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���� Redaktionen 
 
 

 

Forsiden 

Denne gang har jeg valgt at gøre en ind-
sats for at gøre opmærksom på det til-

stødende kommunalvalg - eller valg til 
byrådet.  

Når jeg så markant sætter vores liste L 

på forsiden så er det ud fra den betragt-
ning at det er vigtigt at vi, Nr. Omme 

Sogn, bliver repræsenteret i byrådet, og 
det bliver vi kun, hvis vi står sammen 

og stemmer på Grønbjerg Sogneliste, li-

ste L.  

 

Her omkring …. 

kan udmærket betragtes som en fortsæt-
telse af ovenstående.  

Det er af yderste vigtighed at vi stem-
mer lokalt, at vi beholder beslutnings-

processen så langt ude hos menigmand 

som overhovedet muligt. 
Mange føler måske ikke, at de har sær-

lig meget indflydelse på de forhold der 
vedrører os. Det kan man måske have 

meget ret i, men så er det desto meget 

mere vigtig at man får sat sit kryds rig-
tigt den 20. november og så overlader 

beslutningerne til den eller dem man nu 

engang synes varetager ens interesse 
bedst muligt. 

Vi kan ikke alle være med i beslutnin-
gerne hverken i byråd, amtet, regerin-

gen eller EU, så derfor har Danmark et 

såkaldt repræsentativt demokrati, og så 
må dem vi vælger, råde og beslutte for 

vi andre. 
Sådan er det også helt lokalt, men her 

kan med rette føle, at vi kommer tættere 

på beslutningstagerne og beslutninger-
ne. 

Gennem flere år har det vist sig, at vi 

ved seriøst og vedholdende arbejde, kan  

få gennemført nogle ting der kan være til 

gavn for os i lokalsamfundet, og dermed 
til gavn for landet. 

Vi er med i den demokratiske proces ved 
at deltage i foreningsarbejdet, det for-

eningsarbejde der er så vigtigt for at vor 

demokrati kan vedblive med at bestå, og 
kan være et godt værn mod de fastlåste 

og regelbundne opfattelser der hersker i 
visse religioner og dermed styrer 

(diktaturer) visse steder i verden. 

 
Når du nu tirsdag aften, efter at du har 

sat dine tre kryds og efter at du har indta-

get valgaftenstraktementet og du, på tre 
fronter, har konstateret om valget har 

været godt eller skidt, læner dig tilbage i 
stolen - så tag en beslutning om at i næ-

ste valgperiode vil du gøre noget for vort 

lokalsamfund, i én eller anden forening, 

på en eller anden led.  -mb � 

RUNESTENEN 

 
www.runestenen.dkwww.runestenen.dkwww.runestenen.dkwww.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 
 97 38 42 84 
 e-mail: leif@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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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Gravers Kjærgaard 

 
Efteråret er over os, netop 
nu stilles urene og have-
møblerne tilbage. Aftner-
ne bliver mørke, vinteren 
nærmer sig, og der falder 
ro over landet, - skulle 
man tro. Men det er vist kun i de gode 
gamle danske sange, det gør sig gælden-
de, i virkelighedens verden stiller det 
sig jo nok anderledes. Sådan forholder 
det sig i hvert fald med det kommunal-
politiske. Dermed ikke et ondt ord om 
den danske sangskat, hvori der såmænd 
både kan hentes inspiration til fordybel-
se og til et positivt og lyst livssyn, hvil-
ket til tider også kan være nødvendig. 
 

Budget 2002.  

Jeg nævnte i sidste nr. hovedtallene i 
budgettet, så det vil jeg ikke gentage, 
men derimod komme lidt ind på, hvad 
der er sket mellem første og anden be-
handling. Der var 2 ændringsforslag fra 
henholdsvis Socialdemokratiet og Bor-
gergruppen, som begge blev nedstemt. 
Et par administrative ændringsforslag af 
primær teknisk art blev vedtaget.  
 
