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REDAKTIONEN. 

Redaktionen vil her bringe en stor tak 
for den håndsrækning, der har mulig
gjort, at Runestenen kan klare sig 
igennem 1. årgang. Udlodningen af 
oliepastellerne indbragte den nette 
sum af 3370,- kr. Samtidig vil vi bringe 
en tak til By- og Erhvervsudviklingen, 
der har doneret et nydeligt tilskud til 
runestenens fortsatte drift. 

Postvæsnet har tre dage til at bringe 
Runestenen ud, mandag, tirsdag eller 
onsdag. Såfremt dette bliver læst in
den tirsdag aften, kan vi fra redaktio
nen endnu engang anbefale, at man 
går hen i forsamlingshuset og stem
mer. Og som vi før har nævnt, synes 
vi, at Grønbjerg skal repræsenteres i 
byrådet. 

Vi har fået Runestenens spørgeskema
er tilbage med mange gode forslag til 
aktiviteter og andre tiltag. Spørgeske
maerne er mere udførlig omtalt andet 
steds i bladet. Her vil vi blot nævne et 
enkelt af de forslag (hjertesuk), der er 
bragt på bane i rundspørgen. 
Der er 10,5 % af deltagerne i besvarel
sen, der mener, at vi skal "vise imøde
kommenhed over for tilflyttere". Når 
dette forhold blot bliver rørt, er der 
grund til at være opmærksom. Det er 
selvfølgelig forskelligt, hvordan tilflyt
tere føler sig modtaget, men ønsker vi 
flere tilflyttere til Grønbjerg, er det 
vigtigt at disse føler sig velkomne. 

I bladet bringes en artikel om et par 
unge mennesker her fra Grønbjerg, 
der vil rejse tre måneder til Australien. 
Vi vil tro, at det kunne interessere 
.Runestenens læsere, såfremt der er 
flere, der skal på lignende ture, elle_r 
foretager sig noget som man mener, 
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kan have almen interesse. Kom og 
fortæl os om det, send os en artikel 
eller ring og fortæl hvem der er i færd 
med et eller andet, så vil vi komme og 
skrive om det. 

Runestenen kommer først igen i det 
nye år, nærmere betegnet d. 17 - 19 
januar 1994. Redaktionen vil benytte 
lejligheden til at takke både læsere og 
annoncører, for den store opbakning 
vi har fået i 1993. Vi har modtaget 
mange rosende ord, det er vi glade 
for, og det tager vi som tegn på, at 
arbejdet med Runestenen ikke er 
spildt. 
Vi ønsker alle et godt valg, Glædelig 
Jul samt et Godt Nytår. På gensyn i 
1994. 

Hermed velkommen til Runesten nr. 5 

Mogens Ballegaard 
Spåbækvej 2, 97384332 

Finn Krogh Jørgensen 
Ørnhøjvej 30, 97384059 

Alan Larsen 
Ørnhøjvej 8, 97384009 

Husk sidste frist for ind
levering af stof til 

RUNESTENEN 

nr. 6 er 
d. 30. december 1993.

Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn 
(Videbæk kommune) og trykkes i 325 eks. og vi 
respekterer ikke et nej tak ! 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 



� Nyt fra Byrådet.
Ved en byrådsperiodes afslutning er 
det naturligt at se tilbage på, hvad der 
er sket i de forløbne 4 år. I kraft af et 
godt samarbejde er der nået meget. 
Ventelisterne til børnepasning er 
afskaffet, så vi har pasningsgaranti for 
alle. Desuden giver kommunen nu 
tilskud til forældre, der tager orlov og 
selv passer børnene. 
Vore plejehjem er blevet moderniseret, 
så der nu kun mangler Vorgod pleje
hjem. Døgnplejen blev indført i 92. 
Skolerne fungerer stadig i lokalområ
derne, selvom besparelsen i det sidste 
halvår har været hård. Rensningsan
læg er blevet udbygget. 
Vi har sunde virksomheder med gode 
arbejdspladser. Ledighedsprocenten 
er nok høj, men dog under gennems
nittet. 
De mange forbedringer og udvidelser 
har tæret på kassebeholdningen, men 
de er betalt og kommunen har ingen 
gæld. 
Har vi så fået lagt et realistisk budget 
til det nye byråd at arbejde efter ? Kan 
goderne bevares og udvikles, så 
kommunens nøgleord også i året 
fremover kan være udvikling og ikke 
stagnation ? 
Ved 1 . behandlingen af budgettet var 
der foreslået en skattestigning på 0,5% 
til bl.a. dækning af de store driftsom
kostninger, som uvægerligt følger af 
det udvidede serviceniveau. 
Ved borgergruppernes møde med 
kommunens borgerforeninger var 
holdningen den, at man hellere så en 
skattestigning end en serviceforringel
se. 
Ved 2. behandlingen blev resultatet 
ganske vist en stigning, men kun på 
0,2%. Et Flertal på 10, bestående af 
Venstre, Konservative, Kr. Folkeparti 
og Fremskridtspartiet var gået sam
men om et ændringsforslag med en 
del besparelser og efter min mening 
udsættelse af presserende projekter, 

som var berammet til at starte i 1994. 
Konkret tænker jeg på udvidelsen af 
produktionsskolen i Opsund, der 
kunne give forbedrede muligheder for 
beskæftigelsesindsatsen og også at 
skabe mulighed for igen at oprette en 
ungdomsklub og indrette et længe 
savnet værksted til motorlære i ung
domsskolen. 
Nå det var bare mit hjertesuk, andre 
sukker måske over noget andet, og 
andre igen glæder sig over den min
dre stigning i skatteprocenten. Men 
mit ønske må være, at de goder, der 
er ved at bo i Videbæk kommune, ikke 
lider skade, og at vi også fremover 
kan leve op til mottoet: Udvikling og 
ikke stagnation. 

Gudrun Nyborg Christensen. 

Indholdsfortegnelse. 

Redaktionen 
Nyt fra Byrådet 
Servicemeddelelser 
Aktivitetskalender 
Biblioteksnyt 
Nyt fra Skolebestyrelsen 
Grønbjerg Billardklub 
Lægen skriver 
Grønbjerg i 11Eliten11 ? 
Grønbjerghjemmet 
Down under! 
Møller i Fjaldene 
Hvad du ønsker ... 
Hva' er go' til mig 
Grønbjerg om 10 år 
Der var engang 
Mindeord 
Aber, Giraffer og Elefanter 
Fra en dagbog 
Museumstur 
Runestenens nye printer 
75 år i Grønbjerg 
LRH

M 

Hvem får pokalen ? 
Forurener vand ? 
Madværksted 
Tak for hjælpen! 
Gule fanden 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 

13 
14 
14 

15 
19 
20 

21 

22 

23 
24 
25 
26 

27 

28 
29 
30 
31 

3 



11'.E Servicemeddelelser � 

Åbningstider: 

Læge H. Thomsen Klip og Krøl: Brugsen: Landbobanken: 
Tlftid: 900_900 Mandag: 900-1400 Mandag: 800-1730 Mandag: 930 -1il0 
Konsultation efter aftale Tirsdag: 900-1730 Tirsdag: 800-1730 Tirsdag: 930 -1200 

Onsdag: Lukket Onsdag: 800-1� Onsdag: 930 -1200 
TH: 97 38 40 50 Torsdag: 900-1730 Torsdag: 900_1730 Torsdag: 1330 -1730 

Fredag: 900-1730 Fredag: 800-1800 Fredag: 1330 -1630 

Grønbjerg Folke- Lørdag: 900-1� Lørdag: 800-1200 
bibliotek: Lukket: 1230-1330 TH: 97 38 40 49 
Mandag: 1500-1� Tit: 97 38 42 85
Torsdag: 1800-2000 Brødudsalg & aviser Postekspeditionen: 

Grønbjerg Kro: Søndag: 730 - 930 
TH: 97 38 41 77 Mandag: Lukket 

Tirsdag: 1100-2300 Postekspedition 
Onsdag: 1100-2300 Tips - Lotto 

Galleri Jylland: Torsdag: 1100-2300 

Lørdag: 1400-1� Fredag: 1100-0200 TH: 97 38 40 42
Søndag: 1400-1� Lørdag: 1100-0200 

Søndag: 1100-2300 
Samt efter aftale 
Tit: 97 38 41 38 Tit: 97 38 44 50 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1800 
Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1200 

Rutebilernes informationscentral: 
Mandag - fredag kl 800 • 2000 

Lørdag kl 800 • 1600 

Søndag kl 1100 
- 2200 

Billardklubben: Bent lllum Hansen 
Gymnastikforen.: Grete Tange 
Haveforeningen: Margit Jensen 
Husholdningsfor: Birthe Jensen 
Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen 
Klubhuset: 
Jagtforeningen: Ejgild Skytte 
Kirkeligt Samt: Villads Kyndesen 
Lokalhistorisk: Peder Svendsen 
Sogneforening: Poul E. Nielsen 
Forsamlingshuset: 
Udlejn./Flagalle L & K Kristensen 
Venstreforen: Jørgen Dernant 
S. G. M.: Linda Andersen 
By- og Erhv. udv: Jan Aa. Dyrberg 
Børnehuset Best: Helle Engestoft
Menighedsrådet: Knud Agergård 
Skolebestyrelse: Jørn Bak 
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Tit: Videbæk
Ringkjøbing
Holstebro 
Skjern 

97384113 Biblioteket: 
97384284 Byrådet:
97384111 Børnehuset: 
97384067 Kirkebetj/Graver: 
97384120 Landbetj: 
97384076 
97384097 Lægen: 
97384073 Vagtlægen: 
97384110 Alarmcentralen: 
97384004 Hjemrneplejen: 
97384383 
97384109 Posthuset: 
97384187 Præsten: 
97381527 Skolen: 
97384381 Vandværket} 
97384332 
97384098
97384349

Alle hverdage: 
930 -1200 

Posthuset er lukket fra 
1200

• 1330 

Post der bliver indle-
veret efter 1330 bliver 
sendt den efterfølgende 
hverdag. 

