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9. årgang

Så er Grønbjerg Billardklub ﬂy et i nye lokaler.
Svinget 2B danner nogle gode rammer for klubben.
Her er det meste af bestyrelsen foreviget på åbningsdagen fredag d. 24. august.

RUNE
STENEN

I Redaktionen
Forsiden
Som det ses af forsiden - og mere kan
læses side 9 inde i bladet - så har Billardklubben holdt flyttedag.
Man kan undre sig lidt over hvor navnet
”Billard” kommer fra og hvorfor det udtales ”billijard”. Ved at slå op i diverse
leksika kan man læse at Billard er
fransk og vist nok er en forkortet udgave af ”jeu de billard”. Og uden at være
franskkyndig er det jo nok tænkelig at
det er fra det franske at ordet har sin udtale.
Spillets oprindelse fortaber sig, men
ifølge mine kilder skulle det stamme fra
England eller Sydeuropa.
Det tidligst kendte billardbord er snedkereret i 1469 til Ludvig 11. af Frankrig.
Her i Danmark har man kendt spillet siden 1728. Den tidligste billardbog er fra
1796, den første billardfabrikant nedsatte sig i 1810. I 1934 stiftedes DDBU
Den Dansk Billard Union. Og i 1972
blev DDBU medlem af Dansk Idræts
Forbund.
Her omkring
Så begynder en ny sæson med mange
aftenaktiviteter og gøremål. Aktivitetskalenderen er kommet på gaden og den
gav kun anledning til meget små og få
sammenfald.
Nu er det så op til diverse bestyrelser og
andet godtfolk der planlægger møder at
tage aktivitetskalenderen og naturligvis
også Runestenen, der er nok så aktuel, i
ed når der skal planlægges forældremøder og så videre i den nærmeste fremtid.

Det kan naturligvis ikke undgås helt at
der bliver begivenhedssammenfald, men
jo bedre værktøj man er i besiddelse af
dets lettere kan man få tingene til at glide.
En anden faktor som kan komme til at
drille lidt er omlægning af Runestenes
trykning (se herom på side 33). Jeg vil
overordentlig gerne høre fra diverse foreningsfolk om tidspunkterne for udgivelsen skal være som vanlig eller om deadlines for aflevering af stof skal flyttes.
Men læs herom andets steds i bladet og
send en e-mail eller på anden måde giv
udtryk for din mening om forholdet. Bladet skulle jo helst være til gavn for flest
mulig. -mb I
www.runestenen.dk

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

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

Skribenter:
Personportrætter, nekrologer m.m.:
Ingrid Kirk (ik), Bymarken 8
Tlf: 97 38 40 20
e-mail 97384020kirk@get2net.dk
Tidligere elever i de grønbjergske skoler.
Grete Tange, Ommegårdvej 8
Tlf: 97 38 42 84
e-mail: grete@tange.dk

Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn
(Videbæk Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi
respekterer ikke et ”nej tak” !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.
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I Nyt fra Byrådet
Ved: Gravers Kjærgaard

Efter vel overstået sommerferie er en af de første
store opgaver det kommunale budget for år 2002.
Byrådet drog traditionen
tro udensogns 2 dage medio august. I år
var det Vedersø der var målet. Jeg mener det er en god ide, at vi kommer ud
af de vante omgivelser for at koncentrere os om en bestemt opgave.
Budget 2002
Forinden vi starter, kigger vi nøje på
budgetopfølgning og forventninger til
resten af året 2001. Er der her ting der
skal strammes op på, eller budgettal der
er urealistiske, tager vi selvfølgelig det
med i budgetovervejelserne.
Grundlaget for hele budgetlægningen er
et administrativt udarbejdet budgetoplæg fra juni. Det er et ret stort arbejde,
idet mange ting er ændret siden sidste
år, nye love, finansieringsomlægninger
m.m. Dernæst har det så i den mellemliggende tid været ude i institutioner til
høring. Disse høringssvar har vi selvfølgelig læst nøje igennem, det er dog ikke
ensbetydende med, at vi altid retter os
efter dem, men det gør selvfølgelig indtryk og medgår i prioriteringen. Der
blev på konferencen ikke indgået noget
budgetforlig, men det er ikke de store
uenigheder, der skiller parterne, så jeg
håber og tror, det falder på plads uden
de helt store sværdslag. Det vil så betyde uændret skat og grundskyld. Serviceniveauet vil nok også være nogenlunde
uændret, dog med små tilretninger.
Driftsbudgettet bliver på ca. 334 mio.
kr., der fordeles med 150 mio. til Børn,

undervisning – og kultur, 110 mio. til
Socialudvalget, 12 mio. til Teknik og
Miljø og 37 mio. til Økonomiudvalget
som hovedposterne. Hertil kommer så
anlægsinvesteringer på ca. 11 mio. kr.
….fortsættes side 6
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L Servicemeddelelser 7
Læge H. Thomsen
Tlftid:
800 - 900
Konsultation:
efter aftale

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

Tlf.: 97 38 40 50

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

Tlf.: 97 38 42 85

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

Tlf.: 97 38 41 77

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

Brugsen:
Åben alle dage
800 - 1800

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

Dog undtaget Juledag og Nytårsdag

Postekspeditionen:
Alle hverdage:
800 - 1200
Søndag lukket

Tlf.: 97 38 40 49

Post indleveret efter
1200 bliver sendt efterfølgende hverdag.

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

Tlf.: 97 38 40 42

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

Videbæk kommune: 96 94 94 94
Postkasserne tømmes:

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

Søn- og helligdage kl. 1745

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

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

Vagtlægen:

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

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

97 84 18 00

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

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

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

17
32
42
35

33
33
17
06

99
99
88
77

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

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

Side
LØ 20

Fodbold Stadion / Høstfest So

SØ 21

Jagt Kiddal

ON 19

MA 22

Skolebest / Læsekredsen

TO 20

TI

FR 21

ON 24

LØ 22

TO 25

MA 17
TI

Dagen aftaget med 5t 3m

38

18

SØ 23

FR 26

39

LØ 27

Skolebest.

TI

Svømning og gymnastik begynder

25

ON 26

Familie og Samfund

TO 27

Læsekredsen

FR 28

Kursus i pileflet Ha

LØ 29

Fodbold Stadion

SØ 30

Mikro Kirke Høstgudstjeneste 10.30

46

SØ 28

6

MA 29
TI

33

Kirke ingen

30

Forældremøde GBH / Foredrag F&S

44

40

MA 1

Deadline 53

44
Generalforsamling By- og Erhverv.

Indendørs fodbold Mikro

32

TO

1

FR

2

LØ

3

SØ

4

Lygtefest GBH

ON

3

MA 5

Generalfors Ha

TO

4

TI

6

Generalfors KS

FR

5

Åbent hus Skolen - også lørdag

ON

7

LØ

6

Å H S Fodbold Stadion Jagt Kiddal

TO

8

SØ

7

FR

9

Kirke 9
Skolefri

41

SØ 11

ON 10

Kirkehøjskole Herborg

TO 11

Foredrag Lemvig F&S - Havekredsen

FR 12

Skolernes Motionsdag

Jagt Kiddal Kirke 14 A. Helgens dag
45

33

LØ 10

9

Morten Bisp

Kirke 10
46

MA 12
6 - 33

TI

13

ON 14
TO 15

LØ 13
SØ 14

Kirke 9 (AH)

FR 16

Husk Vejviser med tlf. og e-mail

42

LØ 17

Jagt i Kiddal

MA 15

Efter

TI

års

SØ 18

ON 17

ferie

MA 19

Skolebest.

TO 18

i

TI

Kommunalvalg

FR 19

Skolen

ON 21

16

10

ON 31

2

TI

Kirke 1030

Sommertid ender

TI

MA 8

6

NOVEMBER

OKTOBER

GBH årlig udfl.

43

23

Kirke 9

MA 24

32

20

Kirke 14
47
26
Dagen aftaget med 9t42m
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….fortsat fra side 3

Organisationsplan
Jeg har før nævnt at der arbejdes med
en ny organisationsplan på Rådhuset.
Det er vores opfattelse, at det så småt
begynder at falde på plads. Det betyder,
at en del af de ansatte får nye roller, og
det kræver selvfølgelig, at man er gode
venner med ændringer. Jeg tror dog ikke, at der bliver færre ansatte, men jeg
håber og tror organisationen hermed er
gearet til at påtage sig nye og andre opgaver, uden der skal ansættes flere. Verden ændrer sig jo ustandselig, både på
det private arbejdsmarked og i den of-

fentlige sektor. Vi politikere diskuterer
så, om vores udvalgsstruktur skal ændres, den diskussion er vi ikke helt færdige med endnu.
Valget
Valget d. 20 nov. nærmer sig jo, og det
vil da nok være en usandhed at sige, at
det ikke optager de fleste, hvad enten
man ønsker at fortsætte i det kommunalpolitiske eller ej.
Jeg vil slutte med en opfordring til, at alle vælgere ligeledes vil interessere for
den del af demokratiet, og tage aktiv del
i debatter og diskussioner hen over efteråret. 

UNGDOMSKLUBBEN

GRØNBJERG
MASKINFORRETNING

På Grund Af lokalemangel
starter vi desværre ikke op

din lokale Maskinforretning

før ???

97 38 40 35

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

NYT FRA FAMILIE & SAMFUND GRØNBJERG
11. Oktober kl. 19.30:
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.
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Foredrag m/Jørgen Duus i Lemvig
Ih. Hvor er vi forskellige
25. Oktober kl. 19.30:
Fordrag om Diabetes
Diabetessygeplejersken
Hilsen Bestyrelsen

Grønbjerg

Erhvervs

I disse dage vil du modtage en folder fra
Grønbjerg ByBy- & Erhvervsudvikling.

By- og

GRØNBJERGS FREMTID OGSÅ EN SAG FOR DIG!

Her har du chancen for at kunne tegne mindst
en anpart a. 1000 kr. - i Grønbjergs fremtid.
Udvikling
Projekterne
Og det er nødvendigt at mange familier yder sit bidrag til at udvikle Grønbjerg med boliger, arbejdspladser, natur og miljø. Der er forslag om flere
projekter, som alle kan øge beboernes trivsel. Projekter der helt er i tråd
med den handleplan som Grønbjerg - 2000 udarbejdede i august 1996.

