtigt mad.
Kommunevalg 2001.
Der er i år Valg til Kommunalbestyrelsen den 20/11- 2001.
Vi har været til fællesmøde med Herborg Sogneforening, Egeris-Fiskbæk
Borgerforening, Barde-Vorgod Borgerforening og Troldhede Borgerforening
hvor der var enighed om at indgå valgforbud. Endvidere var vi enige om at afholde opstillingsmøde i samtlige Sogne
den 28/5 – kl. 19.30. I opfordres til at
møde op denne aften.
Medlemmer.
I 1999 valgte vi i at besøge de husstande som ikke havde betalt kontingent til
Sogneforeningen. Det gav en forøgelse i
medlemsskaren fra 130 husstande i
1998 til 180 husstande i 1999. Med dette positive resultat besluttede vi at besø-

ge samtlige husstande i 2000 i håbet om
en endnu bedre tilslutning, men resultatet
blev ca. samme antal medlemmer som i
1999 ca. 180 husstande - Vi må nok erkende at det er niveauet.
Jeg kan kun opfordre til, at bakke op om
Sogneforeningen ved at blive medlem.
Vi blev ved sidste generalforsamling opfordret til at byde nye tilflyttere til sognet
velkommen på en eller anden måde.
Det er vi begyndt med her i efteråret. En
fra bestyrelsen besøger de nye tilflyttere
med en hilsen fra Dagli’Brugsen i Grønbjerg i form af vin, 1 års gratis medlemskab af Sogneforeningen, en aktivitetskalender, vejviser, og et eksemplar eller to
af Runestenen. Jeg kan sige, at de besøg
kun har resulteret i positive oplevelser.
Der skal lyde en stor tak til.
Birthe og Kristian for opbevaring af vor
flagvogn.
Niels Peter Svendsen for opbevaring af
bænke og blomsterkasser.
Thor Illum for opbevaring af julepynt.
Jørgen Demant for den daglige drift af
forsamlingshuset.
Og i øvrigt til alle der på den ene eller
anden måde har støttet Grønbjerg Sogneforening i 2000.
Endvidere en stor tak til bestyrelseskollegaer for godt samarbejde i det forløbne år.

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf. 97 38 45 00
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I Vandet i Grønbjerg

pr m3 udpumpet vand.

Ved: Formand for vandværket Leif Tange

Kun et meget lille tab.
Johannes har natten mellem den 3. og 4.
oktober mellem klokken 3 og 4 aflæst
den udpumpede mængde. Den længste
periode, det tog at udpumpe 100 liter, var
14 minutter. Omregnes dette, svarer det
til 3.700 m3 på årsbasis eller 5 procent. I
2 sekunder var der fuldstændig stop. Dette betyder, at vandværket kun har et meget lille tab af vand i ledningsnettet.

Fra den ordinære generalforsamlingen i
Grønbjerg Vandværk, der afholdtes den
21. november 2000.
Beretningen om året 1999/2000.
Vandforsyningen.
Vandforsyningen er igen i år klaret
uden problemer.
Der er udpumpet 65.500 m3 mod
67.000, 72.000, 75.000, 78.000, 92.000
og 110.000m3 de foregående seks år.
Det tyder på, at mængden stabiliserer
sig på dette niveau. Maj måned lå højest
med en udpumpet mængde på 6.400 m3,
mens juli måned lå lavest med 4.900
m3. Et meget lille udsving fra måned til
måned. Strømforbruget ligger meget
konstant fra år til år omkring 0,055 kw

Analyser.
Udgiften til vandprøver har været på
2.000,- kr. i år. Analyserne viser, at der
fortsat ikke findes forurenende elementer
i vores drikkevand. Der er bestilt pesticidanalyser af vandet fra den vestlige boring. Det bliver spændende at se, om der
er problemer i denne boring, der ligger i
sand og ikke er længere nede end 25 meter.

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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Økonomien.
Økonomisk har der været et overskud
på små 94.000 kr., så værkets likvide
kapital nu er på 504.000 kr. Der er vedtaget en lille omlægning af afgifterne
for det kommende år, således at fastafgiften sættes ned fra 550,- kr. til 500,kr. og kubikmeterprisen øges fra 1,00
kr. til 1,25. Dette begunstiger småforbrugerne og giver ca. uændrede indtægter, som kan sikre en fortsat stille og
rolig vækst i kapitalen, hvilket bestyrelsen finder ønskeligt.
Nye opkrævningsterminer.
Opkrævningsterminerne er rykket lidt
frem, så de falder tættere på opgørelsen
i januar. Herved kommer á conto beløbene til at virke mere, som de skal og
ikke som nu, hvor de nærmest har været
betaling for vand, der er leveret.
Investeringsbehovet.
I kommunes Forslag til Vandforsy-

ningsplan er der budt på vandværkernes
samlede investeringsbehov frem til år
2005. Behovet er anslået til godt 21 millioner til investeringer i såvel hovedanlæg som ledningsanlæg ved vandværkerne inden for Videbæk Kommune.
I denne sammenhæng står Grønbjerg
Vandværk opført med et investeringsbehov på 120.000, kr., så det ser ud til, at vi
kan holde vore priser på det niveau, vi er
på nu, såfremt der ikke sker uforudsigelige ting.
Beretningen blev taget til efterretning og
regnskab og takstblad blev godkendt.
Bestyrelsen, revisorerne og driftslederen.
Det er folk, der ikke trækker sig i utide,
der beklæder disse poster. Første gang de
blev valgt er følgende:
I 1968 blev Jens Viggo Pedersen
valgt til revisor.
I 1976 blev Svend Erik Lauridsen

Generalforsamling
Grønbjerg Gymnastikforening afholder generalforsamling
Tirsdag d. 24. april 2001 kl. 1930
på Grønbjerg Skole
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
3.
Regnskab
5.
Valg til bestyrelsen
7
Evt.