Tit: 97 38 40 42 

Søn-og helligdage kl. 1 r"

97 17 33 99 
97 32 33 99 
97 42 17 88 
97 35 06 77

T. Vestergaard 
Gudrun Nyborg 
Aase Espersen 
Inger L. Skytte 
Carl Wærge(Videb) 

Henrik Thomsen 

Annette Petersen 
Ernst M. Ottosen 
Henning B. Møller 
Leif Tange 
Jørgen Kristensen 

97384177 
97384121 
97384066 
97384343 
97171030 

97384050 
97841800 

112 
97172433 

97384042 
97384183 
97384177 
97384284 
97384259 



NOVEMBER Side LØ 18 Side 

MA 15 Bi sø 19 Kirke 10 

TI 16 Kommunal/amts valg MA 20 li 
ON 17 TI 21 Korteste dag 

TO 18 ON 22 

FR 19 TO 23 

LØ 20 FR 24 Juleaften Kirke 16 

sø 21 Kirke 1030 

LØ 25 Juledag Kirke 14 

MA 22 
,.,.·,t1,;;- sø 26 2. juledag Kirke 10 

TI 23 Lysbilledforedrag 20 MA 27 Julefest IJi 22

ON 24 TI 28 

TO 25 Generalfors vandv. Skolefest 29,7 ON 29 

FR 26 Åbent hus Grønbjerghjemmet 11 TO 30 Deadline Runestenen 

LØ 27 Fam. skovtur Julemarked 12.25 FR 31 Nytårsaften 

sø 28 Kirke 14 JANUAR 1994 

MA 29 i•t LØ 1 Nytårsdag Kirke 14 

TI 30 sø 2 Kirke 10 

DECEMBER MA 3 • 
ON 1 TI 4 

TO 2 Generalfors. By & Erhvervudv. 18 ON 5 

FR 3 GIF Juleopsparing 23 TO 6 

LØ 4 FR 7 

sø 5 Kirke ingen LØ 8 

MA 6 • sø 9 Kirke ingen 

TI 7 Åbent hus Skolen 7 MA 10 1::::::;: 
ON 8 TI 11 Blicheraften 20 

TO 9 ON 12 

FR 10 TO 13 Mad værksted 29 

LØ 11 FR 14 

sø 12 Kirke 14 LØ 15 

MA 13 �III sø 16 Kirke 10 

TI 14 MA 17 ■i 
ON 15 TI 18 

TO 16 ON 19 Diabetes mad 29 

FR 17 TO 20 
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Bibliotektsnyt 
Grønbjerg folkebibliotek 

Åbningstid 
Mandage kl 15 -17 

Torsdage kl 1 8 - 20 
Telefon: 9738 4177 

Magnaprintserien, der nu omfatter over 
300 titler, er bøger der er skrevet med 
en meget stor og læsevenlig skrift på 
tonet papir. Bøgerne har samme for
mat, tykkelse og vægt som andre 
bøger. Har du problemer med at læse 
skriften i almindelige bøger, kan jeg 
anbefale, at du prøver at låne Magna
print. Filialen i Grønbjerg kan skaffe 
alle Magnaprintbøgerne. (katalog 
udleveres). Vi har mange af titlerne her 
på filialen, f.eks. 
Pearl S. Buck : Den gode jord . 
Ellen Duurloo : Der sker aldrig noget i 

den lille gade. 
Ellen Duurloo : Gottliebs gave. 
Sigurd Elkjær: Else Marie.

Sigurd Elkjær: Naturens orden. 
Gudrun Gregersen : Kommen af 

skarnsfolk. 
Gudrun Gregersen : Under sol og 

blæst. 
Morten Korch : Manden på Brusholm. 
Palle Lauring : Elisabeth af Danmark. 
Olesen løkken : Pigen fra Vildmosen. 
Olesen løkken : Klaus Bjerg og Bodil. 
Nils Nilsson : Dokken. 
Sayers : Peter Wimseys hvede -

brødsdage. 
Finn Søborg : Udvalgte fortællinger. 
Margit Soderholm : Provstens datter. 

Vil du hellere 1

1læse11 bøger fra kasset
tebånd, er du velkommen til at se 
kataloget fra Videbæk kommunes 
biblioteksvæsen med over 350 titler på 
bøger der er indlæst på bånd. Bånde
ne kan skaffes hjem via filialen i Grøn
bjerg. 

BRUG BIBLIOTEKET 
- VI HAR MANGE GODE SIDER

Torben VestergArd. 

BRUGSEN 

TÆT PÅ DIG 
OG DIN HVERDAG 

HENT DET HELE I BRUGSEN - SÅ SPARER DU BÅDE TID OG PENGE 

NYT I BRUGSEN: Online Tips & Lotto. 
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Nyt fra 
Skolebestyrelsen 

v/ Jørn Bak 
Formand 

Efterårsferien er slut, og allerede nu 
begynder elever og lærere at tænke på 
Skolefesten, den 25. november. Der 
ligger et stort arbejde bag, bl.a. skal 2 
af klasserne, nemlig 3. og 7. kl. opføre 
skolekomedie, og forberedelserne er i 
fuld gang. Replikkerne er skrevet, og 
der øves tekster og melodier. For at få 
nogle af de praktiske opgaver løst, 
havde Birgit Højgård og 3. klasse kaldt 
alle forældre til 11arbejdslørdag" den 30. 
oktober, hvor vi nåede en masse og 
havde det dejligt sammen. 
Hele skolen, inkl. lærerne og enkelte 
forældre, deltog i "Skolernes Motions
løb", som afvikledes med godt humør 
og pragtfuldt vejr. Blandt eleverne var 
Mads Sinkjær først i mål på 10-km. 
turen, på 5-km. turen og på 3-km. 
turen - flot klaret ! 
Fra dette skoleår synges der morgen
sang i Storrummet hver mandag, efter 
ønske fra eleverne. 
Som bekendt lavede Runestenen en 
11opinionsundersøgelse11 om Grøn
bjerg's fremtid, og her besvarede også 
5. og 7. klasse spørgeskemaer.
Fra Algade kan I se resultatet af sko
lens emneuge, nemlig de meget flotte
gavludsmykninger, og hvis I vover jer
om i skolegården, kan I her se endnu
flere meget flotte kunstværker - det
synes jeg, I skal prøve!
Gymnastikforeningen har måske planer
om at bygge til gymnastiksalen, og har
bedt om at høre vores mening herom.
Det er vi da kun interesserede i, da det
både vil gavne skolen og lokalsamfun
det. Vi er spændte på at høre nær
mere.
Jeg nævnte i sidste nummer mødet,
vedr. udvekslingen med den svenske
venskabsby, Lilla Edet - dette møde er
udsat til februar 1994.
Hvis I, som bruger skolen udenfor

skoletid, løber ind i spørgsmål / pro
blemer af nogen art, er I altid velkom
ne til at kontakte Henning Møller eller 
undertegnede, så vi kan ta' en snak 
om det. 
Til foråret, nemlig den 8. marts, er der 
igen valg til Skolebestyrelsen, og 
selvom det selvfølgelig kun er skolens 
forældrekreds der kan stemme, er det 
vigtigt at alle støtter op og interesserer 
sig for valget. Der er et borgerligt 
ombud, men hvis bestyrelsen skal 
være et aktiv for skolen, er det vigtigt, 
at det er personer med særlig interes
se for skolen der stiller op, så dem 
skal vi bare ha' fundet nogle af! Blandt 
andet i den forbindelse mødes vi igen 
med vores "bagland", nemlig klasse
forældrerådene, den 2. november, hvor 
vi skal snakke mere om valget. 
I Videbæk Kommune er der 2 store og 
6 små skoler, og ved Kommunalvalget 
den 16. november må vi huske at 
spørge politikerne om, hvordan skole
strukturen fremover skal se ud. Det 
siddende byråd, med hvem vi mødtes 
den 5. oktober (Børne-, Ungdoms- og 
Kulturudv.), går ind for en bevarelse af 
de små skoler, og det mærker vi på 
den fine behandling vi får fra såvel 
politikere som embedsmænd. 
Der er godt nok varslet nedskæringer, 
både på budgetterne fremover og på 
antallet af lærertimer, men vi vurderer, 
at vi stadig er nogenlunde "godt køren
de", når vi sammenligner os med 
andre skoler i amtet / landet. 
Her i sommer er der vedtaget en ny 
Folkeskolelov, som træder i kraft i 
1994. I Skolebladet står nøje beskre
vet, hvilke ændringer loven gi'r, og 
bladet kan I købe i Brugsen for 5,- kr. 
Her vil jeg blot nævne, at loven lægger 
op til bl.a. en styrkelse af Folkeskolens 
placering i lokalsamfundet via et større 
tilbud om fritids- og kulturelle aktiviteter 
i skolen. 
Tirsdag den 7. december er der igen 
åbent hus på skolen for forældre og 
bedsteforældre. 
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Grønbjerg Billardklub til VM. 

Lørdag den 18 sept. drog 16 medlem
mer fra Grønbjerg billardklub til Vejle. 
Første stop var hos Danmarks førende 
billardfabrik, som hedder Søren Sø
gårds billard fabrik. Her blev vi vist 
rundt af 1

1legenden11 selv - Søren Sø
gård, som har vundet mere end 20 
DM titler. Det var en utrolig spænden
de og lærerig oplevelse. Bagefter bød 
de på en kop kaffe og wienerbrød. 
Flere af klubbens medlemmer benytte
de også lejligheden til at købe en 
billardkø o. lign. Dernæst tog Søren 
Søgård os med ned til en af de lokale 

billardklubber, som hedder Royal 
Billard Center. Der er en stor billard
klub med mange faciliteter. Efter at 
have sagt farvel til Søren Søgård, drog 
den 16 mand store trup ud til torvehal
lerne i Vejle, hvor vi skulle overvære 
VM i billard. Vi havde kun tid til at se 
nogle af de indledende runder, men 
de var skam også både spændende 
og velspillede. I semifinalen om sønda
gen var der 3 danskere og en belgier. 
Desværre endte det med, at belgieren 
løb af med sejren. Så nu har verdens
mesteren fra Danmark Erling Sjerup 
fået en ny titel: Ex. verdensmester. 
Han fik dog en andenplads. Alle, der 
var med på turen til Vejle, var enige 
om, at det havde været en god dag, 
og at vi skal prøve et lignende arran
gement igen. 