500.000 kr. er målet.
Målet er at indsamle 300.000 – 500.000 kr. og vi er godt på vej, idet
der allerede nu er givet tilsagn om ca. 150.000 kr.
Følg udviklingen
I Brugsen kan du daglig følge udviklingen i tegningen af anparter på
”Anpartsbarometeret”.
Jo flere midler - jo større frihed
Vi håber derfor at alle i Grønbjerg inden 1. oktober vil aflevere talonen i
Landbobanken. Jo flere midler – jo større frihed har vi til at vælge netop
de projekter, som vil gøre Grønbjerg mest attraktiv at udfolde sig i i fremtiden.
Flere ideer
Ønsker du flere oplysninger eller har gode ideer til Grønbjergs udvikling er
du velkommen til at henvende dig til:
fmd. Ivan Mortensen tlf.: 97 38 42 81/ e-mail: ide-huse@mail.dk.
En anpart i By- & Erhvervsudviklingen er din part i fremtidens Grønbjerg!
Med venlig hilsen
Grønbjerg By- & Erhvervsudvikling ApS.
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I Biblioteket
Ved: Torben Vestergård

Velkommen til en ny bogsæson.
Vi har fået mange nye titler indenfor
voksen skønlitteratur, faglitteratur, musik cd'er, cd rom'er, børnebøger, sprog
& leg, læse-let, billedbøger og ikke
mindst lydbøger for børn og voksne. Alle bibliotekernes 8 millioner bøger kan
ikke være i din lokale filial…..
- men vi kan skaffe dem hjem!
Adgang til 8 mio. bøger
Kom og få en pin-kode (efter eget valg)
og du har adgang til alle landets biblioteker og mulighed for at bestille hjem.
Se fx. www.vestbib.dk
Du afhenter selvfølgelig bøgerne i
Grønbjerg. Eller kom selv herhen og
"græsse" lidt på hylderne, - der skal nok

være noget for din smag. Og alt er gratis, hvis du blot afleverer til tiden. En
pc'er med adgang til internettet står til
din rådighed på biblioteket, - husk dog
at bestille tid.
I bibliotekets åbningstid kan du også
ringe hertil og bestille bøger eller forny
gamle lån.
Mindst 6700 bøger i Grønbjerg
Her på biblioteket findes altid mindst
700 billedbøger til de små, 600 læse-let
til begynderlæsere, 400 tegneserier,
3000 skønlitterære voksenbøger, 2000
fagbøger, herunder masser af eventyrbøger og godnathistorier til børnene og
bl.a. biografier, rejsebeskrivelser m.m.
til de voksne.
Velkommen på dit lokale bibliotek
stedet med de mange gode sider!!
Nu også på www.vestbib.dk 

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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I Grønbjerg Billardklub
Som nævnt på forsiden så er Grønbjerg
Billardklub flyttet i nye lokaler.
Klubben har i 26 år holdt til på Sønderkjærsvej 1 hos Henning og Karen
Margrethe Møller.
Klubben som egentlig hedder Grønbjerg
Billardklub af 1975, påbegyndte sin
virksomhed dette år med et bord der blev
købt for midler, som en håndfuld sjæle
kautionerede for.

Den første bestyrelse bestod af :
Henning Bülow Møller
Vilfred Pedersen
Hans Jørgen Pedersen
Svend Larsen
Peder Ø. Christensen
Heraf sidder Peder Ø. Christensen og
Henning Bülow Møller i dag i bestyrelsen.
Svinget 2B danner nogle gode rammer
for klubben og på åbningsdagen fredag
d. 24. august kiggede mange forbi for at
tage de nye lokaler i øjesyn. 

Adr:
Svinget 2B, Grønbjerg
Formand: Niels Jacobsen 97 38 44 68
Bestyrelsen
9

Grønbjerg byby- og Erhvervsudvikling ApS
Afholder Generalforsamlinger for
nuværende såvel som nye og fremtidige anpartshavere
Også i år begynder vi med virksomhedsbesøg, denne gang hos:

Dana Vinduer ApS
Ørnhøjvej, Grønbjerg

Tirsdag d. 30. oktober 2001 kl. 1900
Generalforsamlingerne fortsætter herefter i:
Grønbjerg Forsamlingshus kl. ca. 2000
Dagsorden med stemmeret for nuværende anpartshavere:
1.
Valg af dirigent.
2.1.
Årsberetning.
2.2.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
3.
Beslutning om anvendelse af årets overskud eller dækning af evt. tab.
4.
Valg af bestyrelse.
5.
Valg af revisor.
6.
Evt.
Dagsorden med stemmeret for ”gamle såvel som nye” anpartshavere:
1.
Valg af dirigent.
2.
Fremlæggelse af regnskabsresultat for 2000.
3.
Orientering om selskabets aktiviteter.
4.
Drøftelse af selskabets fremtidige aktiviteter.
5.
Valg af bestyrelse.
6.
Valg af revisor.
7.
Evt.
General forsamlingen er delt op i to afdelinger
1.
Det oprindelige Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling ApS
2.
Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling ApS med den nytegnede og udvidede
anpartskapital
Generalforsamlingen er åben for alle interesserede - også de der evt. påtænker at
investere i anparter til gavn for Grønbjerg.
P.b.v. Ivan Mortensen.
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I Menighedsrådet
Ved: Hanne Kjærgaard

Høsten er ved at være overstået.
Når Runestenen læses er den sikkert helt
overstået. Børnene er godt i gang med
det nye skoleår. Aftnerne bliver længere,
der falder ro over noget og andet
"vågner op", efterårsaktiviteterne er i
gang.
Mogens har som sædvanlig fået samling
på aktiviteterne for vinterhalvåret, og vi
har ingen grund til at kede os.
Budgettet
Alle menighedsråd i kommunen mødes
hvert år til budgetsamråd. Tidligere på
året har vi hver især forsøgt at forudse,
hvilke udgifter, der vil blive det følgende
år. Ved budgetsamrådet får vi at vide,
om vores budget er godkendt af provstiudvalget eller der skal foretages en beskæring. Aftenen bød på debat. Kun de
menighedsråd, som fik beskåret budgettet må klare sig uden ekstra penge, eller
bede kommunen om flere penge, det vil
sige lade skatten stige. Der var bred
enighed om ikke at lade skatten stige.
Her i Nr. Omme har vi nogle penge, som
er overført fra sidste år, vi har derfor forespurgt provstiudvalget, om vi kunne
bruge dem til at etablere automatisk
ringning i kirken. Da de mente at det var
en god ide, sættes arbejdet i gang i den
nærmeste fremtid.
Ny afløser søges
Vi mangler, som nævnt i forrige Runesten, en afløser, når Ida holder fri, vi håber det kan være lettere at få en afløser,
når vedkommende ikke er bundet af ringetider.

Konfirmanderne
Næste års konfirmander er i
gang med undervisningen,
så de kan blive konfirmeret
den 12. maj år 2002. Vi har
netop haft en aften, hvor
konfirmanderne og deres forældre var
samlet. Vi begyndte i kirken, hvor Ottosen fortalte om kirkens historie. Herefter
sluttede vi på skolen. Hvert år begynder
konfirmandforberedelsen på denne måde.
Høstgudstjenesten med solosang
Høstgudstjenesten er søndag den 30. september, konfirmanderne medvirker, og
Solveig Mønsted kommer og synger.
Solveig er fra Ringkøbing, hun blev student sidste sommer, siden har hun arbejdet på Vestas. Solveig vil gerne synge, og
hun har en meget smuk sangstemme. Senere vil hun gerne have sangundervisning.
Hvis vejret tillader det, vil der være mulighed for ”udendørs” kaffe og rundstykker efter gudstjenesten.
Ved Høstgudstjenesten er der lejlighed til
at give et bidrag, et såkaldt høstoffer, der
ubeskåret går til Folkekirkens nødhjælp
og til Møltrup optagelseshjem.
Fra gammel tid er der tradition for, at
man samler pengene ind ved at lægge
dem på alteret, men man er altid velkommen til at lægge pengene i kirkebøssen
ved indgangen.
Nr. Omme Kimelaug
Kimelauget ved Nr. Omme er en realitet,
tak for initiativet Mogens, og mon ikke
Mogens fortæller mere om lauget.
Hvad vi ellers kan byde på de næste måneder, kan I se i aktivitetskalenderen. Et
godt foredrag er ikke noget man skal kimse ad.
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I Gadefodbolden i Grønbjerg Anno 20001
Holmgårdsvej og Spåbækvej en nu igen i stand
til selv at stille hold og de
blev tillige med vindere af
årets Gadefodbold i Grønbjerg anno 2001.

Vindere af Gadefodbold i
Grønbjerg
Anno 2001

Vinderne blev tæt forfulgt
af nr. 2 som blev
Grønbjergvej

Der var sædvanen tro
kæmpe opbakning til gadefodbolden, som er en af
vore gode traditioner.
Et spil hvor fornøjelsen og
hensynet, på grund af gode
regler for spillet, kommer i
højsædet.
12

Holdet der tog
pokalen som
Fairplay-holdet
var sammensat af
gaderne
Skolevænget,
Rundingen og
Grønnegade

De
bedst udklædte
blev igen i år:
Kjærgårdsvej
der havde fået
assistance af
Algade vest.
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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 gang - derude
Ved: Lars Holm Hansen

Du danske sommer…….
Sommeren 2001 vil blive husket, som en
af de gode, med mange dejlige dage, akkurat som vi gerne vil have det. Jeg kan
bedst lide temperaturer fra 18 – 22 grader, hvilket jeg også tror de fleste danskere føler sig bedst tilpas ved. Man hører ofte at folk, der tager på ferie tur til
sydligere himmelstrøg i sommertiden,
har det overordentlig dårligt, når temperaturen sniger sig op på 30-35 grader eller mere og så synes jeg i grunden det
spændende ved en sådan ferie går fløjten, hvis man blot skal sidde under en
parasol og have åndenød. Så hellere en
dansk sommer, med de luner den som
oftest giver, såvel positivt som negativt.
Og hvad kan man så se
Igen har der været meget at kikke på
sommeren igennem af den ene og den
anden slags. Pattedyr, fugle sommerfug-