2.
4.
6.

Beretning
Indkomne forslag
Valg af revisor

Stemmeberettigede er alle medlemmer over 14 år og valgbare til bestyrelsen, når man er
fyldt 16 år.

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Mød op og få indflydelse.
Med venlig hilsen bestyrelsen
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valgt til revisor og Leif Tange blev
valgt til bestyrelsen.
I 1976/77 blev Johannes Mikkelsen
ansat som driftsleder.
I 1979 blev Jørgen Kristensen og Peter Ø. Christensen valgt til bestyrelsen.
Siden har der kun været genvalg indtil
nu, hvor Svend Erik Lauridsen har ønsket at trække sig. En stor tak til Svend
Erik for de mange år på posten som revisor. I hans sted nyvalgtes Chresten
Vestergaard.
Pesticid analyser.
Sidst i november blev der udtaget vandprøver fra den vestlige boring til undersøgelse for indhold af pesticider. Filteret i denne boring står i sand i 25 meters
dybde, og der er kun sand opad. Den er
derfor følsom over for forurening. Det
var derfor med spænding vi afventede
resultatet af undersøgelsen for 23 af de
mest sandsynlige pesticider. Kun 2 pesticidtyper kunne spores. Sporingsgrænsen ligger på 0,010, og af de 2 typer
blev der fundet 0,011 og 0,012; altså
kun lige over sporingsgrænsen og derfor
langt under den grænseværdi, der accepteres i drikkevand.
Den vestlige boring har vi kun som reserve, så den bidrager kun med 1-2 procent af vandforbruget. Vores hovedbo-

ring har filteret stående i en dybde fra 62
til 80 meter med et 30 meter tykt lerlag
over. Et lerlag er ikke altid en sikker beskyttelse mod forurening. Der kan være
sprækker i lerlaget; men i vores tilfælde
er det godt, for vandet under lerlaget er
under tryk, således at hvis der er nogen
vandbevægelse i lerlaget, så er den opadgående. Hovedboringen er undersøgt for
pesticider for et par år siden, og der blev
da heller ikke fundet spor af nogen art.
Vi kan altså fortsat glæde os over at have
godt og forureningsfrit drikkevand; men
det, at vi i den følsomme boring netop
har kunnet spore rester af pesticider, må
få os til at bede vore naboer om, at undlade brugen af pesticider. Dette er hermed gjort. De 2 fundne rester er nedbrydningsprodukter af ukrudtsmidlerne
Prefix, Casoron G og Pramitol. Midler
som typisk blev brugt på fliser, havegange og grusbelagte parkeringspladser.
Det næste, vi skal i gang med at undersøge for, er rester fra benzin-, olie- og phenolprodukter. Vi vil undersøge vores følsomme boring først, og er der ikke noget
her, vil vi tage det roligt med vores hovedboring. 

www.runestenen.dk

Tour de Pedal
7. maj - 15. maj - 23. maj - 31. maj
Grønbjerg GUF
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VIKINGEN ER LØS

Vi har modtaget en madopskrift til den løse ende også. Det skal dog lige siges at
den ikke stammer fra de tre ”Konsulenter”, og dermed har Familie & Samfund ikke noget med denne ret at gøre:
Opskrift: Kalkun med whisky
Man køber en kalkun på fem kilo (til seks personer) og en flaske whisky.
Dertil salt, peber, olivenolie og spækstrimler.
Kalkunen belægges med spækstrimler, den snøres, saltes og pebres og overhældes
med lidt olivenolie.
Sæt ovnen på 200 grader.
Skænk så et glas whisky og drik en skål til det kommende gode resultat.
Læg kalkunen i en bradepande og skub den ind i ovnen.
Skænk to hurtige glas whisky og drik igen til det kommende gode resultat.
Indstil termostaten efter 20 minutter på 250 grader, så den får et ordentligt pulver.
Skænk yderligere tre glas whisky op og drik dem.
Efter en hal tsims tid vænner du fulen og blir ved mæ at hllde øje med stajninngn.
Griw vissskyflaschken å tsa en lill EN.
Efter ænnu en hal tsims tschid schlændrr du laaaaangshomtr hæn til åvnnnn å
vænnnr kaaahaaalkunnn. PASCH PÅ att du hik brændr hånden på den schkide
åvvvn.
Å sschhå tsar vi ænnnu fæææhææm-schyw sjisskkywusser mænns piiihiiipfuglen
schtajer widre iæææn trææhææ tsimer (schhirka - åp i røwwwen mæ det!)
Huuschk å piss vær tiiihiiinde minut!
Kaaahaan de overhOOOvedt la saj gør schå kryw hæn til åvvvn å prøvv å riwwwe
kaahhhallkunnn UD!.
Tsa så ænnnnu en schlllurrrk og prøvvvnåkkkkngang å få kræææet UD!
Samml så den satansforbanddde piiihhhiipfuuul op fra gåååhååålllwwet og smid
den påå et faahhad.
PASCH på a du ikkk gliiiiiiiiiiiiiiiiiderr på det skidefedtede køøøøkngål!
Kann du ikkkk uuundddgå de, schå prøvvv igen (åååopppogssccchtå dengikscchkuikkk tihihihaihi......schku åssspissslimajet).
Tag en lur.
Spis næste dag kalkunen kold med mayonnaise og aspirin.
Bon Appétit
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Asmussen & Sørensen
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