Bent lllum Hansen - Formand (97 38 41 13). 
Claus Vestergård - Næstform. (97 32 38 53). 

ANNBBBIIG 
transport 

8 

Sand & Grus Leveres 

Gummiged Udlejes 

Anneberg Transport A/S 
Internationale Transporter 

Højrisvej 2 - Grønbjerg 
DK-6971 Spjald 
Telefon 97384444 



Lægen skriver 

v/Henrik Thomsen, 
Læge i Grønbjerg 

Influenza. 

I år har der ikke været talt og skrevet 

så meget om influenzaepidemi som 

sidste år, hvor man ventede, at mange 

ville blive hårdt ramt. Det skete imidler

tid ikke, og man kan så spørge sig 

selv, om det skyldtes, at så mange 

blev vaccinerede, eller at viruset ikke 

var så livskraftigt, som man havde 

regnet med. Det er vel lidt af begge 

dele. 

Når man forsøger at forudsige omfan

get af en epidemi, er det lidt ligesom 

at spå om vejret; man kender det først 

rigtigt, når det er der. I år venter man 

ikke, at epidemien vil blive særlig 

slem, men alligevel tilråder sundheds

styrelsen, at mennesker i risikogrup

perne bliver vaccinerede, og samtidigt 

har Statens Seruminstitut givet vacci

nen fri, således at alle kan få den til 

den lave pris. 

Til risikogrupperne hører alle med 

alvorlig kronisk sygdom, især hjerte

og lungesygdom og bronchitis og 

astma samt mennesker med svækket 

immunforsvar og dem, der er særligt 

udsatte for smitte, f.eks. ansatte på 

institutioner og beboere på plejehjem. 

Man må gøre sig klart, at vaccinen 

kun hjælper mod influenza og ikke 

mod almindelig forkølelse eller andre 

virussygdomme. Noget andet er, at en 

alvorlig gang influenza svækker ens 

modstandskraft, så man lettere bliver 

forkølet eller kommer til at fejle noget 

andet, og man kan høre folk sige, at 

de slet ikke har været forkølede hele 

vinteren, fordi de er blevet vaccinere

de. Det er bare ikke noget, man kan 

vide sig sikker på. 

Influenzaen ventes her til landet fra 

Asien ved juletid eller først i det nye 

år, og man anbefaler, at de, der skal 

vaccineres, bliver det i løbet af novem

ber. 

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

,,, X' 

97 38 42 85 
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Grønbjerg i "Eliten"
- måske næste år !

Grønbierg's sportslige flagskib, 1.

divisions-holdet i fodbold, afsluttede
sæsonen for ca. 2 uger siden. I den
forbindelse har vi spurgt lnge Lund-
Nielsen, formand for ldrætsforeningen,
om den forløbne sæson og forvent-
ningeme til den næste.

Målet med 1993 sæsonen var at
undgå nedrykning. Var det ikke lidt
for beskedent når Grønbierg trods alt
sluttede på 3. pladsen ?

Bestyrelsen lavede den målsætning, at
der skulle være lidt for enhver smag
på holdene. Det overordnede gik På
det sociale og kammeratskabet, som
vi mente var det der skulle bære
holdene igennem.
En overgang var Grønbierg På den 2.
plads, som ville give oPrYkning til
Elitedivisionen. Så tabte holdet plud-
selig en masse kampe i træk. Ser i
bakipejlet, har I nogen forklaring på
hvortor det skete ?
Det er nok rigtigt som træneren har
sagt, at da vi vandt mange i træk var
der mange spillere som følte at plads-
en i 1. division var sikret.
Synes du at holdet har fået den
støtte fra publikum og bYen, som I
havde håbet på ?
Vi håber selvfølgelig altid På det
bedste, og som regel går det i oPfYl-
delse. Jeg tror da vi er et af de hold i

1. division der har den bedste publi-
kums-opbakning. En periode hvor det
ikke gik så godt for holdet var der
tærre tilskuere, men vi må da også
levere gode resultater hvis vi forventer
tilskuere. Jeg synes opbakningen fra
byen har været helt fin.
Hvad er målet med næste sæson ?

Nu er vi det 11. bedste hold i Dan-
mark, men målet vil selvfølgelig altid
være at rykke op. Det vil altid være
målet at vinde så mange kamPe som
muligt.
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Hvis Grønbjerg skulle rykke op, f.eks.
næste år, ville det betYde større
udgifter for klubben ?
Ja, det vil nok være lidt dyrere at spille
i Elitedivisionen. Det der koster flest
penge er busturene, og selv om der er
iige så mange hold fra Sjælland i 1.

division som i Elitedivisionen, er der
færre lokale hold i Elitedivisionen. Det
vi! nok også koste mere slid på banen
og måske også lidt mere for at vise
klubben udad til.
Tror du at Grønbierg kunne klare sig i
Elitedivisionen med det hold vi har
nu?
Det bliver nok svært for der er mange
rutinerede hold i Elitedivisionen. Vi har
et hold med en del unge og urutinere-
de spillere.
Kender I allerede nu nogle ændringer
på holdet næste år ?
Jeg har ikke høri om sPillere der
stopper. Den 1 1 . og 16. november har
vi åbent hus, hvor nye sPillere kan
prøvelræne til holdene. Vi tager også
kontakt til spillere i andre klubber, hvor
vi samtidig fortæller klubben at vi har
kontaktet spilleren. Vi har også en
masse unge talenter som har mulig-
hed for at komme på førsteholdet. 

FK..t

LOPPEINDSAMLING.

Har du n et eller
garagen . Så giv
det til So Pe-
marked. indkøb
af opvaskemaskine til forsamlings-
huset.

Henvendetse:
Jytte Nilausen 97384378 eller
Poul Erik Nielsen 97384004.



Nyt fra Grønbjerghjemmet. 

Nu er høsten vel overstået, og det er 
høstfesten på Grønbjerghjemmet 
også. Vi holdt en rigtig hyggelig fest 
her på hjemmet d. 28/9. 
Vi startede med at få noget godt at 
spise, og derefter var der under
holdning af Spjald/Grønbjerg musik
forenings marimbaorkester. Det var 
virkeligt noget musik, som beboerne 
kunne lide. Festen var samtidig lidt 
vemodig, for det var også en afskeds
fest for vores forstander - Birgit. Hun 
er startet i nyt job d. 1/10. 
Den 14/9 var en stor dag for Anina, da 
fyldte hun 75 år. Hun blev fejret hele 
dagen, og hun fik alle sine ønsker 
opfyldt. Frede har også holdt fødsels
dagsfest, han blev 74 år d. 8/10. 
Det næste vi nu ser frem til er Esthers 
fødselsdag d. 10/11. 

Huset har også forandret sig lidt her i 
efteråret. Jens Peter fra Lemvig er 
flyttet ind, og der er ansat 3 nye 
medarbejdere. 
Sine er lige vendt hjem efter et 4 
måneders kursus. Hun har været 
savnet af beboere og personale, som 
er godt forvænt med hendes gode 
mad. Men Sally har også klaret køk
kenarbejdet flot, og vi er så heldige, at 
vi kan få lov at beholde hende et 
stykke tid endnu. 
Her i november måned får vi travlt 
med at forberede os til "Åbent hus" d. 
26/11. 
Mange beboere er i fuld gang med at 
fremstille nogle ting, som de håber, at 
I vil tage positivt imod på "Åbent hus11 

dagen. Vi håber at se rigtig mange til 
en hyggelig eftermiddag. 

Aase. 

Aktivitetstilbud til pensionister og efterlønsmodtagere i Grønbjerg. 
Torsdag eftermiddag kl 14.00 - 16.30 på Grønbjerg skole. 

Omsorgsarbejdet i Grønbjerg er nu i fuld gang igen efter en lidt for lang pause 
forsommeren. 
Efter at beskæftigelsesvejleder Elna Laursen gik på efterløn fra 1. maj 93, blev det i samråd 
med pensionisterne i omsorgsklubben besluttet at holde en længere pause for sommeren, 
fremfor at ansætte en vikar for 6 uger. 
Den lange pause skal ses i sammenhæng med at vi i socialforvaltningen var i gang med 
omlægningen af omsorgsarbejdet i nogle af de øvrige lokalområder i kommunen, og at 
denne gerne skulle forenes med ansættelse af en beskæftigelsesvejleder, som kunne 
varetage Grønbjerg-området. 
Efter flere tilkendegivelser og ønsker fra kommunens pensionister indebærer denne 
omlægning blandt andet også, at det kommunale omsorgsarbejde kun vil holde lukk�t 3 uger 
om sommeren og en uge omkring jul/nytår samt en uge efter pågældende beskæftigelses
vejleders ønske (dette vil i god tid blive meddelt i klubberne). 
Tak til klubmedlemmerne for jeres store tålmodighed i den lange "sommerferie". Vi kan med 
stor glæde konstatere, at I igen er mødt talstærkt op og har taget godt imod 
beskæftigelsesvejleder Frida Vestergaard, som fremover vil være tilknyttet det kommunale 
omsorgsarbejde i Grønbjerg. 

Lene Nielsen 
led. Ergoterapeut 

Videbæk kommune 
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DOWN UNDER! 

I sommeren 1992, mens vi gik på 
henholdsvis gymnasiet og HF, fik vi 
den ide at rejse udenlands. Grunden 
var dels, at vi havde et halvt år, vi ikke 
vidste, hvad vi skulle bruge til. Men 
også at vi havde lyst til at prøve noget 
nyt og spændende på egen hånd - og 
samtidigt at komme "lidt" hjemme fra. 
"Vi", det er Uffe Thomsen, Algade 8 og 
Jesper Ballegaard, Spåbækvej 2 hhv. 
19 og 21 år. 