le, frøer, insekter alle er de omkring os og
giver oplevelser, hvis man ser det. Når
fuglenes aktivitets niveau falder lidt efter
ynglesæsonen, kan man ikke undgå at
lægge mærke til f.eks. sommerfugle og
natsværmere. Jeg plejer at lave et par små
tællinger på vor matrikel i juli – august
når aktiviteten er størst – for jeg synes det
er sjovt, at kunne sammenligne de forskellige år med hinanden. En tælling over
middag den 19.7., hvor det var rigtig godt
vejr gav følgende:
Engrandøje ························ 31
Nældens takvinge ················1
Grønåret kålsommerfugl ···· 13
Det hvide W ························2
Dukatfugl ····························1
Lille kålsommerfugl·············1
Stregbredpande····················1
Gammaugle ·························1
Perlemorssommerfugl ··········3
Admiral ·······························2
Kålsommerfugl ······· over 160
(flest Grønåret)
Bredpande ··························4
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At bestemme de forskellige sommerfugle præcist, er ikke altid lige let, idet man
for nogle arters vedkommende er nød til
at komme helt hen til dem, for at se de
afgørende detaljer. Især er jeg glad for at
vi stadig har Det hvide W, som er en lille hurtig sommerfugl, som er knyttet meget tæt sammen med elmetræer af en vis
størrelse, dvs. sige træer der sætter frugter, hvilket for elmens vedkommende er
manna. Det hvide W kan man se flyvende hurtigt omkring i elmetræets top i juli
og især i fuld solskin. Da elmesygen har
dræbt utroligt mange elme – kan det jo
ikke undgås at det også går udover Det
hvide W, som er helt afhængig af den.
Udover de nævnte arter har der her i sensommeren kunnet ses adskillige af de
flotte store Dagpåfugleøjer og Admiraler, samt Tidselfugle og især folk der har
plantet Sommerfuglebuske i deres have,
må have haft meget glæde af netop disse. Alle 3 er gode flyvere og de 2 sidste,
trækker ligesom fuglene sydpå til Middelhavsområdet, for at overvintre under
lunere betingelser.
Ligustersværmere
Pludselig i slutningen af august blev 3
nyplantede træer af arten Kvalkved afløvet og da jeg kikkede nærmere på dem,
viste det sig at der sad i alt 7 rigtig store
grønne larver, med hvide striber ned af
siden og i bagenden et ordentlig horn og
gnaskede løs. Ja, disse store grønne larver bliver på et tidspunkt til Ligustersværmere, som jo er en af vore største
sværmere, når de har gennemgået hele
livscyklussen.
Og fuglene
Af fugle henover sommeren kan nævnes : 11.7.:
Vibe 20 – heraf ca. 10 unger.

16

26.7 og 28.7:
Vi skulle sove i telt på græsplænen og fra
klokken 23.30. lød det ”crex-crex”
ustandselig, hele natten – jo, vi havde besøg af den sjældne Engsnarre, med den
meget specielle lyd.

Engsnarren der har sine lange ben hængende efter sig under flugten.

Hele juli:
Græshoppesangeren har kunnet høres ved
bækken.

Græshoppesangeren

27.7:
Rørhøg 1 fouragerende over markerne.
6.8.:
På tur til Stadil/Vest Stadil fjord sås bl.a.
Gul vipstjert, Rørdrum, Rørhøg, Mudderklire, Fiskeørn og Savisanger hørtes.
15.8.:
Dobbeltbekkasin 6 overflyvende.

Stor Regnspove
21.8 og frem til i hvert fald 5.9. har man
hver aften kunne høre nogle lidt vemodige fløjt og når man har kikket efter, hvor
lyden kom fra har man kunnet se små
flokke af vor største vadefugl Stor regnspove (den med det lange nedad buede
næb). De har hver aften fløjet mod vest,

videre registreret i mit kvadrat og desuden har jeg set minimum 2 forskellige
slags flagermus, men de er næsten umulige at artsbestemme i luften.
Langtur
1. September var vi på langtur til Hjørring. Ved Vejlerne øst for Thisted gjorde
vi holdt og kikkede på ikke mindre end
17 Skestorke, som stod og hvilede sig og
ikke langt derfra fouragerede 19 Traner –
Jo man kan godt se store vingefang i
Danmark. !!!!!!!! 

w w w. r u n e s t e n e n . d k

Den Store Regnspove
med det karakteristiske næb.

Bredgade 64 6900 Skjern
97 35 12 1 1

antagelig for at overnatte sammen et eller andet sted, og om morgenen flyver de
så igen ud i landet, for at tanke op.
Maksimum antallet var 74 fugle der kunne tælles den 21.8. i 4 flokke i tidsrummet fra 20.00 – 20.25.
Den 18.8. 24 stk.
20.8. og 4.9. 19 stk.
er da et helt pænt antal af denne markante fugl.
19.8. 4 sandbadende Agerhøns i køkkenhaven.
Pattedyrene
I pattedyrenes Danmark er der endnu ikke sket så meget, men Hare, Rådyr,
Ræv, Muldvarp, Pindsvin, Ilder, alm.
Markmus, samt alm. Spidsmus er indtil
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I Galleriet Frydendalsvej 1
I Holstebro Festuge havde Galleriet
Frydendalsvej 1, udstilling af
kunstneren Mogens Buus.
Der var fernisering d. 26. august
hvor man kunne hilse på Mogens
Buus. Derudover var der besøg fra
Odin Teateret i Holstebro hvor to
unge musikere diverterede med
deres guitarspil og sang. -mb 

Herover er det de to
musikere fra Odinteateret i Holstebro der underholder, medens udstillingsgæsterne ser til.
Til venstre er de to musikere ”fanget” sammen med et par af Mogens Buus´ malerier.

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf. 97 38 45 00
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 Runestenens e-mail service
Begivenheder på e-mail
Igennem det sidste halve årstid har Runestenen sendt diverse ”begivenheder”
og andet ud til de indbyggere i Grønbjerg der har e-mail.
Jeg har fået mange reaktioner på at det
er dejligt at få en reminder om de forskellige arrangementer.
Mail din e-mail adresse
Men jeg kan ikke komme længere ud
end til de e-mail adresser jeg er bekendt
med.
Mange e-mail adresser kan jeg finde via
de tilgængelige e-mail kataloger, men
der er nogle som jeg ikke kan finde, og
nogle skifter teleudbyder og skifter dermed e-mail adresse.

Såfremt man er interesseret i at modtage
en ugentlig besked fra Runestenen og
komme med i dette sognomspændende
”netværk” kan man sende en e-mail til
Runestenen på
runestenen@runestenen.dk
og melde sig til.
Hvordan bliver man fri
Er man på listen, men til gengæld ikke
interesseret i at modtage disse ugentlige
beskeder, skal man ligeledes sende en email til Runestenen med meddelelse om
at man ikke ønsker flere meddelelser, og
så bliver man omgående slettet.
Jeg kan oplyse at jeg er i besiddelse af
knap 90 e-mail adresser her fra sognet.

Er du i gang med at arrangere :
-

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

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

Grønbjerg Multisal

Udlejning af Multisalen
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I Grønbjergs Hjemmeside
Ved: Mogens Ballegaard

I Grønbjerg - 2000 regi er der nu taget
beslutning om at Grønbjerg skal have sin
egen hjemmeside ligesom så mange andre. I Grønbjerg - 2000 regi har vi haft
en hjemmeside siden 1996 vel nok én af
de første hjemmesider for en by i det hele taget.
Siden blev fremstillet af Finn Krogh Jørgensen og blev fremstillet efter de metoder og muligheder der var gældende
dengang. Men nu trænger vi til en hjemmeside der indeholder noget mere end
den første.
Herunder kan du se (godt nok i sort/
hvid) hvad én af de første sider indeholder.
Til højre er der en række knapper med
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en titel på. Når man trykker på én af disse knapper kommer der et nyt billede
frem. Hvis man f.eks. trykker på
”Foreninger” kommer der en side med
knapper med navne på samtlige foreninger i Grønbjerg.
Hver forening får så rådighed over en
side som den pågældende knap henviser
til.
Det samme gør sig gældende for Erhvervslivet, Forretninger/Service, osv.
Alle de virksomheder der har egen hjemmeside får naturligvis et link til denne
side.
Vi vil gerne hermed opfordre alle både
foreninger, privatpersoner såvel som

virksomheder til at komme med input til
disse sider således at vi kan få så god en
hjemmeside for Grønbjerg som overhovedet muligt.
D e r b l i ve r n a t u r l i gvi s o g s å
”links” (henvisninger) på hjemmesiden
til private hjemmesider her i Grønbjerg,
ligesom der bliver links til kommunen
og andre aktuelle sider af relevant karakter.
Siden kommer til at hedde:
www.gronbjerg.dk
og den kommer forhåbentlig i drift inden
vi skriver 2002.
Sådan en hjemmeside skal ajourføres
jævnligt. Dette arbejde har Mogens Ballegaard påtaget sig ligesom oprettelse og
udarbejdelsen af siden ligger i hans hænder.
Derudover hører jeg gerne fra landmænd

der vil med på siden. Under erhvervslivet
kommer der en side for Landbruget i
Grønbjerg. Og det er ikke kun fuldtidsbrug det handler om men også deltidsbrug.
Det er tilladt at reklamere for sig selv og
sine produkter ligesom man kan skrive
om driftsform og type. Hvor mange man
er beskæftiget, hvor stor gården er i Ha
eller tdr. land, hvordan man driver gården både animalsk og afgrødemæssigt.
Også et billede af gården - gerne luftfoto.
Der er sådan set frit slag på alle hylder,
og landbruget er jo et fuldgyldigt medlem af Grønbjergs erhvervsliv.
Vi kan tage en snak på tlf. 97 38 43 32
Alle oplysninger bedes sendt til
Sønderkjærsvej 9 eller på
mogens@ballegaard.dk
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I ”Slagsmål”…..
Ved: Grete Tange

….i læseklubben.
Den lokale læseklub har netop indledt
en ny sæson, og vi var en hel del samlet
for at diskutere den bog, som sidst havde været på tapetet.
Slagsmålet var på det verbale plan, fordi
vi ikke kunne blive enige om boniteten
af den bog, som vi lige havde læst. Det
kan vi ikke altid, men det er noget af det
interessante ved klubben.
Formålet med det hele er dog, at vi skal
læse forskellige bøger, som kommer i
forslag enten fra medlemmerne eller på
grund af inspiration fra anden side. Vi
låner bøgerne på biblioteket, og læser 1

bog om måneden. Så mødes vi på skolen
og diskuterer bogen igennem, samtidig
med at vi drikker vores medbragte kaffe.
Det sker af og til, at vi kommer lidt
udenfor emnet, men det gør ikke diskussionen mindre spændende og vedkommende.
Det er en god måde at få læst meget forskellige bøger på – også bøger, som man
måske ikke selv ville have valgt, men
som man alligevel kan få en masse ud af.
I forbindelse med, at nogle af bøgerne er
blevet filmatiseret, har vi været i biografen for at se filmen, eller vi har haft besøg af forfatterne til bøgerne. Det giver
en ny inspiration til at komme videre
med den forfatter.
Der er stadig plads til flere i klubben, og
det er ganske gratis. 

