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9. årgang

Pladsen foran Bertel Christensens sten er nu ble
vet forsynet med belægningssten i røde og hvide
nuancer. Bænkene skiftes ud i vinterens løb så
pladsen bliver siddeklar til næste forår.

RUNE
STENEN

■ Redaktionen

kan spores - vinder sandsynligvis dette
cykelløb.

Forsiden
Som nævnt på forsiden er pladsen foran
Bertel Christensens sten nu blevet for
synet med belægningssten i røde og hvi
de nuancer. Bænkene skiftes ud i vinte
rens løb så pladsen bliver siddeklar til
næste forår. Bænkene bliver af en mere
siddevenlig karakter hvilket Sognefor
eningen så håber giver anledning til at
der bliver siddet mere på pladsen end
hidtil.
Til projektet har Sogneforeningen søgt
og fået I 0.000,- kr. fra kommunens kas
se til forskønnelse af landsbyerne.
Entreprenør Bent Yestergaard, Grøn
bjerg har hjulpet med anlægsarbejdet.

Men tilbage til Grønbjerg:
Jeg vil her udtrykke en meget stor tak til
den eller de der har foreslået mig til at
modtage Årets Sølvviking. Samtidig vil
jeg sige tak til Sogneforeningen fordi de
valgte mig til at modtage denne hæder.
Men som jeg sagde ved overrækkelsen:
"Jeg alene kan kun skubbe lidt på", så
derfor føler jeg også at denne hæder skal
komme alle der har bidraget til frem
gangen i Grønbjerg til gode. Tak til alle
jer der gør et stort stykke arbejde for at
vi kan have et velfungerende, åbent og
tolerant lokalsamfund. Et lokalsamfund
som vi ikke skal værne om, men som vi
fortsat skal være medvirkende til at der
sker en udvikling i. -mb

Her omkring
Nu er det sommer. Jeg sidder her i var
men og prøver at færdiggøre Runeste
nen. Resten af fami I ien er taget ti I havet
for at få noget sol på kroppen, sand mel
lem tæerne, sand i frokosten og ellers
nyde de kølende bølger.
På Center Court i London farer et par
mennesker af sted for at slå en lille gul
uskyldig bold fra den ene side af nettet
til den anden i håbet om, at den ene ikke
når at slå til den, medens flere tusinde
undrende mennesker, der har givet hen i
mod 500,- kr. for at se på, klapper, når
den ene eller den anden laver en fej I.

På den anden side af "kanalen" drøner
flere hundrede mennesker af sted på
hver sin cykel, mennesker der er fyldt
med kemikalier af forskellig slags. Og
den der er bedst til at sammensætte sin
kemikalieblanding uden at det overstiger
visse fastsatte værdier - for det der nu
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Redaktør:
Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
Tlf: 97 38 43 32
e-mail: runestenen@runestenen.dk

Tegner:
Jens Erik Bygvraa Ueb), Frydendalsvej 1
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Skribenter:
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■ Nyt fra

Byrådet

Ved: Gravers Kjærgaard

Jeg kan passende
starte denne gang,
hvor Jeg sluttede
sidst, " jeg ser frem
til det kommende
borgermøde,
og
håber meget at Grønbjergs indbyggere
vil møde talstærkt op".
Det var virkelig en fornøjelse at se for
samlingshuset fyldt til bristepunktet. Ef
terfølgende er der også afholdt velbe
søgte borgermøder i Spjald og Videbæk.
Det er en vigtig del af demokratiet at po1itikere og borgere mødes til dialog.
Selve mødet vil jeg ikke referere fra, da
det sikkert kan læses andet steds i Rune
stenen. Dog kan jeg oplyse, at der er
nedsat en gruppe til, indledningsvis at
skaffe forslag og beregninger, især på
det financielle område, vedrørende
Grønbjerg Hjemmets forhåbentlige om
bygning.
Budget 2002.

Lige for tiden gør Økonomiudvalget de
indledende øvelser til næste års budget,
jeg har endnu ikke set materialet, men
dog hørt lidt. Meget tyder på, at der
sædvanen tro skal findes et par millioner
på Byrådets budgetkonference medio
august. De kommende års budgetter vil
være præget af store anlægsinvesterin
ger, vejprojektet i og omkring Videbæk,
skolerne og plejehjemmene.
Der kunne være mange enkelt-punkter
at kommentere, fra udvalgenes og Byrå
ders dagsordener, det vil jeg dog be
grænse denne gang.

Folkeskolen.

Derimod vil jeg kor1 kommentere noget
helt andet, nemlig en artikel i Jyllands
Posten af Undervisningsminister Mar
grethe Vesterager, under overskriften "
Forbrugermentalitet truer folkeskolen".
.... fortsættes side 6
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Baggrunden er den omkring sig gribende tendens til, at alt skal undersøges og
listes op i forhold til gennemsnittet, og
allerhelst offentliggøres på Internettet,
med adresse til den enkelte skole. Det
være sig materialer om lærernes aldersog kønsmæssige sammensætning, elevernes etniske baggrund og læserundersøgelser m. m. Den slags ranglister bidrager til, at forældrene i stigende grad
opfatter sig selv som forbrugere. Det er
et problem, for den danske folkeskole er
ikke en forretning, hvor forældre kan
købe en serviceydelse. I den danske
skoletradition er forældrene ikke bare
medansvarlige, men også med til at skabe den skole, deres børn skal gå i. Endvidere konstaterer ministeren, at skolen
er en af de sidste fællesskaber, hvor
man er sammen om noget, der er større
end en selv, og hvor man kan se bort fra

forskellighederne familierne imellem,
fordi det handler om børnene.
Hvorfor har jeg så valgt at skrive om
det??. Jo nok skal der være kommunal
og amtsrådsvalg til efteråret, men ret
hurtig derefter lurer også et skolebestyrelsesvalg, så dette lille indslag må gerne
tjene som en appetitvækker til den begivenhed.
Jeg vil sluttelig afrunde med at ønske alle en god sommer. 

GRØNBJERG
MASKINFORRETNING
din lokale Maskinforretning

97 38 40 35

NYT FRA FAMILIE & SAMFUND GRØNBJERG
Lokale tilbud
19. september kl. 19.00
på Grønbjerg skole
en aften med Frindtex modetøj,
hvor vi kan kikke og evt. købe
lidt nyt dress.

26. september kl. 19.00
Konsulentarrangement i Spjald
Kom og mød vores nye konsulent.
Morgenmad - Hvad? & Hvorfor?
Der vil komme opslag i Brugsen
og i Skolen.
Hilsen Bestyrelsen
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I 6 & 7. kl. - Bornholm
Ved: Søren Mohr Hansen

Afgang Vildbjerg
Den 14. maj klokken 9.15 tog 6. og 7.
klasse fra Grønbjerg skole af sted med
tog fra Vildbjerg station mod København. Vi var i København efter en lang
tur på 4 timer tværs over Jylland, Fyn
og Sjælland. I København skulle vi se
nogle ting før vi skulle med bus ned til
havnen hvor vi skulle med færgen til
Bornholm men det kommer vi til.
I København 1
Da vi kom ud fra hovedbanegården gav
vi vores bagage til en ”Drager” der
skulle køre det ned til havnen. Derefter
gik vi rundt i gaderne i København. Fx
gik vi forbi planetariet og vi var igennem en masse små gader, og i en af de

gader var vi inde og se Danmarks sidst
glassliber hvor man sleb glas uden særlig
mange maskiner fx lavede de spejle. Senere kom vil forbi Vor Frue Kirke, og så
var vi oppe i Rundtårn og inde i Trinitatis Kirke som er bygget sammen. Så gik
vi ned på Nyhavn og Kongens Nytorv og
der blev der holdt et foredrag af Lasse og
Tom. Det gjorde der også i Rundetårn,
der var det Dan og Carsten der holdt det.
Til sidst gik vi til rådhuspladsen, men
først gik vi igennem Strøget, hvor vi var
inde i forskellige butikker. Da vi var
samlet på Rådhuspladsen gik vi ind i Tivoli. I Tivoli fik vi 4 timer. Til allersidst
gik ud af Tivoli og tog en bus ned til
havnen hvor vi fik vores bagage og så
gik vi ombord.
Bornholm
Den næste morgen kunne vi så se ind til
Bornholm, og da vi kom i land skulle vi

6 og 7. klasse klar til afgang fra Vildbjerg
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med nogle busser til Sandkaas - familiecamping som ligger i nærheden af Allinge. Her blev vi fordelt i tre hytter
hvor der var et komfur, en ovn og et køleskab, så vi kunne lave mad.
1. Dag
Da vi havde fået morgenmad gik vi op
til Hammershus og så den og Ole, Trine
og Tina holdt foredrag. Derefter gik vi
ned til Hammer havnen, hvor vi skulle
have været med nogle rundvisnings både, men så skulle vi vente i en del tid, så
vi tog en bus til Allinge og købte det
mad vi skulle lave aftensmad af, for det
fik hver hytte nemlig penge til, og så
stod vi selv for resten.
2. Dag
Den anden dag på Bornholm (den tredje
dag i alt) skulle vi se rundkirken Olsker
i Olsker, og til Christiansø.
Det første vi skulle var at gå til Olsker
Kirke det er en tur på ca. 6 km. Ved kirken holdt Susanne og Signe foredrag og
der fik vi også nogle opgaver vi skulle
løse. Da de var løst gik vi til Olsker by
hvor vi tog en bus til Allinge, hvor vi
skulle med båden til Christiansø, hvis
altså vi kunne få billetter, men det kunne vi godt så vi kom af sted. Da vi kom
til Christiansø, efter en tur på 5 kvarter,
på blikstille vand, lagde vi til i havnen
og så holdt Helle og jeg selv, foredrag
om Ertholmene, som er den øgruppe
som Christiansø er en del af. Så fik vi
en time og tre kvarter til at se på øen vi
så fx kanoner, Store Tårn, ”Verdens Ende” og så de sjældne frøer, der var på
øen.
Da vi kom hjem gjorde vi som de andre
dage, bortset fra, at vi måtte vente lidt
med at gå, for det regnede noget, men
da det holdt op, handlede vi ind og så
8

gik vi hjem.
3. Dag
Den tredje dag på Bornholm var vi ude at
køre med en ret sjov chauffør, han hed
Erling. På den bustur så vi Gudhjem hvor
Frederik og Kasper hold foredrag om
Bornholms fiskeri. I Gudhjem fik vi en 1
time eller noget i den retning, og så kørte
vi vider til Svaneke, hvor der var nogle
af os der spiste røgede sild. Derefter kørte vi til Dueodde hvor vi var nede på
stranden, det var også her altså ikke nede
på stranden, men ved parkeringspladsen
vi spiste madpakkerne. Så blev vi kørt til
Paradisbakkerne, hvor vi så Rokkestenen, som der igen kan rokke, og Ligstenen som også er en rokkesten. Til sidst
kørte vi til Joboland (Brændegårdshaven) hvor vi var i et par timer og
derefter kørte vi hjem.
I København 2
Den næste morgen tog vi af sted med bus
til Rønne, hvor vi skulle med færgen tilbage til København. Efter en sejlads på 6
timer var vi i København, hvor vi igen
skulle se lidt, inden vi skulle med tog til
Jylland (hovedlandet). I København så vi
Christiansborg, og lige da vi gik forbi
kom Pia Kjærsgård gående.
Da vi kom til København var klokken
over 16 så vi havde ikke så lang tid, så
da vi havde set Christiansborg, gik vi tilbage til Hovedbanegården, hvor vores
bagage lå i et bagagelager hvor der blev
passet på det. Så tog vi toget hjem og
omkring 22.33 var vi hjemme. 

www.runestenen.dk

I Grønbjergviking 2001
Ved: Formand Kresten Vestergaard

Først vil jeg gerne sige Helle Engestoft
tak for at du igen i år har skænket os en
sølvviking.
Vikingen uddeles til en forening, gruppe eller en person som har gjort sig bemærket på en positiv måde, enten i det
store eller små.
Jeg vil starte med at afsløre hvem der i
år skal have sølvvikingen:
”Mogens Ballegaard”
Mogens - du er en absolut værdig modtager af sølvvikingen 2001 - vi kender
dig, og vi ved alle sammen hvad du står
for.

Du var leder af servicebutikken fra dens
start i 1995 på bedste vis. Det var altid en
fornøjelse og besøge dig i butikken.
Det var dig, Mogens, der sørgede for, at
vi fik lavet en helhedsplan for Grønbjerg.
Du stod i spidsen og samlede alle trådene
i forbindelse med opførelsen af multisalen.
”Runestenen” – vores uundværlige lokalblad er du ophavsmand til.
Kære Mogens - du har på en god og positiv måde sat Grønbjerg på Danmarkskortet, så det kan ses.
Hermed vil jeg gerne ønske dig tillykke
med udnævnelsen – Årets Viking 2001.


Du er manden
bag Grønbjerg2000, som blev
etableret i 1993,
og med dig som
formand lige siden.
Du var med helt
i front angående
tilflytning
af
bosnier til Grønbjerg.
Du var ildsjælen
der satte alle sejl
til, så det lykkedes for os, at blive kåret til årets
landsby i 1995.
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I Borgermødet
Den 29. maj 2001 havde Videbæk Byråd inviteret til Sognemøde i Grønbjerg.
Der var mødt mere end 100 personer
for at overvære - lytte - spørge til sognets status, set fra Videbæk Byråds
side.
Over halvdelen af byrådsmedlemmerne samt chefgruppen i forvaltningen
var mødt op for at lytte og komme
med facts.
Planer for Grønbjerg
Borgmesteren indledte - naturligvis med en velkomst, hvorefter han bedyrede at mødet havde været planlagt siden den kommunale visionsplan fra
1999 og dermed ikke havde noget
som helst at gøre med, at der d. 20.

november 2001 skal vælges ny kommunalbestyrelse.
Grønbjerghjemmet
Et af hovedpunkterne på dagsordenen
var kommunens planer om at udbygge
det velfungerende Grønbjerghjem til at
omfatte 16 boliger beregnet for fysisk/
psykisk handicappede mennesker.
Udbygningen bliver næsten ikke til at
se fra Algade idet det skal foregå ”bag
ved” Grønbjerghjemmet – ud mod syd.
Byggeriet der bliver i to etager kommer dermed ikke til at ”rage” op over
det eksisterende Grønbjerghjem.
De nuværende bygninger tænkes anvendt til køkkenfaciliteter samt depotrum og personalefaciliteter.
Årsagen til udbygningen er at Grønbjerghjemmet er velfungerende, men
meget utidssvarende og besværlig for
handicappede personer at færdes i,
hvilket samtidig
med gør arbejdet
besværligt for personalet.
Byggeriet der er
kalkuleret til at beløbe sig til små 9
mio. kr. kan under
forudsætning af byrådets godkendelse
forventet taget i
brug om 1 – 1½ år.