Valget faldt på Australien, fordi det er 
så forskelligt fra Danmark. 
Det er større - 7.686.848 km2

, og på 
det areal bor der kun 17, 1 mio. men
nesker. Eller sagt på en anden måde: 
Befolkningstætheden er 60 gange 
mindre end i Danmark. 
Naturen giver en lang række spæn
dende muligheder. For eksempel 
dykning ved Great Barrier Reef, en 
vandretur på Ayers Rock, eller timevis 
af kørsel på en lang lige vej, gennem 
den røde ørken. 
Forventningen om den frihed et så 
stort og øde land giver, var også en 
vigtig grund til at tage afsted - man 
kan slå sit telt op hvor som helst og 
når som helst. 
Og sidst, men absolut ikke mindst 
VARMEN. F.eks. er temperaturen i 
Alice Springs (ca. midt i Australien) 
over 30° C fra November til Februar. 
Vi har i skrivende stund (ultimo Okto
ber), følgende planer: 
Den 29 november lander vi i Sydney, 
hvor vi har tænkt os at købe et 4-
hjulstrukket benzindrevet befordrings
middel. I vort nylig anskafne "vid
under" går turen via Canberra sydpå 
mod Melbourne. Herfra vil turen gå via 
Adelaide til den store sten i Australiens 
"Red Center" - Ayers Rock. Fra Ayers 
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Rock fortsætter vi mod Darwin - byen 
med verdens mest øldrikkende ind
byggere (dvs. 230 liter pr. individ -
inklusive spædbørn! - pr. år). 
I det spinkle håb at bilen holder til vi 
kommer til Cairns, sælger vi køretøjet, 
og for resten af pengene fortsætter vi 
vha. tog, bus, surfbræt og dykkerud
styr tilbage til Sydney. 

Herfra flyver vi den 5. februar, med en 
3 dages smuttur til Fiji-øerne og en 5-
dages rundtur i Los Angeles hjem til 
Danmark, hvor vi forventer at ankom
me den 14 februar. 

1

1Familie

skovtur
11

. 

hos 

Ester og Peter 
Mosekjær 

Grønbjergvej 33, Abildå. 

Lørdag d. 27. november 1330 

Eftermiddagskaffen medbringes 

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds. 



Vindenergi i Fjaldene ? 

Et lokalplans-forslag til et projekt 
bestående af 18 store vindmøller 
placeret i Fjaldene mellem Grønbjerg 
og Abildå er for tiden fremlagt på 
Rådhuset. For yderligere at informere 
om planen blev der d. 19/10 afholdt et 
møde i Grønbjerg forsamlingshus, 
hvor kommune-planlæggere fra Trehø
je og Videbæk orienterede de ca. 40 
fremmødte. Møllerne er tænkt placeret 
sådan at både Trehøje og Videbæk 
kommune bliver involveret. 
Hvorfor vindmøller i Fjaldene ? 
Energiministeriet ønsker vindkraften 
udbygget, og amterne udpeger da de 
bedst egnede områder i landet. Ring
købing Amt peger på Fjaldene. De 
danske elværker skal stå for udbygnin-

gen. I vores område retter Vestkraft 
henvendelse til Videbæk kommune om 
at få lavet lokalplan for området, og 
samtidig får Trehøje kommune hen
vendelse fra Jysk Vindkraft A/S om 
udarbejdelse af lokalplan for 8 vind
møller øst for det udpegede område. 
Derefter går de to kommuner i samar
bejde om at lave den fælles plan, der 
skal indeholde elværksejede og priva
tejede vindmøller, ialt 18, som skal 
placeres i 2 rækker. 
Efter 8 ugers fremlæggelse kan lokal
planen (hvis der ingen indsigelser er 
kommet) vedtages af byrådet. 

. I vore rodgwer 
Kontold en o 7 32 l l 66 

telefon 
9 \deling 

r nærmeste o 
• neml er del. 

Gudrun Nyborg 
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Hvad du 

ønsker 

skal du få. 

Der er ikke meget at se udefra, men 
Brugsen er lige så stille ved at 
forandre sig. De fleste ved, at vi for 
nogen tid siden havde en blanding af 
udsalg og auktion, hvor vi skilte os af 
med de varer, vi ikke ellers kunne få 
solgt. Derved fik vi lidt penge fri, som 
vi vil bruge til en mindre forandring af 
lagerrummet. 
På den måde kan vi opnå, at Brugsen 
bliver mere praktisk indrettet og 
kræver mindre arbejde, samtidigt med 
at der bliver lidt mere plads. Når dette 
ses i sammenhæng med, at vi har 
solgt de ting, der bare lå og fyldte op, 
får vi betydeligt bedre plads til de 
dagligvarer, vi kan sælge. Det vil 
imidlertid stadig ikke kunne lade sig 
gøre at få plads til alt, hvad folk kunne 
ønske sig, så vi bliver fortsat nødt til at 
foretage en udvælgelse. Varesorti
mentet er under forandring og der vil 
også hele tiden fremover ske en 
løbende justering. Derfor har du selv 
mulighed for at præge udviklingen. 
Hvis tingene kan sælges, kan det 
betale sig for os at have dem på 
hylderne, og hvis du savner noget så 
sig det endelig i butikken eller til en fra 
bestyrelsen. Måske kan det skaffes 
hjem, eller måske er det noget , vi skal 
have hjemme fast. Vi kan aldrig blive 
helt færdige med at tilpasse sortimen
tet til kundernes behov, men må hele 
tiden arbejde på det, blandt andet 
fordi behovet hele tiden ændrer sig. 

Henrik Thomsen. 
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Hva' er go' til mig? 

Nu er vinter-sæsonens 
idrætsaktiviteter alle
rede godt i gang. Det 
er hos de allerfleste 
idrætsudøvere be
kendt, at der er noget 
der hedder opvarm
ning. Vi er blevet helt 
gode til at begynde 
stille og roligt, og 

vente med at gå rigtig til den indtil vi 
er varme - ja, hvis det da ikke lige 
drejer sig om gadefodbold! - nå, det 
hører jo selvfølgelig også sommeren 
til. Tilbage til vinteraktiviteterne. Timen 
er slut vi har løbet, hoppet, sprunget 
og spillet. Forpustet synker vi om i 
omklædningsrummet, og så hjem til 
sofaen. Næste morgen undrer vi os 
over, at vi har så ondt alle vegne, vi 
må baglæns nedad trappen osv. 
Hvorfor er det så hårdt at dyrke sport? 
Det er faktisk helt og aldeles selvfor
skyldt, idet vi alle med en lille ekstra 
indsats efter spillet/aktiviteten stort set 
kan fjerne de ubehagelige symptomer 
fra dagen derpå. Her tænker jeg natur
ligvis på udspænding. 
Ved regelmæssig udspænding (ikke 
kun efter sportsudøvelse) kan man 
forebygge muskelømhed og infiltration 
(myoser). Alle lidt ældre mennesker 
burde hver dag gennemføre et lille 
udspændingsprogram for at forebygge 
alderdomstegnets stivhed. For sport
sudøveren er udspænding faktisk en 
nødvendighed, for kun med leddenes 
fulde bevægelighed er man i stand til 
at komme helt ud og nå bolden, der 
lige er ved at gå forbi. Dvs. at man 
kan forbedre sin spillestil på udspæn
dingen. Paradoksalt nok er det såle
des, at idrætsudøvelse og styrketræ
ning fremmer stivheden og den ned
satte bevægelighed. 
Så gør som katten! 

STRÆK JER!!!! 

Lissi Aagaard Dyrberg 



Grønbjerg om 1 O År. 

Som omtalt i Runestenen nr. 4 
berettede vi om et idemøde der fandt 
sted d. 17 august og den deraf 
følgende rundspørge blandt Rune
stenens læsere. Vi lovede at vende 
tilbage med navnene på gruppemed
lemmerne i de forskellige grupper, og 
hvad grupperne beskæftiger sig med. 
Endvidere vil vi offentliggøre resultatet 
af rundspørgen blandt Runestenens 
læsere. 
Ideen til mødet d. 17 august opstod 
på baggrund af ønsket om at etablere 
fritidslandbrug her i Grønbjerg. På 
længere sigt et ønske om at Grønbjerg 
kan vedblive at være et lands
bysamfund, hvor unge og ældre kan 
være, og hvor vi kan trives. Dette 
medfører blandt andet, at vi stadigvæk 
har en skole, har børnepasnings
muligheder, har indkøbsmuligheder og 
samtidig har job- og beskæftigel
sesmuligheder til nogle af beboerne. 
Mødet d. 17 august mundede ud i, at 
der blev nedsat fire arbejdsgrupper, 
samt en arbejdsgruppe hvor de fire 
gruppers formænd kunne mødes og 
udveksle erfaringer og koordinere de 
forskellige tiltag. 
De i alt fem arbejdsgrupper beskæfti
ger sig med følgende og har følgende 
sammensætning: 

By & Erhvervsgruppen 
Jørn Bak, Jan Aagaard Dyrberg, 
Thorkild Hjort, Gravers Kjærgaard, 
Per Lauridsen, Poul Erik Nielsen, 
Hans Jørgen Petersen, Holger Søren
sen, Thorkild Thomsen. 
Jan Dyrberg er formand, og gruppen 
har som sit første mål, at etablere 
fritidslandbrug i Grønbjerg. 

Sport & Fritidsgruppen 
Georg Anneberg, Leo Kjeldgaard, Lis
beth Sand Larsen, Grethe Nielsen, 
Gravers Sønderby, Grete Tange. 
Gruppen har Georg Anneberg som 
formand, og gruppen beskæftiger sig i 
første omgang med kondi/vandre/
cykel/ridestier, i den nærmeste omegn 
af Grønbjerg. 

Turistgruppen 
Elsebeth Kirk, Anker Kyndesen, Hanne 
Meiner, Ivan Mortensen, Henrik Thom
sen. 
Hanne Meiner er formand i gruppen, 
der har drøftet emner som hytter, 
mærkede ruter, souvenirbod med 
vikingetema, ridestier samt leje af 
heste. 
Emnerne med mærkede stier - kondi/
cykel/ridestier har medført et sam
arbejde mellem de to grupper. 