To søde kattekillinger
søger ny ejerfamilie.
Han der er orangerød
og en hun der er sortorange.
Skal helst være sammen.
Kattene er renlige og
vant til ”kasse”, kælne
legesyge og let omgængelige.
Er ude- og inde-katte
Henvendelse til
Karen Engestoft
97 38 43 32
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I Nr. Omme Kimelaug
Ved: Oldermand Mogens Ballegaard

Stiftelsen
Så blev Nr. Omme Kimelaug en realitet.
Tirsdag d. 28. august 2001 var der stiftende Laugsmøde på Grønbjerg Skole.
Baggrunden for laugets tilblivelse blev
fortalt for de fremmødte. (se Runestenen
nr. 51 side 55)

Lauget består af ni personer.
”Skraaen”
Derefter gennemgik vi Skraaen for Lauget (vedtægter) og der blev valgt en Oldermand.
Det fremlagte forslag til Skraa for Kimelauget gennemgik nogle ændringer.
Skraaindholdet skal dog kundgøres for
alle så en endelig Skraa kan vedtages.
Den bringes i næste nummer.
Kimningerne
Da kimning er en alvorlig og krævende
sag bør der altid være tre i tårnet ad gangen der kan skiftes.
Der bliver ca. 9 kimninger om året plus
evt. bryllupper. Den endelige kimning

og procedure derfor skal aftales med sognepræsten og menighedsrådet, idet sognepræsten er øverste ansvarlige for ringningen og kimningen her i sognet.
De ni laugssvende er:
Ingrid og Johannes Kirk, Bente Færge og
Jens Viggo Hyldgaard Pedersen, Ingrid
og Hans Erik Hansen, Erik Ellegaard,
Helle Engestoft og Mogens Ballegaard.
Flere laugssvende er velkommen
Vi kan godt bruge tre eller seks mere i
lauget, så hvis der er nogle der ikke kom
til det stiftende laugsmøde, men alligevel
har lyst til at deltage i dette traditionsopbyggende arbejde, kan man ringe til
ovenstående - gerne inden den 1. oktober.
Der vil blive afholdt endnu et møde hvor
kimeplanen for julen 2001 og kimningen
i 2002 fastlægges.
Øveaften
Derudover vil vi holde øveaften på et
endnu ikke fastsat tidspunkt. Så når kirkeklokken kimer ”uden for nummer” er
det fordi laugssvendene øver sig i den
ædle kunst at kime med malmklokken i
Nr. Omme Kirkes tårn. 

Runestenens Redaktion vil hermed rette en stor tak til de mange der
har bidraget med støtte til bladets fortsatte udgivelse.
Os der er inddraget i arbejdet med at sammensætte Runestenen, det lige
fra skribenter over redaktør til vore familier, mener at det er et stykke arbejde der er værd at udføre til gavn for vort sogn.

Dem der synes at arbejdet er værd at støtte kan godt nå at indbetale på girokortet - der er ingen ”sidste salgsdato” anført .
Venlig hilsen medarbejderne på Runestenen
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I Set fra Lyngdal
Ved: Beboere & Personale på Lyngdal

"Så skriver vi september........
Her på Lyngdal, er sommeren gået med
at få huset rigtig ”op at stå”, og som I
sikkert har bemærket - så har der været
gang i mange projekter udenfor.
Køkkenhaven gav ikke det store resultat
i år, men vi forventer at næste års høst
bliver bedre.
Vi kløver brænde til næste års vinter, og
vi skal snart have anlagt en fodboldbane.
I uge 34, var alle på ferie - vi var ude at
sejle med‚ Misbrugsrådgivningens sejlbåd ”Hjorten” i Limfjorden, og det var
en skøn tur, vi var også meget heldige

med vejret. Vi blev inviteret til gadefest,
og det var en god oplevelse for såvel beboere som personale - torsdag den 30.
august var to af vore beboere oppe ved
vores nabo Søren & Jytte, og hjælpe til
med at samle halmballer ind - de havde
en rigtig god dag.
Vi har lavet nogle gode investeringer på
Lyngdal - vi har købt en græsslåmaskine,
samt en lille traktor, en trækløver, og en
rigtig god motorsav - for ikke at glemme
vores ”pragtfulde” bus.
Når vi ser i bakspejlet, på de 5 måneder
der er gået siden vi åbnede dørene her
ude - er tiden gået utrolig stærkt. Vi føler
os alle godt tilpas - og er glade for det
sammenhold, og den interesse det er for
at få Lyngdal med i det store fællesskab,
som vi oplever det er her i Grønbjerg &
omegn. 

Din lokale elel-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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Præsentation af Sogne Listen
Jeg er 49 år, gift med Hanne, vi har 4 børn på 21, 14, 13 og 9 år. Vi bor på
Kjærgårdsvej 10, hvor vi driver landbrug med svineproduktion.
Jeg har siddet i Byrådet i, en 4-årig periode. Her har jeg primært beskæftiget mig med børn, undervisning, kultur og det sociale område. Arbejdet har
jeg fundet så spændende og udfordrende, at jeg har taget imod opfordringen, til at lade mig genopstille på Grønbjerg Sogneliste.
Gravers Kjærgaard

Jeg er 46 år, gift med Lone og sammen har vi 3 børn. Rine, 18 år, Sara på 16 år
og til sidst Jonas, som er 11 år. Vi bor på ejendommen, Sønderkjærsvej 12,
hvor vi nyder vor sparsomme fritid.
Til daglig arbejder jeg i firmaet PipeCon A/S 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."
Poul Erik Nielsen

Jeg er 34 år gammel og bor Nylandsvej sammen med Torbjörn og vores 2
drenge, Thomas og Esben. Jeg er bank- og forsikringsuddannet og arbejder i
forsikringsverdenen nu. Jeg er formand i Grønbjerg Idrætsforening og spiller
selv med på vores Danmarksserie-hold. Jeg nyder at være sammen med min
familie og er blevet god til at se naturens pragtfuldheder, efter jeg har mødt
Torbjörn, som er udpræget naturmenneske.
Tine Lund-Nielsen

Jeg er 45 år født i Nr. Felding og flyttede til Grønbjerg i 1982, da min
mand og jeg havde købt gården på Grønbjergvej 24. Jeg er sygeplejerskeuddannet. Vi har 4 børn i alderen 10 – 19 år. Jeg fungerer fortsat som sygeplejerske og har efter en årrække som underviser på social- og sundhedsskolen i Herning, netop fået job som områdeleder i hjemmeplejen i Skjern
kommune. Vi bor forsat på gården, som min mand, Jørn, passer på fuldtid
og i dag driver økologisk med ca. 80 køer.
Karen Bak

Jeg er 58 år, er gift med Leif og har 3 børn, som alle bor i København i dag.
Jeg bor i Grønbjerg på 28. år, og jeg har været lærer her fra 1973 til 1990,
hvor jeg blev ansat som dagplejepædagog ved dagplejen i Videbæk. På nuværende tidspunkt har jeg uddannelsesorlov.
Jeg har gennem årene været optaget af lokalsamfundet her, idet jeg har været formand for Menighedsrådet og Grønbjerg Gymnastikforening, og jeg
har siddet i bestyrelsen for Sogneforeningen og Kirkeligt Samfund.
Grete Tange
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Grønbjerg-L isten Børn og unge - pasningsmuligheder og skolen
Børnepasning - skole
Vi mener at det er vigtigt, at vi kan få vore
børn passet i børnehave og i dagpleje, at vi
bevarer en skole til og med 7. klasse og at
vi bevarer samarbejdet med Spjald Skole,
hvor børnene kan fortsætte efter 7. klasse.
Det skal være attraktivt for tilflyttere at
vælge Grønbjerg. Det bliver det, når vi har
en skole og når pasningsmulighederne til
vore børn i sognet ikke bliver besværlige.
Gode vilkår, visioner og helhed
Der skal være gode vilkår for både børn,
pædagoger og lærere, så man kan gå fremtiden i møde med nye visioner – evt. i form
af en fælles ledelse af skole og børnehus,
hvor der arbejdes for at gøre det attraktivt
for en kommende skoleleder at overtage
posten og se skolen og børnehuset som en

helhed, hvor pædagoger og lærere arbejder
sammen om at give vore børn en god ballast.
Ventelister?
Vi vil arbejde for at minimere ventelisten i
børnehuset og dagplejen til gavn og tryghed for vore børn, pædagoger og lærere.
Tilbud til børn og unge
Desuden vil vi arbejde for, at der er attraktive tilbud til børn og unge i Grønbjerg og
omegn, og frem for alt en god ungdomsklub.
Vi vil arbejde for at lokalsamfundet bliver
så spændende at leve og bo i, at vi ikke mister de unges interesse for at værne om
vort samfund og det sociale netværk.

Foreningerne og Demokratiet
Lokalt Selvstyre/Demokrati
Vi vil kæmpe for lokalt selvstyre. Det er
vigtigt at føre traditionen med diskussioner
mellem forskellige bestyrelses/foreningsmedlemmer videre til gavn for demokratiet
som det danske, der bæres oppe af samtale,
diskussion og medleven i lokal- og kommunalsamfundet.
Samarbejde internt og på tværs
Byrådet skal arbejde sammen med og være
lydhør overfor forslag og ideer, som fremkommer lokalt. Naturligvis er en vis øko-

nomisk understøttelse virkningsfuld. Men
der skal være en lokal interesse og opbakning - også økonomisk.
Det er særdeles vigtigt, at man støtter dem,
der gør et ulønnet arbejde i foreningers bestyrelse, ligesom det kommunale system
skal tilgodese det frivillige ulønnede arbejde.
Vi vil opfordre til samarbejde i vort lille
samfund – på tværs af alle foreninger.
Vi vil opfordre alle til at tage aktivt del i
tankerne om fremtidens Grønbjerg.

Støt Lokalsamfundet - gør det stærkt
STEM LOKALT d. 20. November
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mener!
De ældre
Aktiviteter
Grønbjerg ligger i Videbæk kommunes
yderområde, og det kan være svært for ældre beboer i Grønbjerg at køre efter aktivitetstilbud i den centrale del af kommunen.
For lokalt at styrke det sociale liv for de
ældre, er det vigtigt at støtte ældreidrætten,
ligesom det er vigtigt at der er et rigt og

varieret tilbud til ældre med flere ugentlige
aktivitetsmuligheder i lokalsamfundet.
Transporten
De mere specifikke tilbud kan med fordel
foregå centralt, hvor der så skal være gode
transportmuligheder fra bl.a. Grønbjerg.