Skolen/Børnehus
Formand for Børneunge og kulturudvalget Christa Werge redegjorde for
planerne omkring
Borgmester Torben Nørregaard fremlægger kommunens plan for Grøn- skole/børnehus idet

bjerghjemmet.
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get Peter Christensen redegjorde
kort for situationen ved parker i n gs p l a d s e n ve d s ko l e n /
multisalen og indkørselsforholdene til Skolevænget der tænkes
gjort ensrettet. Noget af besværlighederne i forbindelse med løsningen af forholdene er at Algade
er en Amtsvej, hvilket medfører at
Ringkjøbing Amt skal inddrages i
arbejdet og beslutningerne.
Spørgsmål og svar
Grønbjerghjemmet, hvor det skraverede er udvidelsen Efter kaffen kunne der så stilles
mod sydvest.
spørgsmål.
Et af de store emner var fællesbeder lægges op til at der i småsamfund
styrelse i børnehus/skole. Dette er en
i meget stor udstrækning benyttes fælstor og langsommelig proces der ud fra
lesfaciliteter.
én af deltagerne i salens mening, ligger
Et uvildig arkitektfirma havde haft alher i Grønbjerg, idet forvaltningen i
le kommunens skoler under lup og
Videbæk Kommune er klar med tillahavde fremlagt en prioriteret liste over
delser og forsøgsordninger hvori ordhvilke opgaver der skulle udføres. I
ningen kan indgå.
den liste kommer turen til Grønbjerg
Så der var en kraftig opfordring til de
Skole i 2006.
to bestyrelser, Skolebestyrelsen og
Det altoverskyggende problem i
Børnehusets Bestyrelse, om at komme
Grønbjerg pt. er dog børnepasningen.
i arbejdstøjet og få prøvet at strikke en
Der står mange på venteliste til børnefællesbestyrelse sammen.
huset, hvilket medfører at problemet
skubbes ”nedad”. Dagplejemødrene
Et andet stort emne var naturligvis børkan ikke ”komme af med” de 3-årige
nepasningsproblematikken, der naturhvorved de er booket helt op, hvilket
igen medfører at forældrene kommer
til at køre ”udenbys” for at få deres
børn passet. (der er eksempler på at én
der arbejdede i Holstebro var nødsaget
til først at køre til Videbæk for at aflevere sit barn i dagpleje for derefter at
køre på arbejde i Holstebro)
Parkering v Skolen
Formand for Teknik- og Miljøudval-

De nye lejligheder som de bliver indrettet på
Grønbjerghjemmet
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Nye såvel som ”gamle” grønbjergborgere deltog i borgermødet.

ligt nok ligger mange på sinde. Det er
alfa og omega at familierne kan få
passet sine børn, men det er naturligvis heller ikke uden betydning at vi
kan tilbyde en garanti af fornuftig karakter, for at få unge til at bosætte sig
i området.
Af andre områder der blev berørt var
der:
Asfalt på Grønbjergvej (reparation)
”Låsbysvendsens” opkøb af ”billige”
boliger i landdistrikterne.
Ungdomsklubbens problemer med et
opholdssted.
- og igen Børnehusets akutte pladsbehov evt. i form af pavilloner m.v.

borgmesteren havde erfaret, måske ikke alle er alt for velegnet som byggegrunde.

Nye Byggegrunde
Endelig blev byggegrundsituationen i
Grønbjerg vendt.
Kommunen besidder 6 byggegrunde
på Nylandsvej. Den nordlige side (lige neden for Gravers Sønderby red.) hvilket, der efter kommunens synspunkt,
sandsynligvis var tilstrækkeligt et
stykke frem i fremtiden, men hvad

GRØNBJERG
AUTO
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Køb og salg af Niels Peter Svendsens
ejendom var også til drøftelse, hvor
N.P. Svendsen udtrykte at han var blevet for gammel til at udstykke ejendommen, men at den vil blive solgt
som et hele.
Der blev dog efterfølgende - samme aften - drøftet mulighederne for at købe
en del at ejendommen, således at der
kunne etableres nogle attraktive byggegrunde. -mb

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

Ved: Nete Kyndesen og Karen Ballegaard

lede fodbold. Torben havde lavet bål
som der også var nogle der hjalp med at
lave.

Cykelturen og aktiviteter
Vi (3. 4 og 5. kl.) cyklede af sted ca. kl.
9,00.d.15. maj fra grønbjerg skole.
Det var godt vejr at cykle i. Og vi havde
også nogle pauser engang imellem. Til
sidst var vi derude, og vi spiste vores
madpakker. Efter at vi havde spist vores
madpakker fik vi af vide hvilke værelser vi skulle sove på. Der var to pige
værelser og to drenge værelser. Da vi
havde pakket ud måtte vi lave det vi
ville. Da der var gået noget tid skulle vi
havde kaffe. Efter kaffen blev vi delt op
i nogle hold og så skulle vi gå en tur,
hvor vi skulle finde nogle ting fra naturen. Da vi kom hjem med blade og
blomster og alt muligt fra naturen, skulle vi skrive navnene op på det vi havde
fundet.
Da vi havde fået aftensmad, som der var
nogle af os børn der havde lavet var vi
nogle der lavede et skuespil som vi
kunne underholde med. Ved ni-tiden
måtte vi selv bestemme hvad vi ville lave. Nogle spillede rundbold, andre spil-

Natløb
Bagefter fik vi aftenskaffe som der også
var nogen af os børn der havde lavet.
Da vi var kommet i seng, ringede nogen
lige pludselig med den klokke, som betød at vi skulle komme ud i gården for at
få en besked. Den besked var at vi skulle
på natløb.
Da vi var færdige med natløbet, som i
øvrigt var rigtigt sjovt, var der en skat,
men det var en hemmelighed hvad skatten var indtil sidste skoledag.
Næste dag skulle vi ha morgenmad og
pakke sammen og rydde op på vore værelser og efter at vi havde ryddet op på
vore værelser så de var rigtig fine, var
der et tegneserieløb, hvor vi skulle svare
på spørgsmål og slå med terninger. Efter
at vi havde leget tegneserieløb, fik vi frokost og så skulle vi gå ud til vores cykler.
Vi cyklede hjem til skolen i et værre
møgvejr, og da vi endelig kom op på
skolen var vi alle udkørte, trætte og gennemblødte. Men det havde været en rigtig god tur til Kronheden. 

I Lejrtur til Kronheden
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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 Årets Viking
Ved: Grete Tange

Interview med årets modtager af
Grønbjerg Vikingen:
Mogens Ballegaard.
Dette års modtager af Grønbjerg vikingen, der gives til en eller flere personer,
der har gjort noget specielt for Grønbjerg, tilfaldt i år Mogens Ballegaard.
Han skulle faktisk ikke gå så langt for at
se den, for Helle, som han er gift med,
har hvert år fremstillet den.
Årets modtager er - som nogen måske
ikke tror - tilflytter til Grønbjerg, idet
Mogens flyttede hertil i 1985, hvor han
og Helle ”slog deres pjalter” og børn
sammen og bosatte sig på Spåbækvej 2.
Mogens har altid villet bo på landet, og
da han på det tidspunkt arbejdede i
Skjern og Helle i Holstebro, var det naturligt at finde et sted midt imellem.
Helle er født i Grønbjerg, så efter at have set på forskelligt i de omliggende
samfund, endte det
altså med Grønbjerg.

vej kom meget belejligt ind i billedet,
hvorefter han helt kunne gå ind i arbejdet
med udviklingen af Grønbjerg
Dilettant og Runestenen
Det første, som Mogens involverede sig i
- i øvrigt sammen med Helle - var dilettant, som han instruerede i nogle år her.
Det interesserede ham, fordi det handlede om at binde mennesker sammen i
landsbyfællesskabet. - Det gik godt, og
en dag læste han i Ringkjøbing Amts
Dagblad, at Hover havde et lokalblad:
Hovernyt; det mente han også, at Grønbjerg skulle have, så sammen med Finn
og Allan tog han initiativ til at lave Runestenen, som første gang udkom i marts
1993. Den har Mogens trofast siden redigeret, og han har skabt et blad, som alle tror jeg - læser med interesse.
Grønbjerg 2000
I slutningen af 1993 gik han derpå sammen med bl. a. John Asmussen i gang
med at udvikle fremtidsplaner for Grønbjerg, via storgrupper, der fremkom med
ønsker og forslag til landsbyens udvik-

Efter at have lavet
stalden derude om til
beboelse, begyndte
Mogens at drive
landbrug. Han dyrkede jorden og havde forskellige husdyr: køer og får. Han
fandt ud af, at landbruget kræver sin
mand. Det er ikke let
at blæse og have mel
i munden, så flytningen til Sønderkjærs15

ling. Da denne gruppe ikke kunne arbejde uden bagland, oprettedes i 1994
Grønbjerg 2000 - en selvejende institution, i hvis repræsentantskab de forskellige lokale foreninger er repræsenteret.
Fra Indenrigsministeriet fik man ½ mio.
kr., som hjalp til at oprette Servicebutikken, hvor Mogens blev daglig leder i
årene fremover.
Engagementet
Som forklaring på sit engagement i disse tiltag siger Mogens: ”Jeg synes, der
er så meget positivt i landsbysamfundet,
som jeg mener, der er værd at kæmpe
for. Enhver har en vis mængde ressourcer, som man kan bruge i sit arbejde,
men får man ikke afløb for det hele der,
kan det tiloversblevne bruges til en fritidsinteresse, og for mig blev det Grønbjerg. At det så i nogen tid også var min
fuldtidsbeskæftigelse gav os nogle muligheder for at få fat på folk og for at

skrive ansøgninger, som det er svært at
klare, når man ikke har den fornødne tid.
Mit engagement har somme tider givet
nogle drag over nakken, men det har jeg
bearbejdet, og vi er nogle stykker, der er
enige om, at mennesker kan man dele på
følgende måde: de positive, de negative
og dem, der er ligeglade; og vi besluttede
på et tidligt tidspunkt, at det skulle ikke
være de negative, der skulle bestemme.
Grundprincippet har været, at hvis der
ingen modstand er, så er det nok godt
nok, det der bliver lavet. At nogle af projekterne er trukket i langdrag og andre
ikke er blevet gennemført betragter jeg
ikke som nederlag; tværtimod planerne
har været fremlagt, og de er blevet diskuteret, og det har givet stof til samtale i
vort lille samfund.
Initiativerne
Følgende ting af betydning for Grønbjerg

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

www.landbobanken.dk
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har Mogens været medinitiativtager til:
Runestenen, Grønbjerg 2000, Multisalen, Servicebutikken, ældreboliger, byforskønnelse, Årets Landsby 1995, invitation af flygtninge, ændre Ørnhøjvej til
stillevej samt udtrykt ønske om køb af
Søgårds dam. (Det blev ikke til noget,
for det ordnede fam. Dyreberg alene på
bedste vis).
Udadtil har Mogens været formand for
LAL - Landsforeningen af Landsbysamfund. Med den kasket på har Mogens været ude i landet og holde foredrag om landsbyudvikling, og der har
han altid taget udgangspunkt i, hvad der
er sket i Grønbjerg.
Han understreger netop medinitiativtager, for han har ikke selv kunnet udrette
alt dette, men han siger også, at han aldrig er gået forgæves til nogen om at give en hjælpende hånd. I det hele taget
understreger han betydningen af, at alle
via borgermøder har været med til at give deres besyv med om de nye initiativer som bosniernes ankomst og projekt
Lyngdal. Han føler også, at vejen til
kommunen er blevet kortere, idet man
nu prøver at mødes på halvvejen, når
nye skibe skal søsættes, og denne lydhørhed mener han er vigtig, når der skal
arbejdes videre fremad.
Nye initiativer
For ham er alle projekterne vigtige, for
de er del af en helhed, men det, der har
ligget ham mest på sinde er oprettelsen

af Multisalen. Det var en økonomisk
sværvægter, som det tog mange år at føre
ud i livet. Ideer til nye projekter får han
fra samtale med folk og fra det, han oplever i sin daglige gang her. Når noget
”kommer op”, prøver han at føre det ud i
livet, fordi han forsøger at se mulighederne i stedet for begrænsningerne. Som
han siger: ”Vi kan jo prøve, og går det
ikke, kan vi forhåbentlig komme ud af
”skidtet” igen, uden at der er sket nogen
nævneværdig skade.”
Fremover skal der skabes en løsning på
børnepasningen i Grønbjerg, der arbejdes
med udstykning af storparceller på N. P.
Svendsens jord, indgangspartiet til Multisalen skal gøres færdigt, og det overordnede mål, at der skal fødes eller tilflytte 10 - 12 børn pr. år er heller ikke
tabt af syne.
Han håber, at der også i fremtiden er
mange, der vil arbejde for Grønbjerg, og
han agter at blive ved så længe der er
brug derfor, men siger samtidig, at han
gerne giver depechen videre, hvis der er
nogen, der har lyst.
Runestenen ønsker til lykke med Vikingen!! 

www.runestenen.dk

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
17

I Op - Skriften

GRØNBJERGKAGEN

Ved: Anette Petersen Familie & Samfund

Her i denne rubrik vil vi fremover
bringe en opskrift af én eller anden
kulinarisk nydelse.