Svampe 
Men, - i budget 2002 spiller vi med en 
blind makker, som vist ingen i det sid-
dende byråd kan huske magen til. Sagen 
jeg hentyder til, gælder svampeangrebet 
på Videbæk Skole, som efterhånden har 
udviklet sig på en måde, som vi ikke 
havde forestillet os. Status lige nu er 
som følger: Ca. 350 elever er flyttet til 
22 opstillede pavilloner ved Videbæk 
Hallen. Dermed er skolen rømmet, på 
nær børnehave - 1 og 2 kl. som går i en 
afdeling for sig selv. En tilbundsgående 
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rapport over hele skolebygningens til-
stand skulle se dagens lys medio novem-
ber. Dernæst må vi så tage stilling til, 
hvilke tiltag der er nødvendige for at få 
normale tilstande igen. Uanset hvad der 
skal gøres, kan enhver sige sig selv, at en 
sådan omgang koster penge, mange pen-
ge. Det har selvfølgelig også fået budget-
mæssige konsekvenser. Anlægsbudgettet 
er af den grund forhøjet med 9 mio. kr., 
som finansieres med ekstraordinær bank-
lån. Vi kunne også have valgt at forhøje 
skatteprocenten med næsten 1%, men 
den løsning valgte vi altså ikke. Skatte % 
på 20,7 og grundskylds 0/00 på 6, er i det 
vedtagne budget uændret, ligesom der er 
foretaget alm. fremskrivning på de for-
skellige driftsområder. 
 

….fortsættes side 6 
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Biblioteket: T. Vestergård  97384177 

Billardklubben: Niels Jacobsen  97384468 

By- og Erhv.udv: Ivan Mortensen 97384211 

Byrådet: Gravers Kjærgaard 97384094 

Børnehuset Best: Margit Lauridsen 97384291 

Børnehuset: Lone R. Lauritsen 97384066 

Dagplejerep.: Susanne Bagge 97384414 

Forsamlingshuset:  97384383 

Grønbjerg-2000: Mogens Ballegaard 97384332 

Gymnastikforen.: Torben Sønderby 97384606 

Havekredsen: Lis Helles Olesen 97384313 

Hjemmeplejen:  96949494 

Familie & Samf: Annette Petersen 97384139 

Idrætsforeningen: Tine Lund-Nielsen 97384120 

Jagtforeningen: Kresten Agerlund 97384270 

Kirkebetj/Graver: Ida Ebbensgaard 97346261 

Kirkeligt Samf: Hans Erik Hansen 97384038 

 

Klubhuset:  97384076 

Landbetj: Karl Werge (Videb.) 97171030 

Lokalhistorisk: N. Peder Svendsen  97384110 

Lægen: Henrik Thomsen 97384050 

Menighedsrådet: Hanne Kjærgaard 97384094 

Musikforeningen: Jonna Gregersen 97384546 

Nr. Omme Graver kontor 97384696 

Posthuset: Brugsen 97384042 

Præsten: Ernst M. Ottosen 97384183 

Røde Kors:  Besøgstjeneste 97173354 

Skolebestyrelse: Ole Berthelsen 97384179  

Skolen: Henning B. Møller 97384177 

Sogneforening: Kresten Vestergaard 97384200 

Udlejn./Flagalle Jørgen Demant 97384187 

Ungdomsklubben: Karen Bak 97384349 

Venstreforen: Jørgen Demant 97384187 

Vandværket Jørgen Kristensen 97384259 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1800  Søn- og helligdage kl. 1745 
 Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1200 
 
Rutebilernes informationscentral: Videbæk -------------------97 17 33 99 
Mandag - fredag kl. 800 - 2000 Ringkjøbing ---------------97 32 33 99 
Lørdag kl. 800 - 1600 Holstebro -----------------97 42 17 88 
Søndag kl. 1100 - 2200 Skjern ----------------------97 35 06 77 
 