Erhverv og Byggegrunde
Engagement
Grønbjerg, med under 700 beboere, kan
præstere mere end 150 arbejdspladser, udover beskæftigelsen i landbruget.
Alle ved at det er svært at få nye virksomheder til et lille lokal område – der er mange der er parate med lokkende tilbud når
virksomheder er på udkig efter et egnet
sted at etablere sig.
I Grønbjerg har vi bevist at det kan lade sig
gøre at få nye virksomheder til at etablere
sig, men kun med lokal og kommunal engagement.
Fra kommunal side er det vigtig at der vises interesse – engagement – smidighed –
handlekraft, når der rettes henvendelse fra

nye virksomheder, eksisterende virksomheder eller fra lokalsamfundet, med ønsker
der kan styrke erhvervslivet i Grønbjerg.
Attraktive byggegrunde
Nye borgere kommer ikke kun til Grønbjerg sammen med nye virksomheder mange ønsker heldigvis også at bosætte sig
her, samtidig med at de pendler til deres arbejdspladser. Attraktive byggegrunde, hvor
individuelle ønsker kan opfyldes, kan være
en af de parametre der gør, at man vælger
Grønbjerg. Derfor er det vigtigt, at der også kommunalt bakkes op og sikres at der
hele tiden er et passende udbud af nye byggegrunde.

Det Lokale og helheden
Det lokale...
Grønbjerg Sogneliste er en lokalliste, men
vi er også en del af helheden Videbæk
Kommune, hvortil vi bidrager og modtager.
Lokalsamfundet Grønbjerg skal besidde
mange funktioner, men alle funktioner kan
ikke opretholdes i Grønbjerg. Vi må bidrage til at butikker med større og andet udbud findes i vor nærhed, Plejehjem til vore
ældre medborgere, skoletilbud ud over 7.

klasse, eksempelvis i Spjald og ikke mindst
bidrage til at Videbæk styrkes som en attraktiv by for funktionerne i den centrale
administration.
...og helheden
I en velfungerende kommune skal der være
et serviceniveau, hvor aktive lokalområder
og centerfunktioner spiller sammen og
danner en helhed.
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I Svenske Bukke
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

Hvordan?
Min svoger Rasmus, og jeg, var så heldige,
at han for et par måneder siden blev tilbudt
et job i Afrika, for FN. Han var fyr og
flamme. Halvanden måned i Zimbabwe,
godt nok et land i total kaos, hvor de hvide
bønder ikke mere er så velkomne, men
med muligheden for en kæmpe oplevelse.
Jeg var heldig fordi han så ville være i Afrika den 16. august, som er datoen for jagtpremieren på råbukke i Sverige og nu var
min kære svoger dobbeltbooked. Efter som
jeg ikke ser mig i stand til at undervise en
flok afrikanske officerer i "Hostage situations and anti- hijacking procedures", tog
det Rasmus under fire sekunder, at overtale mig til at udfylde hans plads i et sjak der
hvert år tager til Sverige på jagt efter råbukke.

Til Sverige
Vi skulle være på plads i de smålandske
skove, den 16. om morgenen, så turen derop
foregår den 15. Jeg skulle mødes med Carl
Ove, som bor i Holstebro kl. 8.15. Carl er
Rasmus' far og er holdleder. Han arbejder
hos Trælastkompagniet og "fandt" jagten i
Sverige da han via sit arbejde, var inviteret
på elgjagt, af sælgeren på et savværk i området. Her mødte han Leif Gustavsson (som
vi vender tilbage til) og har gået på jagt hos
ham siden 1996.
Dagen startede fint. Strålende humør og
morgenen forløb som så mange andre. Konen blev kysset farvel og ungerne pakket i
bilen og afleveret i børnehuset. Thomas opdagede at jeg havde en fiskestang med og
"det er i hver' te' fal' snyd..."
Højskolelæreren og Kaptajnen
Da jeg drejede ind i baggården hos Carl var
han og Peter Mågård allerede i gang med at
fordele provianten i de to biler. Carl stod og

Ørnhøjvej 24 - Grønbjerg - Tlf. 97 38 42 81 - Fax 97 38 42 88
IDÉ • HUSE NE
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Bygge & indretningsfirma
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dirigerede mig i den rigtige bås. Han minder lidt om en højskolelærer. Carl er vist
63. Han er ret høj og tynd men med en lille
topmave. Hans hår, eller rettere sagt det
der er tilbage er gråt og karseklippet og går
direkte over i et fuldskæg i samme længde
og farve. Hans moderne sygekassebriller
er ovale med brunt stel og det er vist dem,
der giver ham det der læreragtige udseende. Mågård havde jeg ikke set siden Rasmus' 30 års fødselsdag. Giv ham en militæruniform på og man bliver helt bange.
Set bagfra går skuldrene direkte over i
nakke. Det er svært at se hvor nakken slutter og hovedet begynder, men det må vel
være cirka der hvor det sorte karseklippede
hår begynder. Han er en US Ranger. Han
er kollega til Rasmus, 32 år, bor i Tønder
og er kaptajn i hæren. Men put ham i civil
og han er rar som dagen er lang. Hans
stemmeføring ændrer sig en gang imellem
og når mobiltelefonen ringer og han hæver
stemmen:"Mågård!!!" så klapper jeg automatisk mine ECCO sandaler sammen.
Da vi havde fordelt grejet i Carl's SAAB
900 og Mågård's VW Passat skulle vi hente Erling, gruppens alderspræsident på 71.
Han og Bitten stod allerede ude ved vejen.
Erling har tynd sort tilbageredt hår og høje
tindinger (hvem har ikke det) og jeg lagde
senere mærke til, at han brugte noget hårcreme, som mindede mig om min fars frisørsalon i Ørnhøj for 25 år siden. Han har
et markant overbid, som passer fint til det
smalle sølvgrå overskæg og det solbrændte

ansigt. Han mindede mig om en engelsk officer i 1930'ernes Indien, som jeg har set på
film. Så var flokken samlet og vi havde tre
timer til vi skulle være i Frederikshavn.
Turen til Sverige
Hver anden bil på færgen var proppet til
med let genkendeligt jagtudstyr. Turen over
gik med lidt mad og så spillede vi mausel.
Carl er den klogeste kortspiller jeg har
mødt, men han tabte 30 kroner. Erling spiller ikke kort, så han fik valget mellem at
spille med eller lægge 200 kr. vi kunne spille om. Gøteborg var lidt rodet pga. vejarbejde, men ude af byen og det rigtige vejnummer, så gik det derud af. Vi skulle jage i
Småland ikke lang fra Kathult hvor Emil fra
Lønneberg bor. 30 km til Vimmerby og 20
til Mariannelund. Stedet hedder Hustomta
og ligger mellem det sydlige af Vättern og
Østkysten.
Velkomsten og indkvarteringen
Det var med åbne arme vi blev budt velkomne af vore værter. De sad på græsplænen i den lune sommeraften da vi kom. Leif
rejste sig. Næsten to meter høj og med et
stort hoved. En ordentlig vom, men garanteret stærk som bare.... Min hånd blev helt
væk i hans store næver da vi hilste på hinanden. Og så går han altid i Hawaii-skjorte,
også når han var på jagt, blot med grønlige
nuancer. Maggan, hans hustru, er ret høj og
meget tynd. Altid smilende og let til latter.
De bor i det "nye" hus fra 1932, mens vi

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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blev indkvarteret i det gamle fra 1890. Et
fantastisk naturområde og med huse, stengærder og små marker, nøjagtig som man
ser det i Emil fra Lønneberg. Det er en
slægtsgård fra 1735 og er i dag udvidet til
250 hektar, næsten kun skov. Vi jager på
yderligere 100 ha som Bengt ejer. Eller
skovtrolden, som Carl kaldte ham. Han var
der også sammen med sin kone, som jeg
ikke kan huske navnet på. Hun kom fra Jugoslavien. Efter en gang elg-gryderet med
nye kartofler og ribsgele, var klokken 20
og vi kunne lige nå at køre ud og se på de
nye "pas" som var opstillet siden sidste år.
Vejret var fantastisk og kl. 23 sad vi i 20
graders varme med en øl og en porsedram
på terrassen og lagde en slagplan for næste
morgen.
Og så på jagt
I Danmark må man jage fra solopgang til
solnedgang. I Sverige skyder de når de kan
se til det, så vi skulle tidligt på plads.
Vækkeuret buldrede kl. 03.45 og efter en
ostemad og en kop kaffe kørte Erling og
Carl ud mod Bengts område og Mågård og
jeg i modsat retning, mod Mossjön. Jeg
blev sat af på en mørk skovvej og skulle
følge nogle blå bånd 200 meter ind i skoven til en stor lysning. Det var stadig ret
mørkt, totalt vindstille og helt lydløst. Jeg
syntes jeg larmede helt vildt, men jeg kom
på plads og havde ikke stødt nogle dyr på
vejen gennem træerne. Der var ikke en
lyd. Ens åndedræt larmer og jeg sad der

med lidt luft i maven fra morgenkaffen,
men jeg turde ikke slippe den af frygt for
det skulle være en af dem der lyder af noget. Det ville kunne høres helt over i Jönkjöping Län. Efter et kvarters venten smældede et rådyr og sekunder efter endnu et
dyr. Et til højre for mig og et til venstre. To
bukkes diskussion om hvem der skal bestemme. For de som ikke kender lyden, svarer det til at man har drukket en kold sodavand ud i et og der kommer et kraftigt bøvs,
som varer under et sekund, og helt nede fra
det bageste af munden.
Rådyrene er i brunst og man kan lokke bukkene frem ved at lyde som en rå der kalder.
"Kom og se om i kan finde mig!!" forsøgte
jeg med mit bukkekald på bedste rå-vis, for
hver halve time. Jeg har nok ikke lydt særlig overbevisende for efter tre timer havde
jeg set en smalrå i kanten af træerne og en
ræv. Mågård samlede mig op kl. 9 og vi
kørte hjem til en rigtig omgang morgenmad. Mågård havde ikke set noget og Carl
og Erling havde begge set råer med lam. Efter maden fik vi en øl og en times mausel.
Carl klogede stadig i vores kort. En tiltrængt middagssøvn og så skulle vi ud og se
nærmere på terrænet, så jeg bedre kunne begå mig på egen hånd.
Aftenjagten
Da vi lagde aftenens slagplan valgte jeg et
pas i nærheden af en kløvermark med lidt
fodermarvkål, som jeg så den første aften.
Vi var på plads kl. 18.15 og de første par ti-

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING
Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde.
Totalenteprise • Modernisering • Gulvbelægning
Kristen Agerlund Jensen
Peter Ø. Christensen

97 38 42 70 - Biltlf:
97 38 42 78 - Biltlf:

40 33 42 70
40 14 42 78

INGEN OPGAVER ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE
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mer skete der ingenting. Pludselig begyndte en rå at kalde inde i skoven til højre for
mig. Hendes kalden er en vibrerende piben, som man kan imitere ved at puste på
et græsblad, man placerer mellem siderne
på højre og venstre tommeltot. Deraf kommer udtrykket, at "blade en buk." I dag kan
man købe bukkekald i forskellige modeller. Jeg opgav på forhånd at konkurrere
med hende, men forsøgte at få hende over
ved at efterligne lammenes angstskrig i
håb om, hun kunne lokke en buk med
over. Det lykkedes ikke. Lidt før kl. 21
prøvede jeg at lokke igen og kort tid efter
så jeg et rådyr inde i træerne, men jeg kunne ikke se om det var en buk. Jeg forsøgte
igen og nu var det ret mørkt. Om det var
kaldet der virkede vides ikke, men i al fald
sprang et dyr ud på marken. Min riffelkikkert var ikke lysstærk nok til at jeg kunne
se om det var en buk. Jeg tog min medbragte Swarowski håndkikkert op, som jeg
havde lånt af den anden svoger, som også
er ivrig jæger, og jeg kunne se det var en
pæn spidsbuk. Vi havde aftalt at skyde de
første to dyr vi så,
for dem får vi kødet af, så jeg satte
trådkorset i sigtekikkerten på bukken, 10-15 cm
over hvor forbenene møder kroppen og begyndte
stille og roligt af
klemme. Braget
kunne høres helt
til Skåne. Dyret
forsvandt i lysglimtet fra riffelens
munding,
som virkede ekstra skarpt i mørket.