Jeg fandt også en opskrift på Grønbjergkage, jeg tro nok den er fra De Gamles
Hjem i Grønbjerg (Grønbjerghjemmet red.)
Kagebund:

Rubrikken er åben for alle.
I sin tid som købmand har Annette noteret sig opskrifter af særlig karakter.

70 g Margarine.
70 g Melis
4 æggeblommer

”Jeg har kikket i opskriftsbogen fra min
tid som købmand. Nogle af de opskrifter vil jeg lade trykke her i Runestenen.
Der var jo altid en eller anden der havde
en god opskrift, som de var særlig glad
for, en af dem jeg husker var Stinne
Hansen`s Havregrynskager. (Algade 49A

Røres godt sammen

red.)

En lagkageform smøres og massen hældes i.
Bages ca. 20 minutter ved 170 grader

Kom man ind til Stinne, kunne man være sikker på, at der var kaffe på kanden.
Og så havde hun sådan nogle gode havregrynskager.”
Her er opskriften:
Stinne Hansens Havregrynskager:
3 æg
4 kopper melis
6 kopper havregryn
6 spsk. Mel
2 tsk. Bagepulver
1 tsk. Hjortetaksalt
125 g Margarine.
Det hele blandes sammen, sættes på pladen i små klatter med en teske.
Bages ca. 8 minutter ved 200 grader.
Lægges sammen med brun smørkrem.

Og så til en egnsret/kage
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110 g Mel
2,5 tsk. Bagepulver
2 spsk. mælk
Vendes i

Marengs:
4 æggehvider
200 g Melis
Æggehviderne piskes stive og sukkeret
kommes derefter i lidt ad gangen.
En lagkageform smøres og massen hældes i.
Bages ca. 30 minutter ved 170 grader
Bundene lægges sammen med pisket fløde.
Kan forsynes med friske jordbær. 

I Årets gang - derude
Ved: Lars Holm Hansen

Endelig sommer
Så blev det endelig sommer - varme dage, som man rigtig nyder, fordi det er så
behageligt at kunne smide jakken, trøjen og bare gå udenfor og slikke solskin. Enhver glæder sig til varme sommerdage, men vi har bare så få af dem,
på vore breddegrader. Varme og sol i
månedsskiftet juni/juli betyder også en
anden behaglighed - nemlig jordbær i
lange baner i hvert fald hos os, hvor vi
bare henter dem i køkkenhaven og herefter mæsker os i de røde ”herlige” bær,
med fløde, mælk og sukker - jo det er
dansk sommer når det er allerbedst.
Fart over feltet
Perioden maj - juli er som bekendt en
utrolig hektisk tid for stort set alle og
jeg synes at hver eneste år, så går forårsmånederne så hurtigt at inden man
ser sig om, så har det været Skt. Hans
og dagene går igen den anden vej, om
end man endnu skal forlade sin seng
meget tidligt, hvis man vil se solen stå
op. Alle dyr, fugle og planter har også
fuld knald på i perioden, da nye generationer skal sættes i verden. Et eksempel,
som jeg havde på nærmeste hold var da
et solsorte par byggede rede i vor carport og det fik/havde følgende forløb :
April:
10. - 11 reden bygges.
14. - 17. 1 æg lægges om dagen i alt 4.
Herefter rugning og Maj:
1. er der 4 små nyudklækkede unger i
reden. -

Ungerne fodres heftigt med orm o. lign.
13. Alle unger udfløjet.
14. - 15. bygges ny rede i carporten, men
den bliver dog ikke brugt.
Juni:
1. Alle unger ses i haven på en gang, så
det har været et livskraftigt kuld, med
held til at overleve.
Solsorteparret lavede en ny rede et sted i
hegnet og...
Juli:
4. har endnu et kuld små solsorte forladt

Solsorten mader sin unge

reden.
Jo, der effektivitet og produktivitet i sådanne solsorte, ja hannen har endda også
haft tid til at sidde og synge ind imellem,
især morgen og aften. Egentlig tankevækkende, hvor meget næring der må
være i orm, når Solsorteunger kun cirka
14 dage efter klækningen er flyveklar og
parate til at forlade den trygge rede.
De øvrige par
I haven har vi udover Solsortene haft
1 par Tornirisk i en Tjørn,
1 par Bogfinker i en Thuja,
ca. 12 par Skovspurve i redekasser og
under tagskæg,
1 par Tårnfalke, som i år fik 5 unger,
hvoraf første unge forlod redekassen omkring 15.6.
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og ikke at forglemme 14 par Stære.
14 par Stære lyder umiddelbart af meget, men ikke i forhold til en ældre
mand i Ørnhøj. Vi besøgte ham på hans
ejendom, på en fugletur med 5. klasse.
Han har gennem mange år hængt Stærekasser op, men ikke i bogstaveligste forstand, for han har samlet plastdunke og
bildæk i stedet, i mange forskellige afskygninger, boret hul i dem og hængt
dem op. Ca. 250 kasser hænger i læhegn
og i et par småskove på hans matrikel
og han mente at minimum 230 - 240 af
dem blev benyttet, så det kan man da
kalde en stærekoloni.
”Dansk Pattedyrsatlas”
Jeg har fornyelig tilmeldt mig til et projekt som hedder ”Dansk pattedyratlas”
og det har til formål at kortlægge udbredelse af alle pattedyr i Danmark i årene
2001 - 2003. Hele landet er blevet opdelt i kvadrater på 10 x 10 km. Og i disse skal man så registrere flest mulige
forskellige pattedyr arter.
Nogle arter såsom Muldvarp, Pindsvin,
Egern, Hare, Ræv og Grævling er nemme at registrere og kan umiddelbart no-

20

teres op, da de ikke kan forveksles. Udover disse er der hjortene, små rovdyr,
flagermus og ikke mindst musene.
Jeg har som skrevet påtaget mig at registrere i det kvadrat, som Grønbjerg ligger
i, men for at påvise de forskellige arter
med sikkerhed, skal jeg f.eks. tage billeder, finde hele eller dele af døde dyr, dyrespor og også knogler er udmærkede,
samt andet relevant dyremærket materialer.
En af de muligheder man har, når det
gælder musene er uglegylp, for i gylpen
findes rester af de mus, som uglen har
ædt og de kan identificeres.
En anden ting som skal foretages er opsætning af nogle små netfælder i forskellige naturtyper. Fælderne skal stå i nogle
få dage, hvor de skal inspiceres morgen
og aften, og eventuelle fangne dyr, skal
lukkes ud så snart de er artsbestemt.
Nogle musearter er meget svære at kende
fra hinanden, så jeg skal i løbet af sommeren på et lille kursus på Naturhistorisk
museum i Århus.
I kan hjælpe

Hvis nogen finder uglegylp, døde smådyr, døde flagermus, ihjel kørte dyr eller støder på noget andet interessant,
også i forbindelse med jagt, hører jeg
det gerne på:
97 38 44 24 eller
e-mail: lholmh@mail.tele.dk
så jeg kan få dækket mit kvadrat bedst
muligt.
Skulle nogle få lyst til at dække et kvadrat, er jeg ret sikker på at der endnu er
ledige kvadrater i vort område og man
skal henvende sig på pattedyr-telefonen
70 20 78 75, desuden kan man læse om
projektet på www.pattedyr.net.
Forårets overraskelser
Foråret giver altid overraskelser og i år
var ingen undtagelse. I vores mose har
der siden 12.5. været en Græshoppesanger, som man næsten dagligt har kunnet
høre, og lyden, ja den passer til navnet.
Vagtler, den lille høne på størrelse med
en Stær, er blevet en årlig begivenhed,
da vi har hørt den her hvert år siden
1996 og i år blev ingen undtagelse.
1. gang var 5.6. og endvidere 15.6, 19.6,
22.6. og 4.7. Jeg har stadig til gode at få
den at se, men hvis man skal det, skal
man være utrolig heldig, for den ophol-

der sig i kornmarkerne hvor man kan høre dens sang plyyt-plyt-plyt, med jævne
mellemrum, også midt om natten.
Ved Sandbækvej ses næsten hvert år
Stenpikker først i maj, men i år blev de
lidt længere tid end normalt, for jeg så i
hvert fald en ny udfløjen unge 10.6.
I år har der igen været meget fokus på
Hvid stork, men det har været negativt i
år og det er kun blevet til et ikke ynglende par og 4 enlige hanstorke på reder i
Jylland og det skulle være første gang i
de sidste 500 år, at der ikke er storkeunger i en eneste rede i Danmark. Trist !!!.
Hvordan det går den Hvide stork kan følges på www.redstorken.dk, men apropos
storke, kan det oplyses at der i et par dage midt i maj opholdt sig 2 storke i
Spjald, ja de blev også set raste på et tag
i Abildå en af dagene.
Årets fugleoplevelse
Jeg så dem desværre ikke, men til gengæld fik jeg årets absolutte fugleoplevelse, da jeg onsdag den 16.5 lige var vågnet og telefonen ringede. Det var Georg
Anneberg, der ringede og sagde ”Jeg mener der går en Sort stork hos os”.
Jeg sagde: ”Jeg kommer”, og få minutter
efter var tøjet hoppet på og jeg stod ved
Annebergs morgenbord og ganske rigtigt
i en grøft kunne anes et sort hoved og et
langt rødt næb - Ja lidt senere kom den
helt frem og teleskopet kom på og man
kunne rigtig se den flotte og sjældne
fugl. På venstre ben over knæet var en
hvid ring, hvilket jeg senere fandt ud af,
kunne tyde på, at det var en ”Skovstork”
mærket som unge i Belgien. Jeg har aldrig tidligere set den Sorte Stork, og det
er helt sikkert en af de naturoplevelser,
man aldrig glemmer.
Det var en god morgen.

Vagtel
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Ørnhøj - Grønbjerg
Havekreds
Torsdag den 16. august.
Tur til Troldhede gamle brunkulsleje
mellem Egeris og Troldhede.
Skovfoged Smidt Sørensen fra Ulborg Statsskovdistrikt vil vise rundt i området, hvor der bl.a. er plantet tulipantræer, korktræer, forskellige ahorn og
rhododendron. Turen, som er på 5 km går ad stier rundt i det kuperede terræn ved Kulsøen.
Kørsel i privatbiler. Afgang fra Ørnen i Ørnhøj kl. 19 og P-pladsen i Grønbjerg kl. 19.05. Kaffen nydes i det grønne.
Deltagerpris: medlemmer 10 kr. ikke-medlemmer 20 kr.
Fredag den 28. september kl. 17.30 - 22.00 og
lørdag den 29. september kl. 9.00 - 16.30.
Kursus i pileflet på Lystbækgård, Lystbækvej 1, mellem Ulfborg og Torsted.
Vi bliver undervist i at flette med pil, især med henblik på ting der kan bruges i haven.
Prisen for begge dage er 350 kr. + materialer for ca. 75 - 100 kr., evt. mere
hvis man er meget flittig. Materialer kan man evt. selv medbringes efter aftale med instruktøren. Tilmelding til Finn 97 63 79 eller Lis 97 38 43 13
senest d. 12. september.

Sommerfest d. 11. august aflyses

Men derimod vil vi forsøge at arrangere gadefodbold
Fredag d. 17. august
med efterfølgende Åben Grill på det grønne område
til medbragt mad
Sommerfestudvalget.
Detaljeret program følger
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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 Grønbjerglisten
Ved: De opstillede

Grete Tange

Hermed følger nogle tanker over årsagen til, at jeg sagde ja til opstilling til
kommunalvalget.
Jeg mener, at det er vigtigt, at hvert
samfund i kommunen er repræsenteret i
byrådet. Det kan ske på forskellig vis,
men jeg tror, at gennem lokallisterne
har vi større chance for repræsentation.
Desuden er jeg af den opfattelse, at vort
demokrati trænger til lidt fornyelse, især
efter at vi var til opstillingsmøde, hvortil kun ca. 20 mennesker havde fundet
vej. Det fortæller mere end mange ord
om, hvor engagerede vi åbenbart er i,
hvad der bestemmes for os i en periode
på 4 år. I den forbindelse må jeg sige, at
det har været glædeligt, at Gravers troligt har informeret i Runestenen om
stort og småt i den indeværende byrådsperiode, hvorfor jeg også håber, at rigtig
mange vil stemme på ham igen.
Jeg ville gerne forny demokratiet på følgende måde, hvis jeg blev valgt:
Der skulle udvælges et panel på ca. 100
mennesker i Grønbjerg, som hver må24

ned skulle have tilsendt byrådets dagsorden sammen med de notater, der følger
med. De skulle så have mulighed for via
EDB at meddele mig deres synspunkter,
og så ville jeg gå tilbage til byrådssalen
og forelægge Grønbjergs synspunkter.
Jeg mener, at dette nemt kunne lade sig
gøre, nu hvor så mange har fået installeret ”maskineriet”. Skulle der imidlertid
være problemer i den maskinelle del,
mener jeg, at det må kunne løses ved telefon el. lign.
Disse 100 mennesker skulle ”fornys” efter et år, således at 100 andre nu fik muligheden, og så fremdeles i den 4 årige
periode. Dette panel skulle naturligvis
sammensættes på tværs af alder, interesser, politiske tilhørsforhold og jobs. På
den måde ville hele det grønbjergske
vælgerkorps komme til orde 1 år i løbet
af byrådsperioden.
MEN STEM PÅ GRAVERS!