Vagtlægen: 97 84 18 00 Alarmcentralen:----------112 

Læge H. Thomsen 
Tlftid: 800 - 900 
Konsultation: 
efter aftale 
 
Tlf.: 97 38 40 50 

 

 

Grønbjerg 

Folkebibliotek: 
Mandag: 1500 - 1700 

Torsdag: 1800 - 2000 
 
Tlf.: 97 38 41 77 

 

 

KCR- Lampeskærme 
For private: 
Efter aftale - Ring 

Tlf.:  97 38 41 16 

 

Klip og Krøl: 
Mandag: 900 - 1730 
Tirsdag: 900 - 1730 
Onsdag: Lukket 
Torsdag: 900 - 1730 
Fredag: 900 - 1730 
Lørdag: Lukket 
 
Tlf.: 97 38 42 85 

 
 

Vandværket: 

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

 
 

Brugsen: 
Åben alle dage  

800 - 1800 
Dog undtaget Juledag og Nytårsdag 
 

Postekspeditionen: 
Alle hverdage: 

800 - 1200 
Søndag lukket 

 
Post indleveret efter 
1200 bliver sendt efter-
følgende hverdag. 
 
Tlf.: 97 38 40 42 

 

 

Genbrugspladsen: 

Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 - 1200

Landbobanken: 
Mandag: 930 - 1200 
Tirsdag & onsdag 
 lukket 
Torsdag: 1330 - 1730 
Fredag: 1330 - 1630 
 
Tlf.: 97 38 40 49 

 

Fodpleje: 

Efter aftale  
bedst fra 17–18 
”Tager også ud.” 
 
Tlf.: 97 38 43 43 

 

Dekorationer - ophæng 

Alt i tørrede blomster 

Hver dag 12 - 18 
 
Tlf.: 97 38 47 70 

LLLL  Serv i cemedde le lser  7777 

Videbæk kommune: 96 94 94 94 
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 NOVEMBER Side   Side 

MA 19 Skolebest. Dagen aftaget med 9t 32m 47  LØ 22   

TI 20 Kommunal valg/Folketingsvalg  SØ 23  Kirke ingen  

ON 21   MA 24 Juleaften Kirke 16  52  

TO 22 Læsekreds  TI 25 Juledag Kirke 10   

FR 23   ON 26 2. Juledag Kirke 14   

LØ 24   TO 27 Julebal Sogneforeningen 38 

SØ 25  Kirke 10  FR 28   

MA 26  48  LØ 29 Jagt Kiddal      Deadline 54  

TI 27 Knud Jacobsen fortæller Me + KS 41 SØ 30  Kirke ingen  

ON 28 General. Vandværket 9 MA 31 Nytårsaften 1  

TO 29 Julefest G. Børnehus   JANUAR 2002  

FR 30 Jule hygge på GB hjemmet / Julegl. 36 34 TI 1 Nytårsdag Kirke kl. 10  

 DECEMBER  ON 2 1. svøm efter jul  

LØ 1 Julemarked i Fors.huset Jagt Kiddal  42 TO 3   

SØ 2  Kirke 10  FR 4   

MA 3  49  LØ 5   

TI 4 Husk vejviser m. tlf., børn, e-mail.  SØ 6 Hellig Tre Konger Kirke 14 AH  

ON 5   MA 7 Skolebest. 2  

TO 6 Julehygge F&S 38 TI 8   

FR 7 Skolen Juleklip  ON 9   

LØ 8   MA 7   

SØ 9  Kirke 14  TI  8   

MA 10  50  ON  9   

TI 11   TO  10   

ON 12 Læsekredsen  FR  11   

TO 13 Julekoncert 19.30 40 LØ  12   

FR 14   SØ  13  Kirke 14  

LØ 15   MA  14 Indskrivning i Skolen 3  

SØ 16 Juletræ for børn So Kirke 10 18 TI  15   

MA 17  51  ON  16   

TI 18   TO  17   

ON 19 Sidste svøm før jul  FR  18   

TO 20   LØ  19  Dagen tiltaget med 0t 48m  

FR 21 Juleafslutning skolen  SØ  20  Kirke 10  
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….fortsat fra side 3 
 