Bukken
Jeg kiggede igen og så et par spjæt fra dyrets ben i græsset og så blev det igen helt
stille. Jeg afladede riffelen og pakkede min
rygsæk og gik ned mod dyret. Det er en
speciel oplevelse. Man er glad for denne
oplevelse og fordi det er lykkedes at nedlægge et dyr, men på samme tid er der også
noget sørgmodigt ved at komme ned til dette smukke dyr, som man lige har dræbt.
Min første svenske buk. Hjertet var skudt
væk. Ikke just noget pragt trofæ, men det
vil minde mig om denne aften i Småland,
hver gang jeg kigger på den, hjemme på
væggen i Grønbjerg. Da jeg hentede Carl
viste det sig, at han også havde skudt en
buk. En pæn gaffelbuk, som han havde
hængt op i et træ, fordi der var kommet en
ræv, som ville i gang med aftensmaden. Tilbage ved huset bakkede vi til "slagtehuset"
og de andre kom straks og lykønskede. Det
blev en hyggelig sommeraften på terrassen.
Vi kunne høre ravnene som boede nede i
skoven og som vi så hver dag.
Fortsættes i næste nummer….
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I et par weekends er der blevet arbejdet hårdt for at gøre Brugsens parkeringsforhold tilfredsstillende og pæne. Der mangler i skrivende stund en trappe og kanten ned til Anneberg og stakit ind
mod vandværket og Hans Jørgen og Annette.

Grønbjerg IF
Indendørs fodbold for
mikro 94, 95 og 96
begynder
tirsdag, d. 2. oktober kl. 17 - 18
Træningen foregår i
Grønbjerg Multisal
Trænere er:
Niels Jørgen Sønderby
Bill Pedersen og
Kaj Kviesgård
M.v.h. Jytte Nilausen
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lørdag d. 20 oktober
til Høstfesten
Festen begynder kl. 19.00
Der vil blive serveret
delikat mad og derefter
dans og musik
Indbydelse bliver husstandsomdelt
Sogneforeningen

I Trykkeriskift

pris så….
Og tiden vil kun vise om kvalitet lever
op til forventningerne af et kvalitetsblad.

I bestræbelserne på at holde udgifterne i
forbindelse med fremstillingen af Runestenen i ave, har jeg ikke set anden udvej
end at indhente priser fra forskellige
trykkerier for om muligt at hente en besparelse.
Det lykkedes. Og besparelserne er af en
sådan karakter at jeg har fundet et skift
nødvendigt.
Det hidtidige trykkeri har leveret en vare
der fuldt ud lever op til den høje standard som jeg gerne vil omgive Runestenen med. Det både på trykkerisiden billedmæssigt, trykkvalitet og finishen af
bladet. Det er ikke problemet, men kan
man nu få den samme vare for en lavere

Men en ændring i de gængse procedurer
har påført nogle andre problemstillinger,
idet det nye sted har en lidt længere reaktionstid end det tidligere trykkeri.
Det fører så til nogle overvejelser som
jeg gerne vil have læserne og måske
specielt foreningerne i Grønbjerg til at
tage stilling til.
Skal deadlines for aflevering af stof til
Runestenen rykkes, eller skal udgivelsestidspunktet rykkes? - Se det vil jeg
gerne have nogle respons på så vi kan få
Runestenen ind i de sædvanlige faste
rammer til gavn for hele vort sogn.
-mb 

Ørnhøj - Grønbjerg
Havekreds
Fredag den 28. september kl. 17.30 – 22.00 og
lørdag den 29. 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 38 63 79 eller Lis 97 38 43 13 senest d. 12.
september.
Torsdag den 11. oktober kl. 19.30 på Ørnhøj Hotel. Fællesmøde med Vinding-Vind havekreds. Havebrugskonsulent Poul Hagedorn fortæller om blomsterrige Hortensier, og efter kaffen om en haverejse i Wales.
Pris 50 kr. incl. Kaffe og kage. Ønsker du kørelejlighed fra Grønbjerg, så ring til
Lis 97 38 43 13.
Mandag den 5. november kl. 19.30. Generalforsamling på Ørnhøj Hotel. Vi
viser, hvordan man kan lave efterårsdekorationer med naturens egne materialer.
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I Børnehuset

I Ta´ en udfordring

Ved: Gert Hjorthus Kristensen

Ved: Tine Lund-Nielsen

Børnehusets arbejdslørdag.

Har du lyst til at være med i bestyrelsen i Grønbjerg IF i år 2002?

En lidt forsinket tak til dem, der hjalp i
Børnehuset lørdag den 16. juni, hvor der
var arbejdslørdag. Vi startede med
hyggelig samvær over en kop kaffe/the
og rundstykker. Herefter blev arbejdet
fordelt, og det blev alt sammen
indendørs arbejde, da det regnede ret
voldsomt. Meningen var, at der den dag
også skulle lægges fliser udenfor
Myretuen. Desuden var der nogle
trærødder, som skulle fjernes. Det var
der heldigvis et par friske gutter, der tog
sig af siden hen.
Arbejdet gik altså i gang indenfor, hvor
der blev malet i både Myretuen og
Mariehønen på livet løs.
Der blev gjort rent, syet gardiner samt
lavet lidt loft i Mariehønen.
I Myretuen blev der flyttet lidt rundt på
møblementet, så der blev lidt mere luft i
de trængte lokaler.
Dagen sluttede af med et velfortjent
måltid, som bestod af frikadeller med
kartoffelsalat og hotdogs, det hele gik
rigtig godt.
Tak til alle! 

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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Så henvend dig til én fra bestyrelsen,
enten
Leif,
Børge,
Jytte Nilausen eller
Tine
Vi mangler folk til næste sæson og
brænder du for at gøre et stykke frivilligt arbejde, vil vi meget gerne høre fra
dig – du behøver ikke at have tilknytning til Grønbjerg IF i forvejen, men
bare har lyst til at få indflydelse i klubben, så sig til.
Henvendelse kan ske til
Tine på tlf. nr. 97 38 41 20 eller
Jytte på tlf. nr. 97 38 43 78
Vi ser frem til at høre fra dig.

Træningsdragter
Grønbjerg IF
Træningsdragterne i
"Puma" rød/blå
kan bestilles!
Prisen er
til voksne
til børn

500,400,-

ved henvendelse til
Jytte Nilausen, tlf. 97 38 43 78
senest 1. oktober

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 Annette Petersen
Ved: Grete Tange

Skolegang i Grønbjerg
Denne gang har jeg besøgt Annette Petersen født Kokholm. Årsagen til besøget er, at Annette har haft den specielle
skolegang, at hun startede i Abildå i 1. –
5. klasse, derefter gik hun i Grønbjerg i
6. + 7. for at slutte i Ørnhøj i 8. klasse.
Annette er født i Abildå den 4. oktober
1950 af Ingeborg og Axel Kokholm.
Før skoletiden:
Anette fortæller:
Mor og far kom til Abildå under krigen,
de var nygifte, og far havde fået arbejde
som gravemester i kulgraven ved August Jensen. Dengang var der mange
mennesker der arbejdede i kullet i Abildå.
Mor og far boede i et lille træhus de første år. De fik tre børn, hvor af jeg var
den yngste, 7 og 8 år yngre end mine
brødre Knud og Bjarne.
Med tiden slap kullet op og far måtte
længere hjemmefra for at have arbejde
som gravemester.
Da jeg var syv år flyttede vi op til byen.
Far havde købt et hus. Vi gik alle tre i
Abildå skole, men mine brødre kom også til at gå i Grønbjerg og Ørnhøj skole.
Dengang kom man ud at tjene, allerede
når man var ca. 12 år. Jeg var lidt mere
heldig, for jeg fik lov til at blive hjemme; det var ikke længere almindeligt at
sende sine børn ud at tjene, før de var
konfirmeret.
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Abildå skole:
Jeg begyndte at gå i skole i 1958 efter
sommerferien, og de første 5 år gik jeg i
Abildå skole. Det var en helt ny skole
med gymnastiksal. Vi var fem i vores
klasse, tre piger og to drenge. Også dengang gik man to klasser sammen - det synes jeg var sjovt, for det år man var den
lille, måtte man hænge i for at følge med
de store, og omvendt når man var den
store, skulle man da ikke være ringere
end de små.
Vi havde en lærer, som hed lærer Albrechtsen, og jeg kan huske, at vi skulle
kunne Ole Bole, før vi kom i skole, for
den fik vi udleveret et år før undervisningen begyndte.
Jeg kan huske en bestemt begivenhed fra
Abildå: det var til jul, hvor lærer
Albrechsen tegnede hele tavlen fuld af
beretningen om Jesu fødsel med farvekridt. Det kom kun frem den ene gang
om året.
Grønbjerg skole:
Efter sommerferien 1963, var jeg 12 år,

og jeg skulle så til Grønbjerg skole for
at tage 6. kl. og 7. kl. Det var meget
spændende, men også vemodigt, da jeg
måtte sige farvel til de to andre piger.
Den ene skulle til Ørnhøj, og den anden
skulle til Timring. Det var sognegrænserne, der bestemte, hvor vi skulle hen,
men jeg fik de to drenge med. Vi blev
kørt i bus til skole. Det var Frede fra
Ørnhøj, som kørte bussen, som var meget gammel. Den kunne skyde, så vi
blev helt bange for, om den nu holdt, til
vi kom i skole.
Det var først i 1961, at børnene fra
Abildå begyndte at gå i Grønbjerg skole. Indtil da havde de fået undervisning i
Abildå, indtil de var færdige med 7. kl.