Tine Lund-Nielsen

Mit navn er Tine Lund-Nielsen, jeg er 34
år, er gift med Torbjörn og har 2 drenge,
som hedder Esben og Thomas, som er
henholdsvis 3 og 5 år.
Jeg er bankuddannet og forsikringsud-

dannet og arbejder p.t. i Vestjylland forsikring gs. i Videbæk, hvor mine primære arbejdsopgaver er at varetage
kundernes forsikringsbehov og lave forsikringer til dem.
Jeg er født i Grindsted i 1966 - i 1967
købte min far, Thomas Lund-Nielsen
lægepraksis i Grønbjerg og jeg har primært boet i Grønbjerg lige siden - jeg
har dog været et smut i Holstebro, Ringkøbing og København - jeg boede i København i 4 år, hvorefter jeg mente, det
var på tide at komme tilbage til det vestjyske og finde en gæv vestjyde, som
ville have nogle børn og en fremtid
sammen med mig.
Jeg var så heldig i 1994 at ”løbe ind i”
Torbjörn, som kommer fra Ørnhøj og vi
har holdt sammen siden.
I min fritid dyrker jeg lidt fodbold på
Danmarksserie-plan i Grønbjerg, hvor
jeg i øvrigt også er formand (nogle vil
måske tro, det er derfor jeg stadig er på
hold) - det er det måske også, men nok
om det!
Udover fodbold er jeg glad for at være
herhjemme sammen med familien og så
ind imellem gå til en enkelt fest eller
hyggeaften sammen med venner og bekendte.
Efter at jeg har lært Torbjörn at kende,
er jeg blevet mere glad for naturen og at
færdes i den - Torbjörn er, som I alle efterhånden ved, ivrig jæger og udpræget
naturmenneske, og dette smitter af på
sådan én som mig.
Gravers Kjærgaard.
Jeg er 48 år, gift med Hanne, vi har 4
børn på 9, 13, 14 og 21 år.
Sammen med Hanne og en medhjælper
driver jeg landbrug på gården, hvor jeg
er født og opvokset. Jeg har været på ef-

terskole, højskole, landbrugsskole og
haft forskellige pladser ved landbruget i
ind - og udland.
Jeg har i tidens løb beskæftiget mig en
del med organisationsarbejde. Men da
jeg for snart 4 år siden blev valgt ind i
byrådet, er det reduceret til kun at omfatte repræsentantskabet i slagteriet Danish
Crown, og Ringkøbing Landbobank.
I Byrådet er jeg valgt på Grønbjerg Sogneliste, selv om jeg har et medlemskort i
partiet Venstre. Det ser jeg ikke noget
odiøst i, da jeg mener, det er mindst lige
så vigtig med en geografisk, som med en
partipolitisk repræsentation i en landkommune som Videbæk.
Når jeg har sagt ja til at genopstille til
byrådsvalget, hænger det sammen med
en almen samfundsmæssig interesse, ligesom jeg også synes, det er væsentlig,
at der i et byråd sidder personer jævnt
fordelt i kommunen og med forskellig erhvervsmæssig baggrund.
Derudover har jeg, i den periode der
snart er slut, fundet arbejdet interessant.
Der er sat en del store projekter i gang,
som jeg gerne vil følge og tage et medansvar for. Samarbejdet i Byråd og udvalg
synes jeg også, har fungeret på en måde,
der ikke virker afskrækkende.
Da der kommer endnu et par Runestene
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inden valget d. 20 november, vil jeg nøjes med præsentationen denne gang, og
så i de næste numre, sammen med de
øvrige kandidater på Grønbjerg Sogneliste vende til bage til, hvad vi mener
der skal lægges vægt på i den næste 4
års periode.
Poul Erik Nielsen

"Jeg er 46 år, gift med Lone der er centerleder på De gamles hjem i Ørnhøj og
sammen har vi 3 børn. Rine, som i dag
er 18 år og netop blevet student, Sara på
16 år og starter i 2.G på Ringkøbing
Gymnasium efter sommerferien og til
sidst Jonas, som er 11 år og stadig går
på Grønbjerg skole.
Vi bor på ejendommen, Sønderkjærsvej
12, hvor vi nyder vor sparsomme fritid.
Til daglig arbejder jeg i firmaet PipeCon i Grønbjerg, som vi startede for
knap 4 år siden. Her designer og sælger
vi komplette rørsystemer til bl.a. skibe
og diesel drevne kraftværker."
Karen Bak
Opstillet på Borgerliste i Grønbjerg.
Jeg er stor fortaler for at bevare de små
samfund. Jeg mener der her er en mulighed for at samles om en god ide, en
ildsjæl, et engagement i et fælles anliggende så der kan ske en udvikling og
26

man kan samles om det der er sat i gang.
I et større samfund vil det være foreninger der samles om en ide, f.eks. en kristen forening, der bygger et missionshus,
en spejderbevægelse, der laver et engagement osv. Det jeg synes er fantastisk
ved et landsbysamfund er, at man kan
samles på tværs af foreninger - fordi
gruppen ikke er så stor - og samles i en
fælles sag. Det giver borgeren en lyst til
at bevare landsbyen, en lyst til at gøre et
stykke arbejde for at få landsbyen til at
fungere og det mener jeg er samfundsbevarende.
For at sikre en fortsat tilflytning til de
små samfund er det vigtigt at bevare de
små skoler samt at børnene kan blive
passet i børnehave samme sted. Skolerne
skal have en størrelse så en gruppe lærere kan synes det er attraktivt at arbejde
her, hvorfor jeg går ind for 7 klasses skoler. Hvis der er en god skole, en børnehave og evt. en god ungdomsklub, er der
interesse for tilflytning af unge mennesker, hvilket igen sikrer brugs og evt. arbejdspladser i byen.
Som jeg ser det er det især skole og børnehave der skal være til stede for at et
samfund kan bestå. Det må der også
kæmpes for politisk. 

I Generationsskifte
Ved: Ingrid Kirk

Fra de go’e gamle dage
Et generationsskifte------og endnu et------Da jeg har fået en del respons på ”En
skolesag fra 1854”, vil jeg endnu en
gang ”dykke ned i arkivet” og finde en
gammel sag frem!
Øster Holmgård
Og da den handler om vores hidtidige
hjem Øster Holmgaard, synes jeg, - og
jeg håber, det også kan gælde for andre,- at det kan være interessant at drage
en form for sammenligning i to generationsskifter om den samme gård.
Som mange nok vil vide, overtog vores
søn Jens og svigerdatter Tina sidste ef-

terår vores gård efter at Johannes og jeg
havde drevet den i 45 år.
Holmgaards historie går langt tilbage, i
alt fald nævnes den i papirer så fjernt
som i femten-hundred-tallet. Så her må
være sket en del generationsskifter!
I august 1842
For 159 år siden blev der også handlet
fra far til søn, men her holder lighederne
mellem disse to handler også op.
Og så til det gamle ”Selvejertestamente”:---”I Henhold til den allernådigste Forordning af 13. Maj 1769 § 5 og den senere
allernådigste do. af 22. November 1831
haver jeg i Forening med min Hustru
Birgitte Christensdatter ved dette Testamente og sidste Villie bestemt hvorledes
der efter vores Død imellem vores Livsarvinger skal deles og skiftes med vore

Din lokale elel-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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efterladte Ejendele, der efter nærværende Testamente følger:
Vores eneste Søn Anders Christian Sørensen skal efter vores Død tilfalde vores ejende og iboende Gaard, Holmgaard i Nøromme Sogn, Hind Herred,
med påstående Bygninger og underliggende Jordejendomme, der staar for
Hartkorn 3 Td. 5 Skp. en fjerdedel Al.
med dens Anpart af Sognets KongeKorn Tiende tillige med den i Gaarden
værende Besætning af Ind- og Udbo,
der samtidig ansættes til at være af Værdi 800 Specier.
Bemeldte Anders Christian Sørensen
paatager sig nu at udbetale til hans
syster Kiersten Sørensdatter, gift med
Christen Iversen, Holmgaard (red. Vester
Holmgård, nu ejet af Bodil og Asger Berthelsen) 50 specier, som forhen af mig er be-

talt 80 Specier og til hans syster Inger
Kierstine Sørensdatter, gift med Peder
Christensen, Spedbjerg 10 Specier som
før af mig er betalt 120 Specier, men de
40 Specier deraf er lånt af Enkekonen
Anne Catrine Pedersdatter her i Sognet,
som han haver at betale. Ligeledes til
hans Syster Johanne Sørensdatter, gift
med Mogens Madsen, Sandgaard 50
Specier, som forhen af mig er betalt 80
Specier og endelig til hans syster Mette
Sørensdatter gift med Hans Olivarius
Lauridsen, Maalberg 120 Specier som
forhen af mig er betalt 30 Specier, -og
for øvrigt alt mit løse Giæld.
Og om vi i levende Live bliver til sinds
at afstå Gaarden der foruden i sin Tid at
give mig og Kone saalænge vi lever et
aarligt forsvarlig god Ophold, som nærmere af os efter en derom oprettende
Opholds-contract bestemmes og endelig
skal hans Syskende have deres Moders
Gangklæder at skifte, når hun ved Døden afgår. At dette er vores sidste Villie
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og af os oprettet med Fornuftens fulde
Brug. Derom haver vi anmodet tvende
Dannemænd med os at underskrive til
Vitterlighed.
Og ere vi den respective Ret for Ulfborg
Hind Herreder ærbødigst begjærende, at
denne vor sidste Villie maatte til Justits
Protokollen antages, og os en ligelydende Gjenpart deraf tilbagegivet.
Dette til Bekræftelse under vore Hænder
og hostrygte Signeter.
Holmgaard i Nøromme den 22. August
1842.
Birgitte Christensdatter
m.f.p. (L.S.)
Søren Mouridsen
(L.S.)
Til Vitterlighed:
Ole Nielsen
Gravers Nielsen
Jeg har denne gang ikke undladt navnene, da jeg mener, at her ikke forekommer
noget anstødeligt, - blot et helt almindeligt testamente - udfærdiget af folk, der
ville have orden i tingene. (Læg mærke
til at Birgitte har skrevet under med ført
hånd (m.f.p. med ført pen red.), hun har sikkert ikke fået megen skoleundervisning).
(LS betyder formegentlig ”loco sigilli” hvilket
igen betyder underskrevet på stedet.) (Specie
var møntfoden i 18-tallet og der var forskellige
omregningsfaktorer til daleren som var gængs
både før og efter) -ik 

Kan vi lave ”samkørsel” til
Landsarkivet i Viborg?
Kontakt mig venligst
Med venlig hilsen
Ingrid Kirk 97 38 40 20

Flere har spurgt mig:

Hvordan kan man støtte Runestenen?
Det enkleste og billigste vil være at gå i banken og
få overført støtten til Runestenens konto i
Ringkjøbing Landbobank nr. 7670 - 1065098
For dem der gerne vil benytte indbetalingskort
og evt. homebanking kan dette også lade sig
gøre, ved at anvende vedlagte kort.

RUNESTENEN

Runestenens økonomi er baseret på:
Virksomheder der annoncerer i Runestenen
Tilskud fra foreningerne i Grønbjerg
Private bidrag
Alle faktorer er svingende, da virksomheder ”kommer og går” - eller skærer ned
på udgifterne. Foreningerne i Grønbjerg er altid trængte - rent økonomisk. Og
de private bidrag er også svingende. Alle disse forhold har gjort at indtægterne
har været vigende.
Så alle bidrag er særdeles velkomne.
Udgifterne omfatter:
trykning, udsendelse, papir, printerfarve, foto, div. udstyr m.m.
En Runesten kommer hermed op på kr. 150,- for en årgang.
Runestenen udkommer 6 gange årligt og udsender også Vejviser for Nr. Omme
sogn samt Aktivitetskalenderen.
Runestenen er endvidere kommet på Internettet således at ikke hjemmeboende
børn kan følge med i hvad der sker i sognet. Man kan klikke sig ind på
www.runestenen.dk
De seneste numre er også blevet mere omfangsrige end tidligere. Det skyldes
mere tid til Runestenen og en større billedmængde, som jeg håber på, gør bladet mere læservenlig og orienterende, og således at alle kan sige - nå det er
ham eller hende der er i den forening.
Runestenen skal økonomisk hvile i sig selv, og bl.a. være med til at udbrede
kendskabet til sognet. Alt sammen i håbet om at Grønbjerg må være et godt
sted at bo, og også vedblive med det.
På redaktionens vegne Mogens Ballegaard
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I Skt. Hans talen 2001
Ved: Søren Nilausen

Ansvar og Jyske lov.
Tak fordi jeg måtte komme og holde
båltale til Skt. Hans i år.
Hvem er jeg?
Da jeg ikke
kender
alle
sognets
indbyggere, vil jeg
formode at det
samme gør sig
gældende den
modsatte vej.
Tillad mig derfor at præsentere mig:
Jeg er til daglig chef for DLGs økologiske sektion og bor sammen med min familie, Sune, Jens og Jytte, samt alle vores husdyr på et lille husmandssted ”Ue
i a østre ende” på Gammelmark mellem
Kodal og Lyngdal.
Ansvar og glæder
Det er meningen at jeg vil holde en tale
om ANSVAR og de glæder som følger
heraf.