Undervisning & kulturgruppen 
Jens Erik Bygvraa, Jane Carstens, 
Palle Eriksen, Finn Jørgensen, Søren 
Nilausen. 
Søren Nilausen er formand i gruppen, 
hvor man har drøftet emner som ven
skabsbyer, fællesspisning og natursko
le og efter indsamling af rundspørgen 
vil man også beskæftige sig med en 
ungdomsklub under een eller anden 
form - så hvis nogen brænder efter at 
arbejde med unge mennesker på 
fritidsbasis, er man meget velkommen 
til at henvende sig til Søren Nilausen 
97 38 43 78. Det skal nævnes, at vi i 
skrivende stund har to, der vil være 
behjælpelig med opgaverne i mere 
eller mindre omfang. 
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Den femte gruppe, som består af: 
Georg Anneberg, John Asmussen, 
Mogens Ballegaard, Jan Aagaard 
Dyrberg, Hanne Meiner, Søren Nilau
sen, Gudrun Nyborg, tjener til formål 
at udveksle erfaringer mellem grup
perne og koordinere de forskellige 
tiltag. Eksempelvis var det i denne 
gruppe at Turist og Sport & Fritids
grupperne koordinerede planerne om 
cykel/vandre/kondi/ridestier, således at 
arbejdet ikke blev dobbelt. 

Først vil vi sige tak til alle, der fulgte 
opfordringen og benyttede vort spør
geskema til at komme med ideer til, 
hvordan Grønbjerg skal komme godt 
ind i år 2000. 
Derefter vil vi også gerne sige Grøn
bjerg skole tak for hjælpen, tak til 
eleverne og lærerne, der hjalp med at 
få besvarelserne hjem. Resultatet af 
rundspørgen i Runestenen gav de 
antal svar, som vi havde forventet. 
Stort set bekræfter besvarelserne det 
ideoplæg som initiativtagerne var frem
kommet med. Et af de emner som 
grupperne vil kaste sig over, og som 
synes helt relevant, er en ungdoms
klub eller lignende for de interessere
de unge her i Grønbjerg. Vi må jo nok 
erkende, at hvis man ikke netop delta
ger i sportsaktiviteter, er der ikke 
meget for de unge. Endvidere kunne 
det jo også være at man kunne mødes 

Alletræer i Algade, samt pynte byen op 

på tværs af de forskellige fritidsinter
esser. Dette forhold vil vi prøve at råde 
bod på, og som før nævnt, såfremt vi 
kan finde nogle, der vil arbejde med 
opgaven, tror vi på, at det kan blive et 
godt aktiv for Grønbjerg. Opgaven er 
overdraget til Undervisnings & Kultur
gruppen. 

Men vi har stadig brug for gode ideer 
og hjælp, så er man interesseret og 
har nogle ideer, er man velkommen til 
at kontakte een af grupperne. 
På et senere tidspunkt vil der blive 
inviteret til et åbent møde, hvor grup
perne vil fremkomme med oplæg, 
planer og resultater. 

Resultatet af Runestens undersøgelse, 
må siges at være godt. Der var en 
svarprocent på 6,33 (En tilsvarende 
undersøgelse i Jyllandsposten med 
præmier på over 100.000 kr. havde 
givet en svarprocent på 5,8). 
Ved selve undersøgelsen kom der ca. 
100 forslag til forskellige aktiviteter, og 
ved mødet d. 17 august var der yderli
gere ca. 100 forslag, således at der i 
alt er samlet ca. 200 forslag til forskel-
1 i ge tiltag. I det følgende er de 100 ind
komne forslag grupperet i en række 
aktiviteter. For hver aktivitet er der vist 
hvor stor %-del af undersøgelsesdelta
gerne, der har foreslået denne aktivi
tet. 

Halfdans plads ordnes og ryddes op.(Et torv) 
Naturområde ved "gadekæret". Træer vest for byen. 
Regulere Ørnhøjvej. 

31,6 % 
10,5 % 
10,5 % 
10,5 % 
10,5 % Nyt gadebelysning, og julepynt. 

Vælte Ejvind Søgårds lade. 
En hal til gymnastik, sportshal 
Tennisbane. 
Dans - Et herrefodboldhold, Familiebowling, Fælles �
Håndbold, 
Reklame for børnefod- og håndbold. 
Fællesskab under een eller anden form. 
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5,8 % 
15,8 % 
10,5 % 
26,3 % 
5,8 % 
5,8 % 

21,0 % 



En ungdomsklub under een eller anden form. 
Et ældrecenter under een eller anden form. 
En slags beboerhus. 
Jazz- eller Rock - bal 1 gang årlig. 
Kulturelle ting, Filmklub 
Kopi - fax - computerænter 
Sangkor-
Bedre mulighed for indkøb (døgnservice),billigere dagligvarer 
Handle i byens sidste dagligvarebutik. Indkøbscenter, med bager 
slagter, skomager i alt 
1 o - 15 par flere i aldersgruppen 20 - 50 år. Fritidslandbrug. 
Satse på skolen, Børnehuset, Brugsen, By & erhvervsudvikl., 
Sogneforeningen i alt 
Mere forening samarbejde. 
Gode børnepasningsmuligheder. 
Vise imødekommenhed over for tilflyttere. 
Bedre PR, "sælge" byen noget bedre. 
Mere information fra Videbæk Kommune. Møder med de stående 
udvalg i kommunen. 
Flere arbejdspladser. Tilbyde job og bolig. 
Tilfør byen 10 mill. kr. Kapital til nye virksomheder. 
Nogle flere kreative unge mennesker - Igangsættere. 
Bygge hotel i Omme bakker (familievenligt med det hele) 
Grønbjerg - fjernsynsfri område. 
En mere folkelig pastor. 
Gerne flere aktiviteter, men vi må tage hensyn til den frie 
dejlige natur og stilheden om aftenen. 
Grønbjerg er god. Folkene forblive aktive. i alt 
Jeg savner ikke noget i Grønbjerg. Jeg håber at der er en 
Thyra Larsen når jeg bliver ældre. i alt 

52,6% 
15,8 % 
21,0 % 
5,8 % 

10,5% 
5,8% 
5,8 % 

47,4% 

31,6 % 
10,5 % 
5,8 % 

10,5 % 
10,5 % 

10,5 % 
31,6 % 
15,8 % 
5,8 % 
5,8 % 
5,8 % 
5,8% 

15,8 % 

21,0 % 

Fra skolen var der i alt 79 forslag på forskellige aktiviteter fra 5. og 7. klasse. 
For hver aktivitet er der vist hvor stor %-del af undersøgelsesdeltagerne der har 
foreslået denne aktivitet. 

Døgnkiosk, En eller to butikker, Bagerbutik. 
Pølsevogn 
Pænere juleudsmykning, Nyt julepynt. 
Park ved andedammen 
Pænere træer på Algade, Udsmykning af Algade 
Udsmykning af torvet. 
Aktivitetscenter, m /motionsaktiviteter 
Bordtennis 
Bowling 
Hip hop i gymnastiksalen 
BMX bane, Gokart - bane, Miniracerbane for børn 
Karateklub 
Klubhus/diskotek, ungdomsklub/film 
Skydebane 
Svømmehal, Friluftsbad 

64,0 % 
11,7 % 
82,3 % 
23,5 % 
35,3 % 
23,5 % 
35,3 % 
23,5 % 
17,6 % 
29,4 % 
47,0 % 
17,6 % 
76,5 % 
17,6 % 
11,8 % 
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Hoppepude 
Tennisbane 
Rideskole 

5,9 % 

23,5 % 

35,3 % 

Foruden ovenstående forslag fra eleverne, er der kommet følgende kommentarer: 
Jeg synes at Grønbjerg er en kedelig by at bo i. Vi mangler meget mere for vi 
unge. Her er faktisk ingenting. Måske ved at en masse børn og voksne står sam
men og snakker om det. Man kan kigge efter Ørnhøj. 
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John Asmussen og Mogens Ballegaard. 

Grønbjerg by- og Erhveavsudvikling ApS 

Afholder Generalforsamling 

Torsdag d. 2. december 1993 kl 1930 

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

Grd. Gravers Sønderby 
Klink 

Holmgårdvej 4, Grønbjerg 

Dagsorden: 

Generalforsamlingen fortsætter herefter på : 

Grønbjerg Kro kl. ca. 2030 

1 : Valg af dirigent. 
2. 1: Årsberetning.
2.2: Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
3: Beslutning om anvendelse af årets overskud eller 

dækning af evt. tab. 
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af revisor.
6. Evt.

Med håb om stort fremmøde 



Der var engang. 
v/ Palle Eriksen. 

Gravhøjene I Omme Bakker 

I Omme Bakker ligger der m�nge 
gravhøje. De store høje er anlagt i 
ældre bronzealder for over 3.000 år 
siden. Her hviler de lokale bronzeal
derhøvdinge og deres familier. Den
gang blev gravhøjene lagt på de 
højeste punkter i landskabet, så de 
kunne ses viden om. Gravhøjene blev 
bygget af græstørv. De døde blev 
begravet i deres tøj og med deres 
våben, redskaber og smykker. Kisten 
var et stykke af en udhulet, flækket tyk 
egestamme. Blot 3 km fra gravhøjene i 
Omme Bakker blev i 1883 ved Muld
bjerg udgravet en meget vel bevaret 
bronzealderhøvding. Han har siden 
været udstillet på Nationalmuseet. 
Hvis vi holder os til de gravhøje, som 
ligger nær Omme Bakkevej, er der 8 
høje. De er alle fredede. I 1900 blev 
de to første høje fredet på initiativ af 
kaptajn Thyge Soegaard fra Viborg. 
Han opnåede at få næsten 1000 jyske 
høje fredet. 
Inden højene blev fredede, havde der 
dog været skattejægere på spil i dem 
alle sammen på nær en høj. Den blev 
dog ødelagt af tyskerne under sidste 
krig. De gamle gravninger blev udbed-

�DANA 
VINDUER� 

ret efter krigen, så højene i dag ikke 
ser så ødelagte ud som for 100 år 
siden. Selv om der er gravet meget i 
højene, ved vi ikke noget om, -hvad 
man fandt. 
Højen med den store sten er fredet af 
Geodætisk Institut. Med 90 meter over 
havet er højen det højeste sted i 
Omme Bakker. Den ligger for øvrigt i 
to sogne. Højen var et af fikspunkterne 
i det net af store trekanter, som blev 
lagt over Danmark ved opmålingen af 
landet i slutningen af 1700-tallet. 
Denne trigonometriske opmåling, som 
blev udført af Videnskabernes Selskab, 
ligger til grund for de første nøjagtige 
kort over Danmark. 
Det meste af området med de 8 grav
høje ejes af Kiddal Plantage. Der 
passes godt på højene. For nyligt har 
man fået dispensation fra fredskov
spligten, så omgivelserne ved højene 
ikke · igen efter en rydning skal plantes 
til. Det vil som nu være hede. Et yderst 
prisværdigt initiativ. Amtet står bag 
plejen af heden. 
I Omme Bakker er der også meget 
andet at se. Der er gamle hulveje 
både nord og syd for Omme Bakke
vej. Der er den gamle amtsvej fra 
omkring 1800. Den løber lige øst for 
højene. Der er en gammel vejviser
sten. Der er, der er ... - ja, gå selv 
derop og se, hvad der er ! 