Skolerenoveringsplan. 
I august blev der afholdt licitation på re-

novering af Vorgod og Videbæk skoler, 

jævnfør planen, som jeg før har omtalt. 
Vorgod kører planmæssigt, men Vide-

bæk er udsat på grund af ovenstående 

problemer. Rækkefølgen i den fastlagte 
plan, skal nok blive fulgt, men jeg tør 

godt på nuværende tidspunkt gætte på, 
at tidsplanen vil strække sig over flere 

år, end først antaget. 

 

Struktur. 
Jeg omtalte ligeledes i sidste nr. en ny 
administrativ struktur på rådhuset. Der 

er i den forløbne periode flyttet rundt på 

mange medarbejdere og skriveborde i 
huset. I forlængelse af det har vi disku-

teret den politiske struktur, efter valg og 

konstituering. Vi har vedtaget, at den 
fortsætter uændret, men at den skal sæt-

tes til fornyet vurdering inden for en 2 
års periode. Så efter nytår vil vi stadig 

se Økonomi -, Teknik og Miljø - , Soci-

al - , Børn- Undervisning og Kulturud-
valg, m.v. 

 

Lokalt. 
Det er vedtaget, at der nu kommer for-

tov, fra Skolevænget til Ommegårdvej. 
Med megen skriveri frem og tilbage er 

Kommune og Amt blevet enige om det-

te. - Algade 29 (i svinget ved den gamle 

Brugs), lykkes det formodentlig at få 
fjernet, ved hjælp af byfornyelsespenge, 

det er sådan set et samarbejde mellem 
Kommune og Stat. -  

Ungdomsklubben har ansøgt om et rente-

frit lån ang. en tilbygning til gymnastik-
salens nordside, det har vi i BUK med-

delt afslag til. Men samtidig opfordret til, 
sammen med Skole og Børnehus at kigge 

på en bedre udnyttelse af selve gymna-

stiksalen, idet idrætsaktiviteterne for 
største parts vedkommende bør kunne 

dækkes i Multisalen. Det kommer der 

forhåbentlig noget spændende ud af. 

 

Afslutning. 
Det var lidt om, hvad der foregår både 

her og der i byrådssammenhæng. Men 

jeg vil slutte, hvor jeg startede, nemlig 
med et vers fra den danske sang, ”Noget 

om helte” af Halfdan Rasmussen.  

 
Der er nok, som går og sysler 
Med at sprænge kloden væk. 
Jeg vil ikke ha` skærmydsler 

og kanoner bag min hæk. 

Mens de andre går og sveder 
for at gi` hinanden lak, 

vil jeg sysle med rødbeder, 
selleri og pastinak. 

 
Fortsat god efterår. � 

Fællesspisning 
 

Fredag d. 25. januar 2001 
 

Familie & Samfund, Kirkelig Samfund og Menighedsrådet arrangerer 
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���� Skolebestyrelsen 
 
 
Ved: Formand Ole Berthelsen 

 

Efter sommerferien tog skolebestyrelsen 

hul på deres sidste skoleår i denne valg-
periode da der sidst i januar eller først i 

februar er opstillingsmøde til ny skole-
bestyrelse, som starter den 1. april 2002. 

Det vil skolebestyrelsen gerne tage hul 

på allerede nu, da vi planlægger at søge 
om lov til at etablere fælles bestyrelse/

ledelsesteam med Grønbjerg Børnehus. 
 