Jyske Lov...
At tage ansvar er ikke noget nyt fænomen - men i moderne tider bruges der nu
nok mest energi på at unddrage sig ansvar. I marts måned for 640 år siden -- i
1241 - blev Jyske lov givet af kongen og
hans stormænd på rigsforsamlingen i
Vordingborg.
Jyske lov blev dog senere også vedtaget
af danerne på Viborg Ting. Kongen var
da ”Valdemar II Sejr”, som her overgav
et af Danmarkshistoriens vægtigste monumenter til brug for danerne de næste
640 år. Dem som kender loven ved at
den indledes med sætningen: ”Med lov
skal land bygges” - ord der er værd at
lægges sig på sinde, når man fra sin hensunkne hverdag i sofaen ser gruopvækkende billeder fra det sidste militærkup i
Afrika eller fra det sidste slagsmål mellem autonome og myndigheder i Vesten.
Kvalifikation?
Det er typisk at en mand, som ikke er uddannet jurist - han vil ”Gudhjælpemig”
stå og gøre sig klog på den højere jura en
Skt. Hans aften! Fordi man har fået et
kvarters enetale, så er det i følge Emma
Gad ikke betimeligt at lade sine tilhørere
overdænge med hjemmebagt lommefilosofi. Jeg er uddannet indenfor landbrug så det emne lader jeg ligge. Der skal være andre der i aften berører landbrug - på

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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mere eller mindre kvalificeret vis!
...og dets elementer
Jyske lovs indledning hænger for øvrigt
i glas og ramme på Grønbjerg skole men hvad står og menes der egentlig
med de gamle - efterhånden ulæselige
gotiske bogstaver?
Efter ”Med lov skal land bygges” følger nok Jyske lovs vigtigste sætninger:
”Men ville enhver nøjes med sit ejet og
lade andre nyde samme ret, da behøvede man ingen lov”.
Ved ansvarlig adfærd og fremfærd uden
at træde andre mennesker under fode ja hvad skulle vi så med lov?
Omvendt: Når vi nu har love til at regulere vores adfærd - behøves vi så at opføre os ansvarligt overfor vores omgi-

velser? Vi kan jo bare tage straffen derfor og stryge gevinsten når vi har betalt
ved kasse 1?
Denne liberalistiske anskuelse var der allerede taget højde for i Jyske lov. Den
fortsætter:
”Var der ikke lov i landet, da havde den
mest, som kunne tilegne sig mest”.
Ingen vil beskylde gode gamle kong Valdemar for at være socialist - men et vist
fælles tankegods er der tale om! Og der
er mere af samme skuffe: ”Loven skal
ikke gøres eller skrives til nogen mands
særlige fordel, men efter alle deres tarv,
som bor i landet”.
Ånd og bogstav
Det får mig til at påstå, at det vigtigste
ved en lov er at lyde dens ånd i stedet for
dens bogstav. Det er kortsigtet og uansvarligt at bruge sine kræfter på at gennemanalysere regler i lovtekster, cirku-

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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lærer og bekendtgørelser, for at kunne
udnytte en svaghed i formuleringen til
at skaffe sig en formue.
Livet bliver mere positivt for den enkelte hvis man lever som, om at der slet ikke findes nogle love til at begrænse ens
adfærd og ”lader andre nyde samme
ret”. Så kan man i sandhed sige at man
lever efter lovens ånd. Tænk, hvis man
modsat skulle bruge al ens energi på at
finde ud af om man blev snydt, fordi
man havde tolket teksten forkert!
At sigtet med en lov er at fordele sol og
vind lige mellem folk og straffe dem
som ikke følger loven viser følgende
sætninger:
”Derfor skal loven gøres efter alles tarv,
at retsindige og fredsommelige og sagesløse kan nyde deres fred; og uretfærdige og onde kan ræddes for det, der er
skrevet i loven, og derfor ikke tør fuldbyrde den ondskab, som de har i sinde.”
En lov bør være så god, at ingen forbryder sig mod den - det ville jo bare være

”Dæjle” - men ikke altid tilfældet.
Det kan ikke undre, at jeg beundrer Jyske
lov for dens klarhed i lovparagrafferne.
Endnu et eksempel fra Jyske lov’s indledning:
”Loven skal være ærlig og retfærdig, tålelig, efter landets sædvane, passende og
nyttig og tydelig, så alle kan vide og forstå hvad loven siger.”
Det kan man ikke påstå er gældende i dagens Danmark og EU. Jyske lov består af
237 §’er, som skulle regulere forholdet
mellem ½ million danskere i middelalderen. Antallet af embedsmænd var nok
også tilsvarende begrænset dengang!
I dag er embedsmandstanden til at administrere lovene nok nærmere vokset
10x10 eller derover!
Jeg ved ikke hvor mange love, jeg som
samfundsborger skal adlyde i dag. Med
det antal uoverskuelige EU-forordninger,
direktiver, nationale love, cirkulærer, bekendtgørelser og vejledninger, der vælter

Sig go’ morgen – tema
Familie & Samfund
er en landsdækkende forbrugerorganisation som bl.a. arbejde for
bedre kostvaner i familierne. Vi har i år sat fokus på morgenmaden.
den 12. september 2001
afholdes Morgenmadens dag over hele landet. Der vil komme
opslag i Brugsen og på skolen, om hvad der vil ske her i Grønbjerg.
Hilsen Bestyrelsen
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ned over os hver dag, så er det ikke underligt, at de fleste - modsat intentionerne i Jyske lov - får opfattelsen:
Med lov skal land trykkes og ansvar
forflygtiges.
Hvem gider tage ansvar, når alle rammer er fastlagt og ansvaret oftest placeret udenfor det enkelte menneskers indflydelses sfære?
Måske er vi lige her ved kernen af årsagen til alle de protester, vi ser i demokratiske vestlige lande mod
”establishmen-tets” i øvrigt velmente
forsøg på at skabe en bedre og mere demokratisk verden. Hverken protestanter
eller parlamentarikere føler noget ansvar for deres handlinger - og deres opfattelse gøres legitim af henholdsvis gadens og det folkevalgte parlament. Herregud - en brosten eller et ekstra dekret!! Begge gruppers hverdag ligger efterhånden så langt fra almindelige mennesker dagligliv, at man har glemt sin
funktion og ansvar.
Dagligdagen - den skal fremover selvfølgelig være økologisk, for hvis alle
skal have deres ønske opfyldt om at bo i
en amerikansk forstad eller whiskeybæltet i Frederiksborg Amt - ja så ville
der ganske enkelt ikke være en verden
at leve i - så nu er vi for tæt på landbrug, som jeg måske har forstand på nu tilbage til ansvar og Jyske lov.

elt med et ”Fifty-fifty-samfund” og hvad
betyder så det? ”Fifty-fifty” er klar
DANGLISH, som betyder halvt om
halvt.
Halvdelen til mig og halvdelen til samfundet. Halv kapitalisme og halv socialisme. Ansvarlighed i lige mængde overfor min familie og resten af samfundet.
Jeg betaler mine 50 % skat med glæde og
modtager ydelser i form af skole, vej og
sygehus mm. At skulle betale over 50 %
i skat er nu ikke godt for min motivation
til at skabe noget og svækker min ansvarsfølelse - så kan det s’gu også være
lige meget! - jeg kan ligeså godt ligge i
sofaen! Og der er man hverken ansvarsfuld eller initiativrig!
Ansvaret i dagligdagen
Alle der ønsker at leve i et demokratisk

Bredgade 64 6900 Skjern
97 35 12 1 1

Jyske lov og motivation
Jyske lov lægger vægt på at det enkelte
mennesker påtager sig et ansvar for sin
gøren og laden, uden at det skal medføre, at man er ligeglad med andre mennesker. Ingen kan jo undvære hinanden i
samfundet når det kommer til stykket.
Jeg synes på denne måde, at det er ide33

samfund her 640 år efter vedtagelsen af
Jyske lov - har pligt til at påtage sig et
ansvar for at dagligdagen og udviklingen i lokalsamfundet fortsat sker. I sidste ende - så er det jo et spørgsmål om
prioritering:
10 kasser bajere eller en anpart i Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling?
TV, sofa, chips og bajere eller et borgermøde i æ forsamlingshus?!
Men man skal dog huske på at man skal
være parat til at påtage sig et ansvar eller måske allerbedst - man kan blive
moden heraf. I et lille samfund som
Grønbjergs er der plads til at alle der
ønsker at få det, kan få et ansvar. Det
kalder man lidt nedværdigende
”ulønnede jobs er der nok af”!
Hertil kan jeg kun svare JA - men løn er
ikke kun penge. Der er andre ting som
har værdi heri livet. Og det vil man finde ud af, når man påtager sig opgaver,

der skal løses. Hermed en opfordring til
dem som endnu ikke har prøvet - eller
kan påtage sig at udføre mere!
At Valdemar Sejr ikke helt havde held
med at gennemføre Jyske lov vidner denne anekdote om fra dengang, da provsten
skulle teste om konfirmanderne nu også
havde lært nok om testamenterne til at
knægtene kunne konfirmeres. Vi er tilbage i det 17-18. århundrede, hvor konfirmation var obligatorisk og piger og drenge gik på hvert sit hold. Provsten havde
så indfundet sig på skolen en af de dage
hvor børnene gik i skolen - det var ifølge
mine forældre højst hver anden dag dengang. Han pegede på Peter og spurgte:
Hvem var det der væltede Jericho’s mure? ”Det var ikke mig”, svarede Peter
hurtigt. Hvorefter provsten kiggede stift
på degnen. ”Hvis Peter siger at det ikke
er ham - så er det ikke ham”, brød deg-

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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nen ind. Han kendte jo Peter som en
god og rask gut, der både var flittig og
stod ved sine handlinger.
- Så vil jeg tale med hans far, sagde
provsten. Det gjorde han så, hvortil faderen svarede: ”Hvad koster det at reparere de mure? Så skal jeg nok betale”!
Vitsen viser hele 3 tilfælde af ansvarsforflygtigelse - også selvom det ikke har
noget at gøre med anekdotens pointe.
Peter - han skal ikke have noget klinket
- refleksagtig kommer det, når man ikke
kan forklare sig - ”Det var ikke mig” den bortforklaring kender alle, der har
med børn at gøre i både fodboldklub,
skole og hjem. Degnen vil ikke tabe ansigt - men er dog mandfolk nok til at
bakke Peter op. Men topmålet nås, når
farmand kommer ind i billedet - hvordan skal knægten lære at bære et ansvar,
når der med en blanco check bare er
dækning for skaderne? Altså det er lige
så ansvarsløst at overtage eller fratage
andre - der moralsk har ansvaret - ansvaret for sine handlingerne.
Og glæderne - hvad med dem?
”Men ville enhver nøjes med sit og lade
andre nyde samme ret” Jo - når folk tager ansvar og udfører det
til alles bedste - ja så bliver der overskud til at glæde sig over de ting i hverdagen, som den enkelte sætter pris på.

Når ingen eller for få tager ansvar og udfører ansvar og for mange holder sig
udenfor - ja så sker der jo intet. ”Var der
ikke lov i landet, da havde den mest, som
kunne tilegne sig mest”. Så er kaos nær
og for få glæder sig over de små fremskridt og store værdier, der er i vores allernærmeste omgivelser. Fuglene synger
altid - hvis man vil høre dem!
Nye love
Men love det kan vi ikke undvære - men
gerne lidt færre af dem!
Det skaber ingen glæde at udstede flere
love, cirkulærer, bekendtgørelser, forordninger, vejledninger bla-bla, hvis folk ikke kan se nytten heraf. Jo flere love og
bla-bla der udstedes - jo mere uansvarlige opfører landets borgere sig. Det stimulerer tværtimod den desværre stigende
andel af befolkningen, der vil bruge
kræfterne på at bruge lovens bogstav til
at unddrage sig ansvar og tilrane sig uberettigede fordele. Er nogen i tvivl om
dette - så tag blot skattelovgivningen
som eksempel!
Nå ja - skulle du nu være i tvivl om hvad
der er ret og vrang efter denne moralprædiken så siger 3. linie i Jyske lov:
”Ingen lov er jævngod at følge som sandheden, men hvor man er i tvivl om, hvad
der er sandhed, dér skal loven vise sandheden”.

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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Så hold dig til sandheden!
Tag dit ansvar og fest videre i aftensolens stråler og bålets gløder!

I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

"Pas og papir."
God Sankte Hans !

Man kan ikke forvente
at få Jackpot, hvis
man ikke putter nogle
mønter i maskinen.
Er du vaks
så kom straks
jeg er klar
med kam og saks

97 38 42 85
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I foråret gik der en ret intens diskussion i
aviserne om det såkaldte medicinpas.
Mange er i tvivl om, hvordan reglerne er
og det er heller ikke helt nemt at finde ud
af.
Det er sådan, at nogle lande kræver, at
man foreviser et medicinpas ved indrejse, men det er ikke alle lande, der gør
det. Man kan godt komme ud for, at en
tolder stirrer uforstående på papiret og
undrer sig over, hvad det skal gøre godt
for.
Hensigten med ordningen er klar nok.
Man vil forsøge at begrænse transporten
af narkotika over grænserne.
Hvis man får medicin, som også kan
misbruges af narkomaner, er det nødvendigt, at man inden en rejse til udlandet
får et medicinpas på apoteket til hvert
enkelt af de præparater, hvor det er påkrævet.
Det er desværre nødvendigt, at man selv
henvender sig på apoteket og udfylder en
del af blanketten. Man kan altså ikke bare få den sendt ud sammen med regningen.

I Ungdomsklubben
Ved: Formand Karen Bak

Årsberetning for sæsonen 2000
Grønbjerg Ungdomsklub startede sin 6.
sæson den 7. september. I alt 24 medlemmer har betalt medlemskort til
klubaftnerne, et medlemstal igen på meget tæt på de 100 %.
Lederne
Sidste år blev vi klar over at der skulle
være to leder på klubaftner, hvorfor vi
overtalte Enes til at tage endnu en sæson som leder af ungdomsklubben og
samtidig havde Lennart også sagt ja til
at lede hele sæsonen. Enes havde på
forhånd sagt at han ikke ville binde sig
for hele aftnen hver torsdag, derfor var
Enes som regel kun den 1. time tilstede
i klubben. I slutningen af november fik
vi klager på at klubmedlemmerne gik
ud i byen og larmede. Vi holdt et ekstra
bestyrelsesmøde hvor vi tog problemet
op, og vi vedtog at medlemmer kun
måtte forlade ungdomsklubben efter aftale med lederen og ligeledes skulle følges ad i grupper på 3-4 stykker.
Tilpasningen
Senere på sæsonen hørte vi der var
medlemmer der beklagede sig til deres
forældre angående uro og megen larm i
klubben. Dette tog vi op på et bestyrelsesmøde i februar med henblik på, at
der skulle forældre op for at støtte lederne af klubben. Efter en snak i bestyrelsen med specielt Enes blev vi enige om
at se tiden an . Enes mente det var en
periode vi skulle over og det skyldtes
mange nytilkomne medlemmer i 5.
klasse der skulle finde ud af hvordan

ungdomsklubben fungerede. 7. klasse var
dem der skulle ”opdrage” de nytilkomne
og da det i denne sæson er en lille gruppe
på mange drenge tager det længere tid
end vi tidligere har oplevet. Siden har vi
i bestyrelsen ikke hørt om problemer på
klubaftner.
Computeraften
Vi kunne igen i år tilbyde computeraften
til interesserede medlemmer. Jens Hjort
og Henrik Mortensen har i år stået som
leder af dette. De har gjort det godt. De
drenge der var interesseret i computer
mødte op hver tirsdag. Det blev det meste af sæsonen til ca. 6-8 medlemmer der
kom.
Henrik og Jens har sammen med 3 andre
benyttet computerne til spil på de tidspunkter der har været ledig. Bestyrelsen
aftalte sammen med drengene, at de
skulle betale medlemspris på 100 kr. for
at få denne mulighed og derforuden skulle betale 10 kr. hver gang de benyttede
computerne. Vi fik i januar en stor regning fra Tele Danmark, hvorfor vi besluttede at lukke computerne allerede
midt i april. Vi plejer at benytte computerne indtil sommerferien.
Tilbud til medlemmerne
-19. november:
Bowling tur til ROFI hallen. Anker, Niels, Lars og Karen kørte medlemmerne
til Ringkøbing hvor mange havde en
hyggelig søndag. ( kl 16-18)
-20. januar:
Skøjtediskotek. Her havde vi i år lejet
bus. Med Lennart, Linda og Karen var
der 24 som kørte med bussen til Herning.
Medlemmerne betalte 20 kr. til bussen,
ligesom de også selv betalte for leje af
skøjter og indgangsbillet.
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-16.-17. marts:
var der overnatning i klubben. Samtlige
medlemmer var mødt op og det var bestemt højdepunktet på sæsonen. Alle
havde efterhånden fundet ud af hvordan
klubben fungerede så denne nat forløb
fuldstændig uden problemer. Lennart
havde i samarbejde med Henrik lavet et
godt natløb, hvor Lars, Claus Bak og
Karen hjalp ved posterne og Niels var
vært med chokolade og flutes kl. 2 om
natten. Mange medlemmer sov hele lørdagen efter de var gået hjem kl. 9.00 fra
ungdomsklubben
-19. april:
besøgte klubben Opsund. Lennart tog
sammen med medlemmerne med bussen til Opsund hvor John Jensen bød
velkommen, gav sodavand og alle kunne prøve aktiviteterne.