Vi var 14 elever i 6. kl. 6 piger og 8
drenge, og her var vi årgangsdelt. Jeg
følte mig godt modtaget, for de var alle
søde, og jeg var aldrig ked af at skulle i
skole. Vi havde Hartelius til lærer og
Bonde Nielsen til nogle fag. Hartelius
kunne ikke styre os, så efter et halvt år
rejste han sin vej. Efter ham fik vi en, der
hed Svend Mohr Christensen, og han var
meget streng. Jeg ved ikke, om han troede, vi trængte til lidt opdragelse. Han
blev så forelsket i frøken Agger - det
hjalp. Hun var lærerinde på den anden
skole.
I skolen skrev vi med pen den første tid,
men efterhånden fik vi alle en fyldepen,
det var dejligt. Jeg fik en Parker, og den

Bagest fra venstre: Svend Mohr Christensen, Bonde Nielsen, Kaj Bror Sandal, Ole Olesen, Frode
Pedersen
2. række: Villy Erlandsen, Bent Kyndersen, Carl Nielsen, Jens Peder Pedersen, Hans Kristian John
1. række: Karin Andersen, Maja Mikkelsen, Tini Møller, Birthe Nielsen (Langmose), Annette Kokholm, Yrsa Vestergaard
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var jeg meget stolt af. Kun Carl, som
var venstrehåndet, måtte skrive med
kuglepen.
Vi havde følgende fag i skolen: dansk,
regning, bibelhistorie, geografi, biologi
og i 6. + 7. + 8. engelsk. I 7. kl. havde
vi også tysk, og jeg kan huske, at i 8. fik
jeg køkkenskole og førstehjælpskursus.
Skoledagen foregik næsten som i dag,
og vi gik i skole fra 8 til 14 – 15. Vi gik
også i skole hver dag hele året, og i de
tre sidste årgange fik vi karakterbog,
hvor karaktererne var ug, mg og g.
I 6. kl. sad vi ved skrå borde som kunne
åbnes. I 7. kl. havde vi dog nye borde.
Vi havde ingen gymnastik i skolen, da
der ingen gymnastiksal var i Grønbjerg.
Men håndgerning havde vi, det var nede
ved fru Halkjær i lille skolen. (Skolen
som Annette omtaler er Vestre Skole der hvor
Henning og Karen Margrethe Møller bor i dag.
Lille Skolen lå ud til Algade på den samme
grund. red.) Jeg kan huske, vi syede en

spencer (lyseblå) med en rose, som vi
applikerede på bagefter.
Jeg husker, at hvert år skulle jeg have
nyt skoletøj, og så tog vi bussen fra
Abildå til Holstebro, hvor jeg fik 1 sæt,
som så skulle vare det år. Især mindes
jeg et par pepitaternede bukser, som var
meget moderne, da jeg fik dem, men da
året var omme, var de ikke så smarte
mere.
I frikvartererne hoppede vi i elastik og
spillede bold, og drengene sloges.
Gode minder:
Vi var med på den allerførste tur til
Bornholm, vi havde Bonde Nielsen,
Svend Mohr Christensen, Gudrun og
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Nyborg med. Vi boede på Soldalen, det
var en kæmpe oplevelse for os børn, både at komme til København, i Tivoli og
sejlturen til Bornholm. Vi var også en tur
på Christiansø, og det er der nok nogle,
som husker endnu.
Jeg kan også huske skolefesten, hvor vi
opførte Detektiv Blomkvist. Birte ude i
Langmose var den fæle røver, som var
udstyret med en revolver. Da den gik af,
blev alle meget forskrækkede. I kan tro,
det var spændende. Skolefesten gav et
overskud, som blev brugt til at købe en
fremviser for - den har Grønbjerg Skole
endnu siger Egon Kristiansen.
Bonde Nielsen tog os også med på svampetur ud til Kaj Munks hus, (Lokkelykke
der ligge ved den ”gamle bane” red.) og da vi
kom hjem, lavede hans kone dem i stand,
så vi kunne smage alle sammen.
Sanglege var også noget, vi syntes, var
sjovt. Hvis vi havde været rigtig dygtige,
kunne vi få sangleg den sidste time.
Engang havde Bonde Nielsen for sjov
spurgt, om der var nogen, der kunne spise 30 flødeboller. Dengang var de noget
større end nu, det kunne Karen Andersen
nemt, så en dag kom han med en hel kasse flødeboller. Dengang var der 30 flødeboller i en kasse, og Karen måtte nu i
gang, og hun spiste og spiste. Til sidst
var der kun en tilbage. Nu var Karen Andersen en meget lattermild pige, så hun
kikkede lidt på den, og så begyndte hun
at le og kunne slet ikke holde op, så hun
fik ikke spist den sidste.
Jeg kan også stadig med glæde huske, at
vi af og til fik lov til at tegne frihåndstegning, og at Bonde Nielsen den 4. maj tog
os med ud til flagstangen, hvor flaget

8. kl. i Ørnhøj. Den var lige startet det år,
og medens jeg gik i 8. kl., kom 9. kl.
Tiden var dog ikke rigtigt til at gå i skole
så mange år. Mine brødre havde været
ude at tjene i mange år, så jeg gik ud efter 8. kl. og kom til Vildbjerg til en købmand. Da jeg havde været der et år, tog
jeg et halvt år på Balle Ungdomsskole
ved Vejle.

blev hejst, hvor vi sang: ”En lærke
letted’”, og hvor han fortalte os, hvor
vigtig frihed og retfærd var.
Af dem jeg gik i skole sammen med,
har jeg kun forbindelse med Dora Kristensen, som er opvokset på nabogården
i Abildå, og som i dag er gift med Jørgen Kristensen og bor på Rundingen i
Grønbjerg, og med Birthe Jensen i
”Langmose” (Kjærgårdsvej 8 red.), som
jeg kom til at gå klasse med på Grønbjerg Skole.
Konfirmationsforberedelse:
Vi gik til præst i 7. kl. ved Pastor Sørensen. Han sagde altid, at vi kun måtte læse på lektien to gange, men det tror jeg
ikke, han mente, for vi skulle helst kunne det udenad - også salmevers.
Tiden efter:
Da jeg var blevet konfirmeret, kom jeg i

Efter skoleopholdet tog jeg tilbage til
købmanden og var der i to år mere. Så
traf jeg Hans Jørgen, og vi blev gift i
1970.
Vi var pedelpar på Lægård Landbrugskole ved Holstebro i fire år, og der er ElseMarie født. Derpå følte vi tiden var inde
til, at vi skulle hjem til Grønbjerg. Det
var meningen, at Hans Jørgen skulle
overtage ”Bækgaard”, (Holstebrovej 26,
Eva Broni og Ole Berthelsen red.) som var
hans forældres (Else og Gregers Petersens) gård.
Den første tid boede vi oppe ”på bakken” (Algade 4a, Inger og Tommy Kjeldgaard,
red.) ved smeden, der blev Ulrik født i
1974. Hans Jørgen arbejdede ved smeden
og hjalp hjemme hos sine forældre. Men
ryggen ville ikke rigtig med til det landmandsliv, så vi købte det hus, som Paula
Kristensen bor i nu (Algade 27, red), Hans
Jørgen kørte for Anneberg, og jeg hjalp
Paula i hendes købmandsbutik. (Svinget 3
der hvor Annette og Hans Jørgen bor i dag,
red.) Med tiden ville Paula gerne til at ha-

ve lidt mindre at se til, og hun syntes, det
var for stort til hende, så i 1979 byttede
vi og overtog butikken, og nu kender de
fleste vist resten af historien. 

www.runestenen.dk
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I Til Hundeejerne!!!

I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

En lille bøn til hundeejere
i Grønbjerg.
Det er ikke for at være krakilsk eller
stramtandet, at dette lille indslag igen
bliver bragt i Runestenen, men vi er
nogle fodboldspillere, der synes, det er
lidt træls at komme ind i klubhuset eller
for den sags skyld hjem med hundehøm- hømmere under støvlerne, når vi
har været til træning. I kære hundeejere
må hjertens gerne lufte jeres hunde på
det grønne område, stadion og foran
klubhuset hvor der er sten, men vil I ikke nok tage en pose med og tage hundens efterladenskaber med jer – der står
en container ved klubhuset, som I meget
gerne må smide posen i, men gør os alle
en tjeneste at fjerne det i stedet for at lade det ligge.
Med venlig hilsen Grønbjerg IF
Tine Lund-Nielsen 

Når mand taber håret.
Håret bliver tyndere med alderen. Ikke
alene bliver der længere mellem de enkelte hår, men hvert hår bliver også mindre kraftigt. Dette er en naturlig proces
og den kan ikke standses. Testosteron er
et hormon, som spiller en vigtig rolle i
denne mekanisme, og da mænd har mere
af dette hormon end kvinder, er det især
mænd, der taber håret.
For øjeblikket er det heldigvis moderne
at være skaldet, hvis man altså er en
mand.
Der findes to midler, som kan mindske
hårtab. Det ene hedder regaine og skal
smøres ind i hårbunden. Det kan fås i
håndkøb. Det andet hedder propecia og
er receptpligtigt. Det indtages som tabletter.
Begge midler koster omkring 15 kr. om
dagen og skal anvendes forebyggende.
De forsinker hårtabet, man taber det
langsommere, men tabt hår kommer ikke
igen, og de virker kun så længe, man
bruger dem. Kvinder må ikke bruge propecia.
Nogle hårshampoo kan give håret mere
fylde og glans, men det er kun de 2 stoffer, der kan modvirke hårtab.
w w w . ru n esten en . d k

Skyttes Fodklinik (læge exam. fodpleje)
Spar tid og penge - få ”æ faer” ordnet derhjemme.
Ring og aftal tid på tlf. 97 38 43 43 træffes bedst kl. 17-18.
Kjærgårdsvej 14, Grønbjerg. Inger Skytte
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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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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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I Stinne Hansen
Ved: Ingrid Kirk

TILLYKKE STINNE
med de 90 år!
”Jo, her kommer en sygeplejerske hver
dag og ser efter, om jeg er levende endnu”, fortæller Stinne Hansen og griner
lidt. ”Det er ingen selvfølge, at jeg stadig er her, for både min mor og mine
søskende er døde af kræft, så man kan
vel regne med at det ligger til familien.
Og så har jeg tilligemed den vane at jeg
ryger, det skulle jo ikke være sundt.
Men det kan jeg ikke la´ være med,
selvom jeg er fyldt halvfems år! Min far
blev da 92”- skyder Stinne ind, hun nyder nu at få tændt sin pibe eller en cerut.
Så kan sundhedsapostlene sige, hvad de
vil. ”A ka´ et la´ vær´!”
”At der hele tiden kom nogen og holdt
øje med mig, syntes jeg nok i starten var
lidt overflødig”, siger Stinne,
”men nu er jeg da glad for det, det er
rart, at man kan blive hjulpet”!
Livstykket Stinne
Om der er liv i Stinne Hansen?