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg 

6971 Spjald. 

Tlf. 97 38 45 00 
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MINDEORD 

Arne Emil Sørensen, Frydendalsvej 7, 
Grønbjerg døde den 2. oktober. Nok 
havde Arne Sørensen ikke så stærkt et 
helbred mere, men han var i fuld vigør 
lige til det sidste. Han havde sammen 
med hustruen Benny været til 60 års 
fødselsdag aftenen før, og da havde 
han det godt. Pludselig lå han næste 
morgen stille og død. Vi ønsker 
hverken for vort eget vedkommende 
eller for vore kære, at de skal komme 
til at opleve en svær tid til sidst under 
et langt og undertiden smerteligt 
sygeleje og forgæves kamp mod en 
ondartet sygdom. Det blev Arne 
Sørensen skånet for. Men for de 
efterlevende Benny og børnene var 
det chokerende pludselig at have 
mistet deres gode mand og fader. Og 
naturligvis synes I, at I kunne have haft 
mange gode år sammen endnu, for 67 
år er ingen høj alder. 
Arne Sørensen blev født den 29. maj 
1926 i Ejstrup sogn, Skanderborg Amt. 
Efter at have tjent forskellige steder 
som karl ved landbruget kom han i 
1950 til Grønbjerg. Der traf han Grethe 
Benny Vang Pedersen, som han blev 
gift med. Den 12. september 1954 
blev de viet i Nørre Omme kirke. Siden 
Arne Sørensen flyttede til Grønbjerg 
har han beskæftiget sig med forskelli
ge ting. Han har en tid arbejdet i 
brunkulslejrene og på teglværket. Så 
blev han lastbilchauffør, og i en 
årrække derefter var han buschauffør 
dels hos Charles Nielsen i Spjald dels 
i Holstebro ved bybusserne. I 1979 
skiftede Arne Sørensen arbejde og 
begyndte på noget helt nyt, nemlig 
som pedel ved Grønbjerg Skole. Det 
var en ønskestilling for Arne, der gerne 
ville i kontakt med andre mennesker. I 
1986 gik han på efterløn og fik nu 
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bedre tid til at pleje nogle af sine inter
esser - blandt andet haven, camping
turene og forskellige værkstedssysler. 
Arne Sørensen gik mange ture rundt i 
byen, hvor han ofte fik en hyggesnak 
med de folk, han mødte. Han var på 
denne måde med til at skabe positivt 
sammenhold i det lille landsbysam
fund, Grønbjerg. 
Arne Sørensen var et venligt og udad
vendt menneske, der passede sit 
arbejde med flid og dygtighed. Han vil 
blive mindet og savnet af mange i den 
kommende tid. Men det største tab 
har hans nærmeste familie lidt. Hele 
familien betød meget for ham, og 
børnebørnene havde en særlig plads i 
hans hjerte - en rigtig god bedstefader 
var han for dem. Arne Sørensen efter
lader sig foruden sin hustru, to sønner 
og to døtre, som bor i henholdsvis 
Haderslev, Holstebro, Lemvig og 
Åbenrå. Dertil kommer tre børnebørn. 

Ernst Mølgaard Ottosen. 

Kirkeligt Samfund 
Nr. Omme 

Tirsdag d. 23. november: 
Gudrun Nyborg viser lys
billeder og fortæller om en 
tur til øen Palau i Stillehavet. 

Tirsdag d. 11. januar: 
Fhv. skoleinspektør i Sørvad, 
Poul Thomsen. "En Blicker
aften". 

Alle arrangementer foregår på 
Grønbjerg Skole kl. 1930 og alle er 
velkommen. Husk brød og kop. 



Aber, Giraffer og Elefanter - Kæmpegiganter. 

Da vor Verden er fyldt med Stress og Jag, 
slappede alle Pensionister af, og nød den Dag, 
da vort Menighedsraad paa os kaldte 
og tilbød en Bustur, som de betalte, 
saa vi mødte op baade Kvinde og Mand 
til en Køretur ud i vort skønne Land. 
Naturen var iklædt sit fineste Skrud, 
baade Gyvel og Hvidtjørn var sprunget ud. 
Vores Chauffør var en sikker Fører 
han ned gennem Jylland os kører. 
Løveparken i Givskud var første Stop, 
der vor Hjerte næsten i Halsen sprang op, 
for tænk! Vi besøgte Løver i det fri, 
det var noget Selskabet kunne li', 
vi saa ogsaa Aber, Giraffer og Elefanter, 
samt Zebraer, Næsehorn - Kæmpegiganter. 
I Cafeteriet blev duftende Kaffe serveret 
dertil lækker Kringle og Lagkage leveret. 
Videre til Vejle gik saa vores Tur, 
gennem Grejsdalen, hvor Bøgen stod som en Mur, 
langs med baade Vej og Sti 
det er det Danmark, som vi kan li'. 
Saa gik Turen over Vejlefjords nye Bro, 
meget imponerende, kan I tro. 
Næste Stop er Bindeballe Købmandsgaard 
hvor mange gamle Ting paa Hylderne staar 
her var der en særlig Atmosfære, 
fra Tiden, vi i Dag vil synes var sære, 
men Købmanden var glad, for meget vi købte, 
derefter hurtigt ud til Bussen vi søgte. 
Næste Stop var Robert Jakobsens Kunst, 
som vist ikke vandt Selskabets Gunst, 
men Kunst er det man ikke forstaar 
siger Storm P., saa hurtigt vi gaar 
ind i Bussen, til vores Plads 
og nu er alle godt tilpas, 
for sidste Stop er Fiilskov Kro, 
og der venter en Bøf aah! saa go', 
dejlig Dessert blev det ogsaa til 
og efter Maden, er det Præsten gerne vil, 
underholde med en Historie sjov 
og vi grined, saa vi blev helt flov, 
til Slut han dog til Alvor os maned', 
og Tiden gik hurtigere end vi aned'. 
Kl. blev elleve før hjem vi vendte, 
og til lederne en venlig Tanke vi sendte, 
for alt hvad vi havde set og hørt, 
ogsaa Tak til Viggo, som sikkert havde kørt. 
Vi haaber, I hermed fornemmer 
det var en Tur, vi aldrig glemmer. 
Saa hvis jeg om næste Aar skal spaa, 
tager vi alle igen med paa Tur ud i det blaa. 

( En glad deltager.) 
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Referat fra en 
beskæftigelsesvejleders 

dagbog. 

Den 9. September 1993 stod der i min 
kalender, at jeg skulle arbejde i 
Grønbjerg om eftermiddagen kl. 14.00 
- 16.30. Det var for mig en spændende
opgave, som jeg havde glædet mig til.
Da jeg ankom til Grønbjerg Skole,
hilste jeg på en meget flink pedel, som
hed Egon, og en ligeså flink lærer
Henning Møller. Dernæst nogle søde
damer, som vil deltage i det der
hedder kommunalt omsorgsarbejde,
og som selvfølgelig også gerne ville se
"kamelen"! En rigtig god modtagelse
fik jeg. Tak for det! Og efter nu at have
arbejdet i Grønbjerg i ca. 2 måneder,
kan jeg kun sige - det er et rart sted at
komme. Måske vil jeg også engang få
lejlighed til at hilse på nogle mænd!
Jeg skriver dette indlæg for at fortælle,
at man som pensionist og efterløns
modtager er meget velkommen. Vi
laver håndarbejde og har forskellige
aktiviteter, men vi vil en gang om
måneden have en eftermiddag med
foredrag, film, oplæsning, sang,
diskussion eller lignende. Vi "bor'' i et
dejligt lokale, og der er god plads til et
bobbræt, spillebord og evt. en dartski
ve.

Kom og vær med. 
Frida Vestergaard Nielsen. 

Grønbjerg 
Kro Ruth og Kesse 

VI LEVERER V ARM OG 

KOLD MAD UD AF 

HUSET 

Tlf: 97 38 44 50 

SØNDAGSMENU 

KUN Kr. 65, -

JULEFEST 

I Grønbjerg Forsamlingshus 

Den 27. december. 

For børnene om eftermiddagen og 
for de voksne om aftenen. 

Musik: DIXIE DUO. 
Sogneforeningen 

GRØNBJERG EL 

V/Wilfred Pedersen, Aut. EL-installatør 

Grønbjerg. 6971 Spjald 
Tlf. 97 38 41 15. Biltlf. 30 97 81 15 
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Aftentur til 

Holstebro Museum. 

Torsdag d. 30/9 havde Runestenen 
fået den gode ide at få Lis Helles til at 
fortælle om Holstebro Museum. Ca. 
30-35 pers. havde lyst til at se og høre
hvad Lis Helles kunne fortælle og vise
frem. Det var tydeligt at Lis var glad for
sin arbejdsplads og gik op i det med
interesse, og det var gode lokaler og
smukt arrangeret i overskuelige
montre. Det var virkelig et besøg værd

Grønbjerg IF 

Udbetaling af julens glæde. 
Udbetaling af juleopsparing sker: 

og vi kunne godt tænke os at besøge 
det en anden gang og se nærmere på 
tingene - også på lokalhistorisk mu
seum. Udefra ser det ikke ud af så 
meget, men der er lavet gode samlin
ger og meget mere kan stilles frem fra 
kælderen. Var det ikke en ide, at 
gamle håndværkere, der er gået på 
pension kunne reparere tingene nogle 
timer hver dag eller som en levende 
arbejdende stand til gavn for begge 
parter? 
Tak til Lis Helles og Runestenen for en 
god aften. 