haft et indlæg i Runestenen. Intet respons. Jeg har talt med Schulstad mandag den 21. maj og fået endelig bekræftet
at de ikke ønsker at forlænge vores lejekontrakt, vi skal ud af lokalerne til juni.
Bestyrelsen havde den 19. april besøg af
folkeoplysningsudvalget. De hørte på vores problem og fortalte vi skulle underrette dem når vi fandt en løsning. De
havde ikke de store midler, men ville
gerne være med i samråd om en varig
løsning.
Niels Peter Svendsen sælger sin ejendom
hvorfor det ikke er muligt at leje sig ind
her.
I stedet for Anker Kyndesen og Anne
Mari Thorup blev Tommy Kjeldgaard og
Eva Sørensen nyvalgt til bestyrelsen. 

Vi har tidligere
arrangeret overlevelsestur, men
da ingen i amtet
havde tilbudt sig
som
arrangør
havde bestyrelsen i år haft andet at tænke på.
Vi sluttede sæsonen den 26.
april.
Opsigelsen - og
nye lokaler
Vi blev opsagt
fra vores lokaler
midt i februar og
har siden forsøgt
at finde egnede
lokaler. Vi har
talt med mange
ligesom vi har
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Fra venstre: Eva Sørensen, Tommy Kjeldgaard, Birthe Mohr Hansen, Karen
Bak og Niels Jacobsen.

I Skolegang i Estland

landskontor for landbrug.

Ved: Grete Tange

Enes skolegang

I forbindelse med skolegangshistorierne
her fra Grønbjerg fik jeg lyst til, da vi
havde besøg fra Estland, at høre om,
hvordan det har været at gå i skole derovre i den tid, hvor landet var besat af
russerne. Vi havde besøg af to agronomer, som var her for at lære lidt om,
hvordan man har reduceret sprøjtedosseringerne i Danmark, for at de måske
kan lære deres landmænd at gøre ligeså.
Så her kommer beretningerne om Ene
og Erika:

Ene gik i skole i en lille skole i Kohta i
nærheden af Jäure. I alt var der i skolen
ca. 100 elever, og i hver klasse var der
derfor ca. 12 – 15. Fra 1. til 4. klasse
havde hver klasse 1 lærer, men derefter
fik de forskellige lærere til de forskellige
fag. Af skolefag havde de matematik, biologi, kemi, sang, estisk og fra 2. klasse
russisk. Senere fik de også historie, og
der lærte de om det gode russiske system, mens hun derhjemme hørte forældrene fortælle den gamle estiske historie.
Hun troede imidlertid mere på lærerne,
som fortalte den nye historie. I geografi
var Estland ganske simpelt en del af
USSR. Hun lærte i øvrigt også at skyde
med revolver.
Hun gik i skole fra 8 til 12, havde 1 times middag, hvor hun var hjemme og
spise, og derefter i skole igen fra 13 til
17. Om lørdagen var hun i skole til klokken 12. Efter Estlands uafhængighed fik
man fri om lørdagen.

Enes livshistorie.
Ene er født i 1952, og hun gik i folkeskole fra 1960 til 68. Derefter har hun
videreuddannet sig først på teknisk skole, derefter på Tartu Landbohøjskole, og
derefter blev hun tilknyttet en kollektiv
gård, som man jo havde i Estland dengang efter russisk mønster. Hun var leder af 4. afdeling, som bestod af 30
mennesker, som skulle tage sig af 1500
køer, 300 grise, og så havde man 2000
ha under ploven. Til at sørge for maskiner og nyindkøb var de tilsluttet et økonomidepartement, som tog sig af investeringerne for hele kollektiv gården.
Fra 1990 har hun været tilknyttet Jeneda, som nogenlunde svarer til vort

Den ugentlig arbejdstid var på 41 timer,
og Ene fortæller, at perioden fra 1960 til
75 var en god tid med meget lille arbejdsløshed og med en særdeles god
økonomi. Mange flyttede endda, fordi
der var mulighed for at tjene mere andre
steder, og det benyttede man sig af.
Hvert år var hun med skolen på lange ture til Rusland, hvor hun bl.a. besøgte
Taskent og Vladivostok. De så rigtig meget, og det var utrolig billigt, det samme
var de daglige fornødenheder, så man
havde ikke brug for så høj en løn, hvad
man heller ikke fik.
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Også i de estiske
skoler kendte man
til mobning, og
man måtte være
stærk for at klare
sig. Der som her
var de handicappede gemt af vejen
og glemt. Alligevel husker hun sin
skoletid som noget
varmt og godt, og
børnene var glade
og tilfredse.
Revolutionen.
Om ”revolutionen”, som jo fandt sted i
1989, fortæller Ene: Vores revolution er
blevet kaldt ”den syngende revolution”,
fordi den manifesteredes ved, at der
dannedes en menneskekæde fra Tallin i
Estland til Vilnius i Litauen en afstand
på 1000 km. De stod så med hinanden i
hånden og sang, mens de kastede blomster på de russiske tanks, som kom. Af
den grund ville det russiske militær ikke
skyde på dem, og det blev en ublodig
revolution, idet der slet ingen blev
dræbt i Estland, 12 i Letland, og nogle
enkelte stykker i Litauen. Inden det russiske militær endelig forlod Estland,
hvilket skete i 1994, tog det dog revance, idet det tog alt med sig, som på
nogen måde kunne omsættes til likvid
kapital. Der er dog stadig en del russere
i Estland, og det er i dag et problem.
I 1988 udtalte det estiske ”parlament”:
Vi vil være selvstændige, og med det
forstod de, at de ville have deres eget
flag, deres eget sprog skulle blive det
dominerende igen, og de ville have deres egen mønt, som for øvrigt er kroner.
Den 1. juni 1992 blev det indført, idet
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der var en pengeombytning, så 1500 rubel blev byttet med 150 estiske kroner.
Landbrugsudviklingen i Estland.
Sammen med sit job som konsulent ejer
Ene en gård sammen med sin mand og
søn. Om hvordan hun har fået det, fortæller hun følgende: I tidsrummet 1990
til 94 blev alle kollektiv gårde nedlagt,
og nogle genopstod som mindre kollektive gårde, men andre blev udlagt som
selvstændige familiebrug. Da Enes oldefar have haft en gård, som blev til en del
af en kollektiv gård for ca. 70 år siden,
kunne hun opvise en gammel ejendomsret, og dem, der kunne det, havde fortrinsret til at generhverve gårdene. Det
gjorde hun så sammen med sin familie,
og de har siden udvidet den, fordi en del
af dem, som også fik gårde tilbage, slet
ikke var interesseret, så de solgte deres
lod.
Ene udtrykker en vis grad af tilfredshed,
og hun er spændt på, hvordan det videre
skal gå for hendes land, hendes folk og
hende selv, for de har oplevet en undertrykkelse og medfølgende deportation af
anderledes tænkende, som vi ikke kan
sætte os ind i.
Erikas historie.
Erika er navnet på den anden agronom,
som var her hos os, og hun fortæller følgende:
Jeg er født i 1971, og jeg gik i folkeskole
fra 1979 til 87. Derefter kom jeg på teknisk skole, hvor jeg studerede bier. Det
var en kostskole, og jeg boede derfor 3 år
60 km hjemmefra. 1990 – 91 var jeg på
en kollektiv gård, hvor jeg lærte at køre
traktor, fra 1991 til 95 gik jeg på Estisk
Landbohøjskole, og derefter var jeg i

Tyskland for at gøre min slutafhandling
færdig. Siden har jeg fortsat med at studere, så jeg netop nu er ved at lægge
sidste hånd på en ”Masters degree”,
samtidig med at jeg er ansat til at rådgive bønder i mit område, som er Tartu
(den næststørste by i Estland).

højere løn for arbejdet.
Erika fortæller: Jeg kunne godt lide skolen, for jeg havde let ved det, der blev
forlangt, og da min far døde i en ung alder, fik jeg næsten altid stipendier til at
læse for. Jeg brød mig ikke om atletik,
men boldspil var helt OK. I min skoletid
var der to lærere, som jeg især husker, og
det var fordi de holdt af deres fag.

Jeg gik i skole i Viljandi, og der var 210
elever på skolen med ca. 18 elever i
hver klasse. Jeg havde de samme fag
som Ene i de små klasser, men i 4. klasse fik jeg tysk og estisk litteratur og
grammatik. I historie lærte vi om oldtiden, derpå den russiske historie, og til
sidst om tiden efter 1. og 2. verdenskrig.
Vi havde også zoologi, botanik, geografi, og i 7. klasse fysik og kemi. I byskolerne lærte man også engelsk, hvilket
var helt utænkeligt, mens Ene gik i skole.

Når skoleåret var slut, fik vi overrakt diplom, og de bedste elever blev altid
fremhævet, så de andre havde noget at
stræbe imod. Jeg har ikke holdt forbindelse med andre end en pige fra min skoletid, men hele klassen mødes dog hvert
5. år for at snakke om skoletiden.

Jeg gik i skole, og det tog ti minutter, og
vi havde en skoledag fra 9.15 til 16.00
med ti minutters middagspause. Sommerferien var fra 1. juni til 1. september. Juleferie i 2 uger, efterårsferie i 1
uge og i marts 1 uge. Desuden havde vi
fri på følgende dage: 1. og 2. maj + 9.
maj til minde om afslutningen af 2. verdenskrig, den 8. marts: national kvindedag, den 7. november til minde om revolutionen, og den 5. december, som
var konstitutionsdag.

Efterlysning:

Vi havde skoleuniform, og vi måtte selv
købe opgavebøger, dvs. det var naturligvis forældrene, som gjorde det. Det var
gratis at gå i skole, men vi betalte for
vores frokost, som vi altså indtog på
skolen.
Der var mulighed for at tjene lommepenge, hvis man ville arbejde på gårdene, og fordi man gik i skole, fik man en

Både Ene og Erika er meget udadvendt
og interesseret i, hvordan tingene forgår i
andre lande, og da de jo ikke har været i
vesten før efter revolutionen, er de meget
glade for at opleve noget af det, som vi
har at byde på, og som vi jo betragter
som selvfølgeligheder. 

Har du lyst til at
hjælpe med at lede
gymnastik eller træne badminton i vintersæsonen 2001 2002, hører vi gerne fra dig; ung som ældre.
Du kan kontakte følgende:
Lisbeth Sand
97 38 40 09
Helle Harhorn
97 38 48 05
Karen Marie Pøhl 97 38 43 20
Med venlig hilsen Grønbjerg GUF.
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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 GUF- Nyt
Ved: Lisbeth Sand

Årets Tour de Pedal blev
afviklet i maj måned, som
det plejer. Der har været mange deltager, - ca. 130 cyklister i alt i løbet af de
4 aftener. Det har været nogle hyggelige
ture rundt i sognet, og vejret var nogenlunde med os i år. Det er dejligt, at alle
aldersgrupper møder op til disse cykelture, - dog var der en enkel aften, hvor
de voksne var i flertal. Det skyldtes, at
hele skolen var på lejr, og at de mindre
børn skulle sove i børnehuset.
Hver aften har det været muligt at udde-

le mange præmier, som altid gør stor lykke. I den forbindelse vil foreningen gerne
takke alle, som har været sponsor til årets
Tour de Pedal. Den sidste aften blev der
trukket lod om de tre hovedgevinster.
Cecilie Sønderby blev den heldige vinder
af en ny cykel. Anden præmien, som var
en cykelcomputer, blev vundet af Jens
Viggo Pedersen, og Helle Kjærgaard
vandt tredje præmien, - en ny cykelhjelm.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:
Formand:
Torben Sønderby
Næstformand:
Lisbeth Sand Larsen
Kasserer:
Jens Peder Mikkelsen
Sekretær:
Connie Schmidt
Karen Marie Pøhl
Leif Vestergaard
Helle Harhorn
Udvalg:
Gymnastik:
Badminton:
Svømning:
Tour de Pedal:
Ældreidræt:
Sommerfest:

Sara er klar til Tour de Pedal

97 38 46 06
97 38 40 09
97 38 42 08
97 38 48 48
97 38 43 20
97 38 40 94
97 38 48 05

Lisbeth, Helle, Leif
Karen Marie, Connie, Torben
Connie, Leif
Torben, Helle, Karen Marie
Torben, Jens Peder
Lisbeth 

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf. 97 38 45 00
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I Valhalla Bjælkehuse
Firmaet Valhalla er ejet af Jens Kristian
Christensen som også er eneste medarbejder. Med familien bor han i øjeblikket i den ”gamle brugs”, men når Bjælkehuset på Nylandsvej er færdigbygget
bliver adressen Nylandsvej 6 - 8.
Hvorfor Valhalla?
Fordi det er et gammelt princip og det
er gamle traditioner der ligger til grund
for at lave bjælkehuse. Derfor var det
nærliggende at benytte et gammelt
navn, men det har ikke noget at gøre
med overtro eller de gamle guder.
Hvad er din baggrund?
Jeg er oprindelig her fra Grønbjerg og
mine forældre er Inge Marie og Peder
Christensen Ørnhøjvej (af mange kendt
som Søster og Peter S. red.)