Livsglæden stråler ud af øjnene, som hun
sidder her blandt sine fødselsdagsgaver.
Der kom mange hilsener, selvom fødselsdag og opmærksomhed var aflyst.
Stinne har alle dage været noget af et livstykke - en rigtig sportspige, hvor det
især var gymnastikken hun dyrkede i
mange år.
Ungdommen
Hun var en ivrig gymnast, men hun var
da også datter af en foregangsmand indenfor det folkelige liv i Grønbjerg, Kresten Hansen, som med sin familie boede,
hvor det nu hedder Algade 2. Han var
med til at oprette andelsforetagender som
forsamlingshus, mejeri, brugsforening og
gymnastik- og ungdomsforening her i
Nr. Omme.
Hver morgen starter med gymnastik for
Stinne, det sku´ nu være så sundt, har
hun hørt!
Som ung kom Stinne Hansen ud at tjene.
Et år var hun i huset i et hjem i Roskilde,
og i Lem har Stinne opholdt sig i flere år.
I 1946 blev Stinne mor til Tove, og har
klaret sig flot som alenemor gennem alle
årene, samtidig med, at hun blev husbestyrerinde for sin bror Niels Hansen. De
to overtog på et tidspunkt ejendommen
efter forældrene.
Dagligdagen
Tove har været til megen glæde for sin mor. Stinne bliver
ringet op af datteren næsten
daglig, - så får de to sig en
snak omkring, hvordan landet
ligger--, måske om, hvad middagsmenuen fra plejehjemmets
køkken lød på i dag. Vi får rigtig god mad derovre fra - hver
dag - og madmanden, Erik, er
flink, han gir sig altid tid til en
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lille passiar.
Stinne har haft megen fornøjelse af at
gå til Bankospil -, men ved banko, ”der
skal de nu blive fri for mig nu”, mener
Stinne! ”Men jeg spiller stadig kort med
vennerne - flere gange om ugen”!
Stinne Hansen nyder sin tilværelse her i
lejligheden i Algade. Ud af køkkenvinduet nyder hun synet af de sortbrogede
køer derovre på Ole Bendtsens mark.
Godt nok var de røde derhjemme, køerne, men de her kan nu godt gå an, mener pigen, der er vokset op i landbomiljøet. ”Ja, de sagde, at jeg er født i laden,
vistnok på grund af byggeri”.
Familie og venner
Der er ikke megen familie tilbage her i
Grønbjerg, - kun en enkelt kusine; men
der er masser af venner, - ”å hvor er æ
skjøn, når de dumper ind å æ dar - og
det gjør de tit”! Bjarne Bager, som boede herinde ved siden af, bliver nævnt.
”ham savner a fenkme manne gång”! Stinne vil ikke forklejne nogen af vennerne--- men- men- men-, der er nu da
Helga! Hun kikker ind hver dag og ser
om der er noget, hun kan hjælpe med.
Det er Helga, der køber ind for mig.
Jo Stinne Hansen ka´ li´ at bo her i
Grønbjerg!
Stinne glæder sig også over sine børnebørn, Pia og Helle, de er nogen rigtig
gjøw piger. Den ene er mannequin, den
anden er i Folketinget.
Tillykke
Stinne Hansen fyldte 90 år d.21. august.- ”Jo, a blywer gammel”, mener
hun selv, ”a ka et howsk det hele mer´!”
- Jeg synes nu, at du husker meget Stinne, og så har du sådan et herligt humør.
Er det ikke næsten det vigtigste i din alder? De henter dig jo, som du siger, når
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du skal i byen!
Her fra Runestenen ønskes du hjertelig
TILLYKKE med dine 90 år !!!!!!!
N.B. På falderebet må vi lige kikke på
Stinnes ”gammel klokk”, ja, hun har da i
grunden 2 gamle klokker (vægure). Den
ene fik hendes forældre i sølvbryllupsgave, og den helt gamle har tilhørt Stinnes
bedstemors far. - De går begge som de
skal, ja klokken slår og tiden går ! ik 

Fodboldafslutning GIF
Fodboldafslutning for
Mikro- Mini- og Lilleputter foregår
søndag d. 30. september kl. 13 - 16
Nærmere besked følger senere.
Grønbjerg IF

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

97 38 42 85

I Jagtforeningens tur til Vest Stadil Fjord
Torsdag d. 23. august havde
Jagtforeningerne i Grønbjerg
og Ørnhøj slået sig sammen
om en tur til Vest Stadil
Fjord. Jagtkonsulent og skovfoged J.H. Jakobsen var guide
på turen.
Vi fik en god orientering om
projektet Vest Stadil Fjord
hvor man har hævet vandstanden med ca. 90 cm til glæde
og gavn for vor fugle- og
vildtbestand.
Vi gjorde endvidere holdt ved
”udsigtshytten” vest for Stadil.
Har var der mulighed for at studere de fugle og dyr der var i området.
Og endnu et stop blev gjort ved
Jagtkonsulent Bjerres Gamle hytte endnu længere vestpå fra Stadil. Her blev kaffen indtaget til lyden af Rørdrum fra udstillingen
på stedet.

Gravermedhjælper ved Nr. Omme Kirke.
Ved Nr. Omme Kirke er stillingen som
gravermedhjælper og afløser ledig, og ønskes besat pr. 1. oktober 2001
Stillingen omfatter alt forefaldende arbejde på kirkegården og ved kirken, herunder medvirken ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger under graverens
fravær.
Der arbejdes hen imod installation af automatisk ringning, hvilket vil påvirke det
årlige timetal som forventes at ligge på

ca. 400 timer årligt.
Stillingen kan, om ønsket, deles på 2 personer.
Nærmere oplysning hos graver:
Ida Ebbensgaard tlf. 97 38 46 96
Menighedsrådsformand:
Hanne Kjærgaard tlf. 97 38 40 94
Kirkeværge:
Else Pedersen tlf. 97 38 43 73
Ansøgningsfrist 25. september 2001
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spæd med fløde og bouillon, skal koges op.
Gryden tages af varmen – 2 spsk. Reven ost
og æggeblommerne røres i. Beklæd tærteformen (24 – 25 cm.) med 2/3 af dejen, prikkes
med en gaffel den sidste spsk. ost drysses
over. Broccoli buketterne lægges på, herover
skinkesovsen.
Restdej i rudemønster.
225 grader i 30 minutter.

I Op - Skriften
Ved: Anette Petersen Familie & Samfund

Her i denne rubrik vil vi fremover
bringe en opskrift af én eller anden
kulinarisk nydelse.
Rubrikken er åben for alle.

Dertil kan serveres tomatsalat:
Tomater skæres i både lægges i fad, drysses
med fint hakket purløg og evt. rødløg Fetaost og oliven.

”Jeg har kikket i opskriftsbogen fra min
tid som købmand. Nogle af de opskrifter
vil jeg lade trykke her i Runestenen.
Da tiden nu er til, at købe nogle fine
Broccoli har jeg denne gang valgt at
bringe opskriften på.

Til kaffen kan man så servere :
Squashkage a` la Bill
Bages i 40-60 min. ved 190 grader i springform.

Karin Demant`s Broccoli Tærte:
300 gr. Mel
200 gr. Margarine
1 dl. Vand
Fyld :
500 g Broccoli

3 Æg
250 g Sukker
2,5 dl. Olie
400 g Squash
325 g Mel
¼ tsk. Bagepulver

200 g Skinke
2 spsk. Mel
2 dl. Fløde
2 dl. Bouillon
3 spsk. reven ost
2 æggeblommer

Broccoli buketter blancheres et par minutter i kogende vand og afkøles. Skinken
svitses i fedtstoffet og melet drysses over,

2 tsk. Natron
½ tsk. Salt
2 tsk. Vaniliesukker
3 tsk. Kanel
50 g Solsikkerkerner

Pyntes med flødeost - creme:
200 g Flødeost naturel røres sammen med
125 g Smør
125 g Flormelis
1 tsk. kanel 

Pige-gymnastik 3. til 7. klasse
Tirsdag den 25. september starter vi igen op med pigegymnastik i Grønbjerg. Vi skal træne hver tirsdag i Multisalen fra 18.00 til 19.00.
Det du kan komme at være med til er:
At have det sjovt
At lege nye og kendte lege
At lave god gymnastik
At lave anderledes gymnastik

At snakke og hygge
At du selv kan komme med gode ideér
At komme til opvisning i marts måned

Vi ser frem til at møde dig tirsdag den 25/9 klokken 18.00.
Gymnastik hilsener fra Pia Bak og Helle Harhorn
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VIKINGEN ER LØS

Den tidligere sydafrikanske ærkebiskop Desmond Tuto, blev engang spurgt om
han troede på Gud.
Han svarede: ”Lad mig sige det på den måde”:
Der var engang en mand der kørte op ad en meget smal og stejl bjergvej. I et
ukoncentreret øjeblik kørte han ud over kanten, og han og bilen styrtede ned.
Bilen og manden faldt og faldt.
Da faldet skete fra en meget stor højde, forsøgte manden at få døren til bilen op,
hvilket lykkedes ca. halvvejs nede af bjerget. Manden kom ud af bilen og var så
heldig at få fat i en gren på et træ der groede på siden af bjerget.
Manden hængte der i nogle øjeblikke og kunne se at der ikke var andre muligheder for at redde sig end at påkalde Herrens hjælp.
Manden foldede nu sine hænder så godt som det nu var muligt, samtidig med at
han holdt godt fast omkring grenen på træet.
Han vendte blikket opad og bad:
”Herre hvis du er der - så hjælp mig”
En stemme fra det høje lød:
”Min ven tror du på mig?” Manden der øjnede et håb svarede: ”Jaaaah!”
Stemmen gentog: ”Kære ven tror du rigtig på mig?” Hvortil manden svarede, ”Jaah da!”
”Min ven tror du fuld og fast på mig?” gentog stemmen.
Uden tøven i stemmen svarede manden: ”Ja!”
”Hvis du tror inderlig på mig - så giv slip fra træet og lad dig falde”, lød det fra
det høje.
Hertil svarede manden: ”Er der andre deroppe?”

"Præsten klæder sig ofte i Adams pragt. Han læser fra Bibelen og synger ”Ære
være Gud i øjet." (Jenny Kristine 9 år)
"Hvis man lægger sig på knæ oppe ved hegnet ind til præsten, får man hundekiks." (Frida 6 år)
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