Poula og Thor. 

fredag 3. december 1993 kl. 17 .00-18.00 
i Ringkjøbing Landbobank, Grønbjerg. 

Vi takker alle, der har sparet op i år og dermed har givet renterne til Grønbjerg IF 
og håber, at opbakningen til næste år vil være lige så stor. 

Tak for i år! 
Hermed en stor tak til alle tilskuere i sæsonens løb - de trofaste, der er sikre til 
hver kamp og til dem, der lige kom forbi. 
Til vore sponsorer og kroneklubmedlemmerne skal der også lyde en stor tak for i 
år ! Vi håber på lige så stor opbakning til næste år. 

På gensyn i 1994 ! 
I 1994 er vi igen på banen med en masse spændende og god fodbold fra alle 
vore hold. Det være sig børneholdene, damejunior-holdet, serie 3-holdet, serie 1-
holdet og 1 .divisions-holdet. 
Vinteren vil vi bruge til at lave nogle forbedringer på Klubhuset, så vi glæder os til 
at tage imod Jer til næste år. 

Vi ønsker RUNESTENEN og dens læsere en rigtig god Jul og et godt Nytår ! 

Vi ses i 1994. 
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Som omtalt i Runestenen Nr. 4 har 
Grønbjerg Møbelindustri NS Sponso
reret en printer til Runestenen. Vi er i 
redaktionen meget taknemmelige over 
denne generøsitet, som foruden os i 
redaktionen, også kommer vore 
læsere til gavn og glæde. Vi har til de 
tidligere numre, måtte låne os frem til 
printerkapacitet. Det er naturligvis en 
meget stor lettelse at have en printer 
til rådighed konstant, det er vi meget 
glade for. Den nye printer - som 
omsætter computerens skrift og tegn 
til papiret - har lidt andre, og flere 
skrifttyper til rådighed, end den printer 
vi før har benyttet. 
Vi vil her give nogle eksempler 
på de forskellige skrifttyper 
og størrelser, som printeren har til 

��øtjia4� 
på nogle tegn, som 
printeren kan udføre. 
� ir X &{/' � � 

n'Je prinler. 
Men den her benyttede skrifttype er 
den der kommer tættest på den vi før 
har benyttet. Sammenligner man tek
sten i Runestenen nr. 4 og nr. 5, vil 
man ikke kunne se den store forskel 
på typerne. 
Den nye printer er det mest moderne, 
man kan få på markedet i øjeblikket. 
Der er F.eks. ingen betjeningsknapper 
på printeren, alt hvad der skal ske 
foregår mellem computeren og prin
teren, også når der skal tændes og 
slukkes for strømmen. Den sparer 
automatisk på strømmen, der kan 
udskrives kladder, der sparer på prin
terfarven og mange flere tekniske 
detaljer, der gør printeren fremragen
de. Alle materialer der er anvendt i 
printeren er beregnet til genbrug, dette 
har firmaet også tænkt på. Vi glæder 
os meget til at skrive de kommende 
numre på vores nye printer. Og endnu 
engang vores tak til Grønbjerg Møbe
lindustri. 

Redaktionen. 

Her får Runestenens redaktion overrakt den nye printer af Holger Sørensen og John Asmussen 
fra Grønbjerg Møbelindustri A/S. 
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75 år i Grønbjerg. 

Her er et udsnit af de mange mennesker der var mødt op til 75-års jubilæet 
i Ringkjøbing Landbobank's Grønbjerg afdeling. 

JULEMARKED 

i Grønbjerg Forsamlingshus. 

Den 27. november 1993 - kl. 10°0 
- 16°0 

Flere boder end nogensinde ! 

Der er loppemarked i garagen. 
Overskuddet fra dette går til en opvaskemaskine 

til forsamlingshuset. 

Husholdningsforeningen & Sogneforeningen 
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Grønbjerg har formodentlig landets yngste direktører. 

Det var ikke svært at finde firmaet 
LRHM _ - På vej dertil, så jeg lige skyg
gen af et par unge mennesker, der var 
ude ved vejen 11for at se11 

- som om de 
ventede besøg. Der var opsat skilte 
der forkyndte hvor LRHM havde tii 
huse. Jeg fulgte skiltene bag om huset 
og ind i en garage, som fungerede 
som værksted. De tre, som jeg skulle 
tale med, var i færd med at bore huller 
i stærekasser. Det var Lars V. Morten

sen, 8 år, Rasmus D. Mikkelsen, 9 år 
og Henrik G. Mortensen, 10 år, der 
stod og fremstillede et af det nyopret
tede firmas produkter. 
LRHM er forbogstaverne på de tre 
indehavere, samt efternavnet, som 
tilfældigvis begynder med - M - for alle 
tres vedkommende. 
Firmaets indehavere og direktører er 
de tre drenge, som også er både det 
administrative personale såvel som de 
timelønnede medarbejdere. Hermed vil 
jeg hævde, at Grønbjerg har et firma 
med de vel nok yngste direktører og 
medarbejdere i landet (vi nævner ikke 
noget om hverken arbejdstilsyn eller 
fagforening). 
Det begyndte med, at de tre fremstille
de en bardisk, hvorfra der skulle sæl
ges øl og vand. Det varede dog ikke 
længe. Så oprettede de et firma, der 

skulle lave alt mulig, men mest i træ. 
Det er F.eks. sandkasser, fuglekasser, 
skærebrædder og dukkesenge. Sand
kasser fremstilles efter mål, og ud fra 
firmaets salgsmappe, fremgår design 
og mål. Salgsmappen, et A4 ringbind, 
har Lars stået for. Salgsmetoden er for 
det meste mund-til-mund-metoden. 
Fakturaer der udskrives, og firmaets 
brevpapir, er på behørig vis forsynet 
med firmaets logo. Pengene der kom
mer ind i firmaet sættes ind på en 
bankbog i Landbobanken, og der kan 
kun hæves penge, hvis alle tre direk
tører er til stede. 
Overskuddet i firmaet anvendes til 
indkøb af værktøj, og der spares sam
men til en computer. Der investeres 
aldrig i unødige ting. 
Arbejdet udføres næsten hver dag 
efter skoletid (på nær torsdag, hvor 
der spilles badminton), og for een af 
direktørernes vedkommende, efter 
lektielæsning - medens de to andre 
kan vente med lektielæsningen til efter 
arbejdstid. 
Ledelsen af firmaet er et fælles an
liggende, ligesom udførelsen af arbej
det, men på spørgsmålet om enighed i 
firmaet, svarer alle, at det går meget 
fint, hvorefter een fortsætter 1

1ellers er 
vi to der går sammen11

• mb 

TAGPILOTEN 

På baggrund af stigende problemer med alger og mos på hustage, specielt industri- og staldbygninger samt 

paracelhuse, har vi taget kampen op mod disse. 

Ved bekæmpelse af alger og mos forlænges tagets levetid væsentlig og forebygger nyvækst i lang tid efter 

behandlingen. 

Vi bor i Grønbjerg - men fjerner det grønne på taget. 

Ring og forhør nærmere om disse fordele. Tagpiloten, Tlf. 97384281- en ny fordel på vej mod toppen. 
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LRHM 
Grønbjerg
Tit: 97 38 42 81 

9738 42 08 

De tre direktører med deres cykelanhænger, der benyt
tes til værktøj, når firmaet skal uden for værkstedet for 
at arbejde. Det er fra venstre Lars, Rasmus og Henrik. 

Grønbjerg skole løb af med sejren i den årlige match mod Troldhede. Begge skoler har hver 
vundet pokalen tre gange. Næste år får vinderen pokalen til ejendom. Efter et sindrigt system 
(udspekuleret af lærere og sikkert meget retfærdigt) uddeles pointene til klasserne og Grøn
bjergs 4. kl. som her ses med pokalen fik forholdsvis flest point. 
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Forurener vand ? 

Videbæk Kommune spurgte en gang i 
sommer vandværkerne ad, hvad de 
havde af kommentarer til etablering af 
private vandboringer. Svaret fra Grøn
bjerg Vandværk kan læses her: 

På kommunens forespørgsel om 
Grønbjerg Vandværks indstilling til 
private boringer kan oplyses, at Grøn
bjerg Vandværk ikke har noget at 
indvende imod etablering af private 
boringer, så læn·ge de ikke generer 
vandværkets mulighed for vandind
vinding. 
Er det fordi vandværket ikke formår at 
forsyne forbrugerne, må det være en 
fordel, at andre hjælper til. Er det fordi 
nogle mener, at de kan gøre det 
billigere, ja så bør de også have mu
ligheden. 
Er det for at undgå politiske afgifter, så 
bør der ikke være forskeJ på vand fra 
vandværker og vand fra private 
boringer. 
Med hensyn til statsafgiften på led
ningsført vand er det svært at se 
argumentet for, at vand til husholdning 
og havevanding skal pålignes afgifter, 
som ikke pålignes markvanding. Der 
pumpes fra de samme resourcer. I 
Videbæk Kommune udgør vand til 
markbrug ca 85 procent, vand til 
husholdning ca 13 procent og vand til 
havevanding ca 2 procent. 
Det er også svært at forstå, at vi i et 
område med et stort årligt nedbørs
overskud skal betale afgift af et gode, 
som vi har i overflod af. En overflod, 
som vi har fået på bekostning af færre 
solskinstimer. 
Dette kan kommunen vel ikke gøre 
noget ved; men rensningsafgiften har 
kommunen der imod mulighed for at 
påligne, så den følger forureneren. 
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Her er vandforbruget et dårligt 
udtryk for forureningen. 