Efter at have stået i lære ved Ivan Mortensen, forsøgte jeg mig i en årrække
som forsikringsmand i Århus.
I forbindelse med forsikringsarbejdet
traf jeg en gammel nordmand der havde
arbejdet med Bjælkehuse i 35 år. Vi
tegnede det første hus sammen og fik
det solgt. Siden har jeg fået fremstillet
brochuremateriale over forskellige bjælkehuse og hytter.

Sunde Bjælkehuse og -hytter
Bjælkehusene, der som sagt bygger på
gamle traditioner og principper, er både
miljøvenlige og kan bygges uden brug af
plastmaterialer, fugtspærrer og moderne
isoleringsmidler. Huset kan indrettes således at det kan ”ånde”, og er på den måde meget sund at opholde sig i.
Ønsker man sig et hus har vi forskellige
forslag til udførelsen, og indretningen
kan man delvis selv være med til at bestemme, men man kan også selv komme
med en tegning og bestille materialerne
til huset.
Selv- og medbyg
Vil man have lavet færdige tegninger til
bygningsmyndighederne bliver dette arbejde udført efter regning, men ellers er
husene baseret på selv- eller medbyg, og
man kan få både norske og amerikanske
bjælkehuse/hytter.
Forskellen består i træsorten, som er enten fra Norge eller Amerika og så på
væggenes opbygning samt indretningen.
Hvis man ikke selv overkommer hele arbejdet, og da jeg ikke sælger færdige løsninger, hjælper jeg gerne med at entrere
med lokale håndværkere.
Har virksomheden andre produkter?
Foruden Bjælkehuse og -hytter sælges
også byggematerialer, døre og vinduer i

Adr: Sønderkjærsvej 1, Grønbjerg
Formand: Niels Jacobsen 97 38 44 68
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forskellige materialer og
træsorter ligesom jeg sælger amerikanske døre og
vinduer. En anden specialitet er indfarvet norske
brædder til udvendig facadebeklædning, der er
kogt i linolie, og på den
måde både er imprægneret og farvebestandig også
udført efter gamle gedigne og holdbare principper
og uden brug af moderne
imprægneringsmidler.
Derudover har vi små
hytter fra 9,9 m2 til konkurrencedygtige priser.
Jens Kristian Christensen ved en af de små annekshytter.
Hytter der kan anvendes
som annekser, campinghytter, til ekstra
rum til børnene osv.
Men smut selv forbi Nylandsvej og se på
herlighederne. -mb 
Til alt dette sælger jeg også ”Hanstholm
køkken” i mange forskellige varianter
farver og udformninger.

VIKINGEN ER LØS

Én af vore ældre medborgere i Grønbjerg sad en dag på sin trehjulede knallert på
Teglværksvej og skulle ud på Algade.
Der stod imidlertid én af forsvarets pansrede mandskabsvogne (en såkaldt
PMVer) lige ud for nedkørslen til Teglværksvej.
Vor grønbjerborger grundede lidt over situationen og udbrød så:
”Hvis I tøser ikke snart får flyttet den spand blik, så jeg kan komme ud, kunne
der godt komme buler i jeres køretøj.”
Vor grønbjergbo kunne kort efter uhindret fortsætte sin færd ud på Algade.
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I Menighedsrådet
Ved: Hanne Kjærgaard

Ansvar og deromkring
Det har netop været Skt. Hans.
Traditionen tro var der kondibingo, uddeling af Grønbjergvikingen, fællessang
og båltale alt sammen arrangeret af sogneforeningen.
I år var det Søren Nilausen der holdt
båltalen, og Søren talte om at tage et ansvar.
Det er ofte ret tilfældigt om vi får et ansvar, og i så fald, hvad vi får ansvar for.
Vi er 6 personer i menighedsrådet ud
over præsten. Vi har, når jeg tænker
over det, et stort ansvar, nemlig at sørge
for at vores gamle kirke og præstegården bliver vedligeholdt, samt at hjælpe
ved at skabe en interesse omkring de
ting der foregår i kirken.
I tidens løb har der været mange før os,
som også har haft dette ansvar. Vi er
ganske almindelige borgere uden særlig
forudsætning for at varetage dette ansvar, men vi forsøger at gøre vores bedste.
Der er heldigvis mange i Grønbjerg som
påtager sig et ansvar, når vi ser hvor
mange aktiviteter der er.
Hver gang er der nogen, som har et ansvar for at dette eller hint løber af stabelen. Jeg synes det er glædeligt at så
mange er villige til at tage et ansvar.
Aktiviteterne
Overskriften antyder at der skal orienteres om, hvad der sker i menighedsrådet,
det vil jeg forsøge at gøre i korte vendinger.
Udflugt
I begyndelsen af juni var vi på udflugt
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til Himmerland, det var en
tur som Marie og Aage
Kleinstrup havde tilrettelagt.
De der har kommenteret turen, har sagt at den var god,
det er dejligt at mellem 40 og 50 har lyst
til at være med på den årlige udflugt.
Ind- og udgangsbøn
På sidste menighedsrådsmøde blev det
bestemt, at der det næste år ved gudstjenesten bliver læst ny ind- og udgangsbøn.
Sang i kirken
Karen Margrethe Møller vil forsøge at
samle nogle personer, som vil være med
til at fremme sangen i kirken, tidligere
har der været ca. 10 personer, som har
mødtes og lært nogle mindre kendte salmer, som så synges ved gudstjenester.
Kimelaug
Mogens Ballegaard er fremkommet med
et forslag om at danne et kimelaug, vi
skal så blive enige om, hvornår det er ønskeligt, at der bliver kimet ved kirken.
Det kan evt. være ved bryllupper, til Jul
Påske og Pinse, det bliver spændende at
se, hvad Mogens finder ud af.
Graverafløser
Vi skal til at søge efter en afløser, når Ida
holder fri, Hanna Husted Larsen har for
tiden forældreorlov, hun ønsker ikke at
fortsætte som afløser, når hun til september vender tilbage, heldigvis vil Hanna
fortsætte som organist.
Kirkekaffe
Da der i april var familiegudstjeneste,
hvor et pigekor fra Timring medvirkede,
bød vi på kirkekaffe. Kaffe og rundstyk-

ker blev indtaget stående uden for kirken, og det kunne sagtens lade sig gøre.
Når der den 30. september er Høst- og
familiegudstjeneste, vil vi igen byde på
kirkekaffe, hvis vejret tillader det.
Reklameindslag
Det med at skrive noget i “korte træk”
er ikke min stærke side, så du er måske
allerede gået videre i bladet. Hvis ikke
så har jeg lyst til at citere fra et par annoncer fra Menighedsrådenes blad, som
udkommer hver måned.
I Holstebro var der “Open By Night”
dagen før bededag, da Holstebro kirke
ligger ved gågaden var der åben kirke
fra 18 - 23. Kirken bød indenfor med et

slogan: “SPIS VARME HVEDER, FØR
DU BEDER”.
I byen kunne folk komme og handle - i
kirken var slagtilbudet - stilhed og eftertanke. Sognepræst Søren Nielsen udtaler
i bladet “Det, vi tilbød, var en slags kontrastoplevelse og dermed også en delvis
kritisk kommentar imod forbrugerræset”.
Søren Nielsen er ikke bange for kritik,
for som han siger: ”Det er meget mere
bekymrende, når nogen undlader at gøre
noget. Det flytter i hvert fald ingenting!”.
Med det vil jeg sige, det er svært at vide,
hvad vi skal gøre for at skabe større interesse for kirken.
Alle ønskes en fortsat god sommer.


Forårskoncerten i Grønbjerg
Til venstre er det Michela der koncentreret ser på
de udøvende, Jim og Maria der spille på xylofoner.

Publikumstilstrømningen er sædvanligvis stor til forårskoncerten på Grønbjerg
skole.
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I Buk - skudt i Kiddal
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

Tømmermesteren sad ved siden af
I skrivende stund er sommeren rigtig
slået igennem, med temperaturer over
de 25 grader.
Det er næsten for varmt at tage på bukkejagt i skoven. Og med varmen, de
små sorte skyer af myg og gnavpander.
Det er endnu ikke er lykkedes for mig at
skyde en buk. Jeg har faktisk ikke set en
buk siden jagten gik ind den 16. maj.
Til gengæld har jeg set masser af råer,
kronvildt, ræve og så er det en fornøjelse at se så mange harer. Det passer dog
ikke helt for jeg har faktisk set en del
bukke, men de har alle haft et lille blodigt hul over forbenet på den ene side
og et noget større hul på den anden side.
Resultatet af et ekspanderet riffelprojektil. En af dem jeg har set har dog haft et
hul lige på bringen og da jeg så dyret
første gang, sad der en tømmermester
ved siden af. Han var et stort smil som
han sad der, med blod på hænder og
håndleddene og sved på panden.
Historien
Den 16. maj om morgenen lykkedes det
Jørgen Bank at nedlægge en buk i Kiddal. Det var den eneste der blev skudt i
skoven den første uge. Jeg havde jagten
i syd-enden den anden uge sammen
med Kristen Agerlund. Jeg var på arbejde den første morgen. Det var så tåget at
det ikke var til at se noget. Om aftenen
så vi råer og kronvildt og det gentog sig
torsdag den 24. om morgenen.
Vi talte sammen i løbet af torsdagen,
hvor Kristen skulle til flugtskydning om
aftenen. Det ville passe fint hvis han gik
ned i de nye juletræer, for han ville
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komme ret sent. Jeg var på plads ved bikasserne på den gamle cykelsti lidt over
otte. Der skete ikke rigtigt noget. Efter
en god times tid hørte jeg Kristens bil og
så han listede af sted, ned over heden. I
det samme opdagede jeg et rådyr langt
oppe på den lange fodermark, men der
stak for mange grene og kviste ud til at
jeg kunne se om det var en buk. Jeg bestemte mig for at kravle ned fra stigen, så
jeg ikke blev "fanget" der og lige som
jeg kom ned ad det første trin, lød der et
brag. Der var ingen tvivl om, at det var
fra Kristens 30-06'er. Jeg var dog så opsat på det dyr der gik omme hos mig, at
jeg måtte styre min nysgerrighed for at få
at vide hvad der var sket nede hos Kristen.
Bukken
Dyret på fodermarken viste sig at være
en rå, men der var et dyr mere i kanten af
træerne. Jeg lå i 20 minutter og kiggede
på råen. Dyret inde i træerne kom aldrig
ud så jeg kunne se om det var en buk eller en rå. Solen gik ned og jagten var slut
for denne dag og så glædede jeg mig til
at mødes med Kristen. Hans bil holdt et
stykke ude i heden og han sad på hug i
lyngen, så det tegnede godt. Ganske rigtigt lå der en rigtig flot buk i lyngen og
selv om Kristen har skudt mange bukke,
var der ingen tvivl om glæden ved denne

usædvanligt flotte buk, skudt i Kiddal.
Han var kommet ned på hjørnet af stykket og bestemte sig for at gå ned ad et
spor, hvor han ville sætte sig. Mens han
kom gående opdagede han pludseligt en
buk komme inde i træerne, så det om få
sekunder ville krydse sporet. Ned på
hug med riffelen i anlæg ved skydestokken klar til at skyde idet bukken kom
ud. Men i stedet for at krydse sporet
drejede bukken om hjørnet og gik nu
med front op mod Kristen. Sekundet efter stoppede den op og så var det nu inden bukken var væk. En kort men alligevel spændende jagt var overstået.
Det var et stort dyr og der var et stykke
vej at slæbe det op mod bilen, så ikke
sært der var sved på panden da vi mødtes. Et par øller blev drukket og historien fortalt, derude på heden hvor der en
gang var en flugtskydningsbane.
Eksamensdagen
Regionsturneringen er en af sommerens
store begivenheder og igen i år havde
jeg store forventninger til vores lokale
jagtforening. Vi har topskytter både inde for riffel og lerdue skydning, hvilket
de beviser gennem hele sommersæsonen, med det ene fine resultat efter det
andet. Vi har tophunde i flere forskellige racer, hver med deres stærke sider.
Og vi har top- blæsere, dog lidt afhængig af dagsformen. Sidst men ikke
mindst har vi nogle kloge hoveder, når
det gælder almindelig viden om jagt og
natur, så vi var godt rustet til dagens
konkurrencer. Men... Jeg kan huske, når
jeg skulle ind til en eksamen. Jeg gik altid ind for at score et klokkerent 13-tal.
Når jeg så kom ud efter eksamen og
stod og ventede på at læreren skulle
komme ud med resultatet, kunne jeg
godt acceptere otte eller ni. Således fik

jeg vist et snit på 7,5. Sådan var det også
med regionskonkurrencen.
Forventningen
Aftenen inden kom jeg kørende forbi
Jens Simonsens hus. Han stod ved vejkanten og så noget nyfriseret ud, så jeg
stoppede for at spørge om han havde tid
til at stå der og ligne en der skulle i byen,
når han nu egentlig skulle træne med sit
jagthorn. "Ved du hvilken vej der er
nemmest til......?" Det var et eller andet
sted langt herfra. Træningen var overstået og Ras havde ikke truttet siden.... Allerede der var jeg villig til at acceptere et
11-tal. Hjemme ved aftenskaffen skulle
jeg lige have vejrudsigten med og den så
noget skummel ud. Regn i stride strømme. Og det kan jeg allerede røbe nu, han
fik aldeles ret.
Dagsformen
Ved velkomstparaden giver fiskalen bøder til de som ikke tager hatten af. Regionsformanden indledte sin velkomst med
en tilladelse til at beholde hattene på.
Regnen stod ned i stride strømme. Jeg vil
ikke komme med en detaljeret gennemgang af dagens forløb, men kun nævne et
par højdepunkter. Første disciplin var
jagtsti. Hver deltager har et A-5 ark med
rundt, som de forskellige dommere kan
skrive resultater på. Blækket havde problemer med at hænge på, men det gik
hæderligt. Jagthornsblæsningen gør nok
at vi ikke bliver top-seedet til næste år.
Klog hund
Hundedressuren gik ikke så godt som de
forrige år, (det der med dagsformen) men
her oplevede vi Grønbjergs klogeste labrador. En and blev smidt ud midt i en sø
og på kommando skulle anden apporteres. Da det blev Grønbjergs tur blev an-
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punkt var det ikke så sjovt længere, men
et par af vores bedste skytter gjorde det
til vores bedste disciplin. Flugtskydningen skulle bare overstås, men så blev det
tørvejr og humøret steg et par grader.
Skidt med resultaterne. Vi havde en god
dag trods regnen og glædeligt var det at
se et par nye ansigter. Håber endnu flere
kommer med til næste år.