Forureningen fra et brusebad afhæn
ger vel ikke af, hvor længe vedkom
mende står under bruseren. Det af
hænger vel af, hvor meget sæbe 
vedkommende bruger. 
Hvis man vil hævde, at forureningen 
afhænger af vandforbruget, så skal al 
vand fra hustage, befæstede arealer 
og veje også regnes med og deltage i 
betalingen for rensningen, mens have
vanding skal friholdes. 
Et bedre mål må kunne opnås ved at 
tildele hver aldersgruppe en forure
ningsgrad. Aldersgrupperne findes i 
folkeregistret. Kender man ikke foru
reningsgraden, kan man i første om
gang anslå den, ind til man får lavet 
nærmere undersøgelser heraf. Denne 
undersøgelse, der kan gælde på land
splan, vil koste langt mindre end 
opsætning af vandmålere, der også 
fremover både skal aflæses og ved
ligeholdes. 
Opkrævning af rensningsafgiften ud fra 
vandmålere kan for nogle måske 
synes at være en meget præcis ud
måling. Det er en præcis måling; men 
det er en måling på noget, som ikke 
har med forureningen at gøre. 

(Fortsættes) 

GRØN BJERG 

MASKINFORRETNING 

din lokale Maskinforretning 

97 38 40 35 



Der er ingen logisk begrundelse for, at 
en kommune - som ligger i et område, 
hvor der er et nedbørsoverskud på 30 
cm efter at alle vækster har fået alt, 
hvad de har brug for af vand som
meren igennem - behøver at have som 
målsætning at nedsætte vandforbruget 
på de 15 procent, der vedrører hus
holdning og have. 
Vær også her foregangskommune 
og reklamer med, at i Videbæk 
Kommune har vi vand nok til, at alle 
kan have blomstrende haver og 
grønne plæner. Læg ikke en uretfær
dig skat på folks glæde ved at frem
bringe nytteurter, frugter, skønhed 
for øjet og dufte for næsen. 
Derfor kan man godt opfordre til at 
spare på vandet ved at få repareret 
utætte haner, få monteret vandbe
sparende brusere m.m. og i det hele 
taget opfordre til at undgå unødven
digt forbrug af vand. 
Opfordringen fra Grønbjerg Vandværk 
skal være, at kommunen ikke kobler 
rensningsafgiften på vandforbruget; 
men finder en mere korrekt måde at 
opkræve den på, for selvfølgelig skal 
der betales for rensningen. 

Med venlig hilsen 
Grønbjerg Vandværk 

Generalforsamling. 

Grønbjerg Vandværk afholder or
dinær generalforsamling torsdag 
den 25. november kl. 20 på Grøn
bjerg Kro med dagsorden som an
givet i vedtægterne. 

På bestyrelsens vegne 
Leif Tange 

Madværksted for børnefamilier. 

Som tidligere nævnt, vil vi prøve at 
starte et madværksted op for børnefa
milier i Grønbjerg. Det er tanken at 5 -
6 familier, dvs. far, mor og børn sam
men skal på kursus for at lære at lave 
sund mad. Alene det, at hele familien 
skal samarbejde og forhåbenlig få et 
godt resultat ud af deres an
strengelser, ser vi som en udfordring!! 
Kurset strækker sig over 3 aftener fra 
kl. 1700 

- 2045
, altså i det tidsrum, hvor 

vi alligevel har travlt med madlavning, 
opvask, godnathistorie og andre sjove 
ting. 
Kurset afholdes på Spjald Skole i 
skolekøkkenet torsdag d. 13. jan., 
torsdag d. 20. jan. og onsdag d. 26. 
jan. 1994. 
Vi håber på god tilslutning, så meld 
Jer allerede nu til: 

Margit Sinkjær tlf. 97384011 eller 
Eva Broni tlf. 97384179. 

Husholdningsforeningen. 

Husholdningsforeningen 
Onsdag d. 19. jan. - 1994 kl. 1900 

på skolen. 

Vores konsulent, Sinne Damsgaard, 
kommer hertil for at vise os nogle 
opskrifter på diabetesmad. Alle -
også ikke - medlemmer, er velkom 
ne. 

Bestyrelsen. 
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Tak for hjælpen 

De to vindere af oliepastellerne som 
blev skænket af Jens Hostrup, Galleri 
Jylland blev: 
Nanna Pøhl, Grønnegade 5 
Hans Kristensen, Algade 3 
Vi siger tillykke til de to vindere der 
har fået oliepastellerne overrakt. 

Galleri Jylland 

November og december 

Galleriets 
Jule- og salgsudstilling. 

1 994 byder på en perlerække af 
udstillinger med nogle af 
Danmarks bedste yngre 
kunstnere - maleri og skulptur. 
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Gudrun Nyborg udtræk
ker de to heldige vin
dere af Runestenens 
økonomikampagne. 

Redaktionen vil hermed sige de man
ge bidragydere tak for små såvel som 
store bidrag til Runestenens fortsatte 
drift. Kampagnen indbragte kr. 3370,
Endvidere vil vi takke Brugsen og 
Landbobanken for husly til de to 
oliepasteller i kampagnens løbetid. 

Redaktionen. 

DK BENZIN 

Jørgen Demant 

Ørnhøjvej 1 2, Grønbjerg 

6971 Spjald 

Telt 97 38 41 87 



Gule fanden. 

Hun vidste, at hun var lovet bort til Søren 
Tiphede, men tog sig det egentlig ikke så 
nær; thi hun troede, der alene var tale om 
større eller mindre formue, og Poul havde 
givet hende høje begreber om sin rigdom. 
Når det forhold ret blev afsløret for hendes 
far, blev han nok til sinds at lade hende få sin 
vilje. Hun synes dog nu, det var på tide at få 
tingene i orden, og hun længtes efter Povls 
komme. Som hun nu gik der i mosen og 
kunne overse vejen helt op på den anden 
side af kirken, søgte hendes blik jævnlig mod 
syd, og så skulde det da også hænde så 
belejligt, at der kom en vogn, forspændt med 
rødblissede heste, sådanne som Hans 
Hovborg sidst havde haft. Hendes hjerte 
bankede lydeligt, da hun så køretøjet dreje 
om ad Holmgård. Hun vedblev at holde øje 
med tingene og glemte rent sin gerning; men 
hun drog et dybt suk, da hun så, at Hans 
Hovborg selv satte hestene på græs; thi så 
måtte Povl da vist ikke være med. Tårerne 
trådte frem i hendes øjne, og hun vendte sig 
skuffet bort, men pludselig blev hun 
blussende rød og kom til at skælve, så hun 
næppe kunne holde sig oprejst; thi der kom 
just Povl fra den modsatte kant, gående 
henover mosen og var hende allerede nær. 
»Det var rart, at jeg traf dig,« sagde han, i det
han smed sig ned i en sammenhobet
rensdyrlav. »Jeg tænkte nok, at når jeg gik

herud, skulle jeg få held til at se dig.« 

»Du var altså ikke med vognen til gården,« 

sagde hun.
»Nej, det måtte jeg ikke. Hans Hovborg
sagde, jeg skulle blive i Ravnsbjærg Kro og
så i morgen gå lige fremad holstebrovejen.
Jeg kunne lugte, at det var din fars påfund;
men jeg blæser dem et stykke begge to. Da
Hans var borte, gik jeg min egen gang, og
om jeg så skulle overnatte her i mosen, vilde
jeg tale med dig.« 

.. rak skal du have.« 

»Ingen tak! Den æsel, Hans Hovborg,
fortæller løgne om mig og vil ikke at jeg må
få dig, for er han bange for, at jeg skal
trække mine penge ud af hans forretning;
men han skal tage sig i agt, for bliver det mig
for broget, gør jeg det inden ret længe. Kom

og kys mig, min glut!« 

Hun satte sig hos ham. »Ja, du må gøre alvor 
af det ret snart,« sagde hun og fortalte, hvad 
der var tilsigtet. Han lovede alt. Han skulle i 
sin tid forelægge hendes far så mange rede 
penge og værdipapirer, at han skulle tabe 
både næse og mund af forundring. 
Smugleriet ville han opgive og købe en gård 
i Omme sogn eller i nærheden. Der var ikke 
den ting, hun kunne ønske, at han jo glat 
væk sagde ja til det, og hendes øjne hang 
ved hans læber, hun stolede trygt på hans 
ord og var som ellevild af glæde. Dog så 
syntes han at få betænkeligheder. Det kunde 
dog ikke gå så hurtig med at få pengene ud 
af de forskellige forretninger, der var vel heller 
ikke straks en så god gård at få til købs, som 
han ville have. Hun måtte sørge for, at 
brylluppet kunde blive opsat et år eller et 
halvt år, at han kunde få tid til at bringe alt i 
orden. 
"Ak nej, det kan jeg ikke,« sagde hun. "Mit og 
min søsters bryllup skal holdes i oktober 
måned, så der er ingen tid at spilde med at 
få min far omstemt. « 
»Så skal jeg heller ikke spilde tiden,« 

forsikrede han.
»Du skal snart se mig igen, og du skal ikke
blive nødt til at tage den varulv, Søren
Tiphede, om jeg så skal rive dig bort fra ham
foran alteret. « 

" Nej, så længe tør det ikke vente, så vil der
blive skam og vrede af det, og det kan jeg

ikke tåle.« 

Så skal det heller ikke vare så længe. Stol
kun på mig! -Alligevel var det måske klogest,
om vi tog det over tvært uden at spørge din
far eller nogen ad. Ved du hvad, Kristine! Pak
dit bedste tøj sammen og kom herud til mig
i nat. Lad os så følges ad langt syd på og der 
gifte os. Så får Søren Tiphede en ordentlig
lang næse.« 

"Ih nej da! Sådan kan jeg ikke forlade min far
og mit hjem!« 

»Ikke? - på den måde kunne vi da undgå en 
hel del ærgerligt vrøvl. Men det skal være,
som du vil have det, for du er den sødeste
og dejligste pige, der er til.« Og han tog
hende i sine arme og blev så lidenskabelig i
sine kærtegn, at hun stødte ham tilbage og 
sprang blussende op .................... fortsættes. 
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Der går mange 
gode "ender" på 

et godt stykke 
LIMTRÆ 
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Asmussen & Sørensen 
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