den smidt lidt længere ud og da Iver Sørensens labrador mærkede fast grund
under fødderne og anden allerede lå i
flaben som den skulle, hvorfor så svømme tilbage når man kan gå udenom.
Klog hund. Det måtte give max. point,
men...... dommeren må have haft en
dårlig dag. Riffelskydningen blev ret
speciel. Jeg kan huske jeg tænkte på
skiskydning, hvor man kombinerer skiløb og riffelskydning. Var der ikke mulighed for at kombinere svømning eller
kajaksejlads og skydning? På det tids-

De sælgere!!
Til slut vil jeg nævne resultaterne fra
flugtskydningen med Hover.
Flemming Husted vandt begge Askydningerne og B-skydningerne blev
desværre ramt af en mindre skandale. En
tidligere topskytte, nåede kun lige skydningen i sidste øjeblik fordi han skulle nå
at køre til Ringkøbing og købe en halvautomatisk haglbøsse. (Hvad gør man ikke for at få bedre resultater?) Han er en
god sælger (traktorer og andre landbrugsmaskiner) siges det. I al fald snakkede han sig i B-rækken og vandt begge
skydninger. Det snakker de stadigvæk
meget om ude i Hover.
Fortsat god sommer. 

Fodbold for sjov.
I sidste Runesten opfordrede vi de, som havde lyst til at møde op på
Skolens Stadion hver mandag aften, til lidt fodbold for sjov.
Det har i og for sig været en succes, men der har ikke rigtig været nogen, som måske kunne være interesseret i at vi kunne begynde at tale
om oldboys/girls.
Men det kan nås endnu. Efter sommerferien starter vi op igen, første gang
mandag den 13. august kl. 19.00.
Vi ser hvor længe vi har lyst til at blive ved, men satser på august og september.
Hilsen Niels Jørgen Sønderby og
Torbjörn Lund-Nielsen
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Valhalla
Amerikanske Bjælkehuse
Magnolia

Helårs- og Fritidshuse
Byggesæt fra
kr. 2.000,- pr. m2

10 m2 hytter vejl.
sælges 8 stk. a´

kr. 19.995,kr. 11.995,-

alle priser er inkl. moms

Nostalgi Køkken
Det er på detaljerne,
du skal kende kvaliteten

Valhalla
Nylandsvej 6 - 8, Grønbjerg
6971 Spjald

Tlf. +45 97 38 49 16 / 23 26 58 90
Fax. + 45 97 38 49 17
www.valhalla-logcabins.dk
e-mail: valhalla@valhalla-logcabins.dk
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I Opstillingsmødet

valg.
Derudover er byrådsmedlemmerne valgt
til eksterne udvalg og bestyrelser.

Opstillingsmøde i Forsamlingshuset
mandag d. 28. maj 2001

Der er valgforbund mellem Sognelisterne
i Kommunen (Grønbjerg Sogneliste,
Herborg Sogneliste, Nr. Vium Borgerliste, Troldhede Borgerliste og Vorgod/
Barde Borgerliste). Dette er en nødvendighed for at vi f.eks. her i Grønbjerg
kan få en person i Byrådet. Den tekniske
side af optællingen og fordelingen er et
kapitel for sig selv.

Der var ikke mødt skræmmende mange
op til opstillingsmødet i Grønbjerg Forsamlingshus mandag aften.
Jeg håber ikke at det er et udtryk for interessen for det kommende kommunalvalg, og da slet ikke for om Grønbjerg
skal repræsenteres i Videbæk Byråd.
Er dette tilfældet kan vi godt vinke farvel til repræsentationen i Byrådet.
Men ved aftenens møde besluttede nogle stykke at de manglende fremmøde er
et udtryk for at Gravers Kjærgaard har
gjort et upåklageligt stykke arbejde i
den forløbne periode.
Formand for Sogneforeningen Kresten
Vestergaard bød velkommen til de
fremmødte. Herefter orienterede Gravers i store træk om byrådsarbejdet.
Gravers sagde bl.a. at foruden byrådsmøderne er der udvalgsmøder som man
deltager i. De fleste sidder i flere ud-

Efter en forslagsrunde med 14 forslag
blev der stemt om en liste på fem personer.
Ud af de 14 opstillede kom følgende på
Grønbjerg Sogneliste:
1. Gravers Kjærgaard
2. Poul Erik Nielsen
3. Tine Lund-Nielsen
4. Grete Tange
5. Karen Bak
Herefter blev der givet udtryk- og tak for
det engagement Gravers lagde i byrådsarbejdet til gavn for vort sogn. -mb

Følgende hjemmekampe spilles på Grønbjerg Stadion
GIF
GIF
GIF
GIF
GIF
GIF
GIF
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Fortuna Hjørring
OB
Vejlby 1k
ASA
Vorup FB
Stjernen
Ikast FS

Søndag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag

19.
1.
8.
15.
29.
6.
20.

August
September
September
September
September
Oktober
Oktober

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

I Grønbjerg Børnehus
Ved: Lone R. Lauridsen

Pasningssituationen
Som nogen jo nok ved, har vi et pasningsproblem i Grønbjerg, både dagplejen og Børnehuset er ved at
sprænge alle rammer.
Vi har i Børnehuset igen i år taget 5
ekstra børn ind i forhold til vores børnehavenormering. Vi tæller nu 25 hoveder
fordelt på 5 halvdags og 20 heldagsbørn. Derudover har vi 38 skolebørn
(normering 40).
Om formiddagen har vi et hold
”minimarier” på 9, som er i Mariehønen
(en del af skolen) og så er der 16 myrer
tilbage i villaen (Myretuen) indtil kl. 12,
hvor ”minimarierne” kommer tilbage
igen, da de 38 skolebørn begynder at
vrimle ind i Mariehønen.
Venteliste
Vi er dog nået længere på vores venteli-

ste end vi havde forventet. På nuværende
tidspunkt er der "kun" 3 børn der er 3 år,
5 børn bliver 3 år i løbet af året, samt 2
børn der selv har valgt at stå i venteposition.
Vi venter stadig på en pavillon fra Videbæk skole, så vi kan få plads til de sidste
børn. Pavillonen skulle vi gerne få
til marts og så kan vi undgå, at stå i samme situation til næste år med hensyn at få
plads til alle børn.
Legepladsen
Grunden (vest for skolen og foran Multisalen) arbejdes der på at få etableret med
parkeringsplads og legeplads.
De første oplysninger vi fik, gik ud på at
p-pladsen tog 17 m. Den tager imidlertid
21 m, og derudover skal der bruges 32 m
til en vendeplads for en bus. Altså
skrumper grunden gevaldig ind, så vi
forsøger, at finde en løsning til alles tilfredshed, så vi kan komme i gang med at
plante og etablere selve legepladsen til
efteråret.
På bestyrelsens vegne Lone 

Dyrebergs andedam
vrimlede en overgang
med svaner - et svanepar med seks
”grimme ællinger”.
Ungerne er tilsyneladende udruget ved
teglværkssøerne, og
det vakte en del opsigt
da de kom vandrende
over Bendtsens mark
over landevejen og
ned i Dyrebergs andedam.
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I Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Karl Børge Nielsen, Spjald Plejehjem
sov den 15. maj stille ind på Holstebro
Centralsygehus.
Karl Børge blev født i Ølstrup i 1926,
men få år derefter flyttede familien til
Grønbjerg, og her blev det, at K.B. voksede op sammen med fire søskende,
hvoraf søsteren Inge er den eneste efterlevende. Hjemmet var Vinkelvej 7, som
Karl Børge og søsteren overtog efter
forældrenes død.- De solgte huset for
nogle år siden og K.B. flyttede i en lejlighed på Købmandsallé.
Allerede som dreng kom han ud at tjene
på landet, og efter sin konfirmation var
det også ved landbruget han arbejdede,
indtil han fik job på Grønbjerg Teglværk. Han har i årenes løb været beskæftiget ved forskelligt, indtil han blev
pensioneret som efterlønner.
Karl Børge måtte igennem en svær sygdomsperiode, som til dels berøvede ham
stemmen, men han overvandt sygdommen og fik herefter nogle gode pensinistår.- I sygdomsperioden var søsteren
Inge ofte ved hans side for at tage sig
kærligt af ham.
Sin sidste tid tilbragte han på Spjald
Plejehjem.
For nylig blev Karl Børge atter angrebet
af sygdom, som udviklede sig så alvorligt, at han sov stille ind i en alder af 74
år.
K.B. var et venligt og vellidt menneske,
der havde mange venner, som han ofte
fik sig et slag kort med. Karl Børge forblev ugift.
Æret være Karl Børge Nielsen´s minde!
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Jytta Langhoff,
Rundingen 8 i Grønbjerg
døde den 2. juni 70 år gammel på Holstebro Centralsygehus, efter lang tids tiltagende sygdom.
Jytta blev født i Sdr. Vissing sogn i
Brædstrup kommune.- Efter sin konfirmation havde hun forskellige pladser i
huset og også forskelligt andet arbejde,
indtil hun traf Hans Langhoff.
De to blev gift i 1949 og bosatte sig på
Hans´s fødegård i Grønbjerg, hvor de
deltes om alt forefaldende arbejde i det
alsidigt drevne landbrug. Jytta var fuldt
ud med i det hele, og især var hun en
knag til at tage sig af smådyrene- som
kyllinger, høns og kalve. Hun holdt også
meget af gårdens have- af sine blomster
og planter. Også finere håndarbejde kunne hun godt lide,- og campinglivet og
charterture rundt omkring i Europa. Jytta
var en stor naturelsker og nød at gå ture
ved hav og fjord, når hun eksempelvis
kørte med sønnen og hans kammerater
på fisketure. Foruden at hun passede bedriften, når Hans var på arbejde udenfor
hjemmet.
I 1994 solgte Jytta og Hans gården dernede på Ørnhøjvej og købte hus på Rundingen. Her fejrede de i 1999 deres 50års bryllupsdag.
Jytta efterlader sig sin mand Hans Langhoff, sønnen Thorkild, svigerdatteren
samt 2 børnebørn og to oldebørn
Æret være Jytta Langhof´s minde!

Laurids Bækgaard Sørensen,
Overgaard i Ørnhøj
blev den 17. maj begravet fra Nørre
Omme Kirke. Hvad der er ret forståeligt, da Laurids er født og opvokset her i
sognet, har to af sine søskende Petrea

og Peder her og altid har følt sig stærkt
tilknyttet Nørre Omme Sogn. Laurids efterlader sig de to nævnte søskende samt
en søster på Fyn.- Han blev knap 77 år.
Æret være Laurids Bækgaard Sørensen´s
minde! 

I Kimelaug i Nr. Omme

Enhver der har interesse deri, mand
som kvinde, kan deltage i Kimelauget.

Der indkaldes hermed til stiftende
laugsmøde i Nr. Omme sogns Kimelaug.

Nærmere regler og bestemmelser vil blive fremlagt ved det stiftende Laugsmøde
hvor der også skal tages stilling til
”skraa”-indholdet (vedtægter for et laug).

Tirsdag d. 28. august kl. 19.30
på Grønbjerg Skole
Hvad er et Kimelaug og hvorfor skal vi
have et sådant?
For flere år siden er kimningen ved Nr.
Omme kirke ophørt.
Da det er en festlig og indbydende måde
at indlede en højtidsdag på, og en god
tradition, forsøges dette nu etableret
igen ad frivillighedens vej.
Ved automatisk kimning, hamres der
uden nogen form for følelse løs på en
stakkels klokke, hvorved der mistes en
del personligt og særligt lydbillede med
afvekslende rytmer. Også derfor forsøges den gode kimetradition nu genindført.
Der kimes ca. 8 gange årligt i forbindelse med de ”store højtider”. Endvidere
kan der aftales yderligere kimning med
menighedsrådet. F.eks. i forbindelse
med bryllupper og lign.
Da der skal kimes en time ad gangen
skal der gerne være tre personer i tårnet
ad gangen.

Jeg forventer at den første kimning kan
påbegyndes i forbindelse med julen
2001.
Dette frivillige og uegennyttige arbejde
bør gennemføres i tæt samarbejde med
menighedsrådet for Nr. Omme Kirke.
Med venlig hilsen
Mogens Ballegaard 

Aftentur til Vest Stadil Fjord.
Torsdag den 23. august.
Fra Grønbjerg Skole kl. 19.10
Grønbjerg og Ørnhøj Jagtforeninger arrangerer denne tur med vildtkonsulent
Jens Henrik Jakobsen som guide.
Turen foregår i bus, med opsamling i
Grønbjerg
Turen koster ca. 50 kr. pr. deltager.
Husk at medbringe aftenskaffen og en
kikkert.
Se opslag i Brugsen og Landbobanken.
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