Den 18. september holdt skolebestyrel-

sen sit årlige møde med klasseforældre-
rådene, hvor forvaltningschef for Bør-

ne- og Kulturforvaltningen Peter Søren-

sen orienterede om regler og mulighe-
derne i et forsøgs- og udviklingsarbejde, 

der har til formål at sikre små skoler og 
dagtilbud i landdistrikterne. Herefter 

deltes vi i fire grupper Som fik opgaven 

at komme med fordele og ulemper til 
henholdsvis fælles ledelse/bestyrelse 

med andre skoler eller Grønbjerg Bør-
nehus. Formålet med dette er, at vi ger-

ne vil diskutere bestyrelsens synspunk-

ter med vores nærmeste bagland og her-
ved få bekræftet vores holdning. 

 

Den 25. september holdt vi fælles besty-
relsesmøde med Børnehuset, hvor vi be-

sluttede at arbejde videre mod fælles 
bestyrelse/ledelsesteam. Der blev nedsat 

et udvalg til at udarbejde udkast til mål-

beskrivelse og ansøgning, som så skal 
godkendes i de to bestyrelser. 

 

Disse to møder danner grundlag for op-
lægget til det kommende valg. Skolebe-

styrelsesvalget kører som planlagt med 
valg af 5 forældre for en fireårig perio-

de. Herefter, f.eks. om et år eller to 

(datoen er endnu ikke fastlagt) suppleres 

skolebestyrelsen så med 2 forældrere-
præsentanter for de 3 - 6 årige som er 

valgt for en toårig periode, og fællesbe-
styrelsen er herefter en realitet. På efter-

årets forældremøder vil der blive tid til 

en drøftelse omkring fællesbestyrelse og 
det kommende valg. 

 
Selv om valg og fællesbestyrelse har 

fyldt meget på de sidste to møder, har vi 

også taget hul på indsatsområder til virk-
somhedsplan, der i høj grad hænger sam-

men med budgettet.  

Her er nogle af de indsatområderne, som 
blev foreslået: 

 

• Målbeskrivelse for Grønbjerg Skole 

vedr. kulturformidling - lokalt/
globalt. 

• Maling af Bh. kl.- og i. kl. lokaler. 

• Nyt på legepladsen! 

• Ny indgang fra ny parkeringsplads, 
når den kommer. 

 

Skolen har ikke selv en hjemmeside, 
men Grønbjerg 2000 er i gang med at la-

ve en for Grønbjerg, hvor skolebestyrel-

sen og skolen hver især arbejder på et 
udkast til en del af Grønbjerg's hjemme-

side. 
 

Her til slut vil vi gerne, at forældrene al-

lerede nu begynder at tænke på, om det 
vil være noget for jer at sidde i den kom-

mende skolebestyrelse og herved være 
med til at præge vor skole/Børnehus de 

næste 4 år.  � 

www.runestenen.dk 
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Et glimt af Verden..... 

"At rejse er at leve", citat H. C. Ander-
sen.  

Det kan vi kun give ham ret i, men da vi 
den 3. aug. sagde farvel til familien i 

Kastrup lufthavn, må vi indrømme, at 
det var med et par tårer i øjnene. Dagen 

vi længe havde ventet på var pludselig 

kommet. Tankerne fløj rundt i hovedet 
og en række spørgsmål meldte sig: 

Hvad var det egentlig vi skulle ud i? 

Kunne vi nu finde ud af det? Ville vi få 
hjemve? Først da vi havde sat os i flyet 

og spændt sikkerhedsselerne, var vi helt 
klar til at opleve verden. 

Singapore 
Efter en lang rejse landede vi i Singapo-

re, hvor vi var de første 4 dage. Singapo-

re er en flot og stilren by. Byen er som 
støvsuget for affald og i stort set alle 

bygninger er der "aircon" (luftkon-
ditioneringsanlæg red.), hvilket vi var 

meget glade for. Der er nogle helt ander-

ledes høje temperaturer her end i Dan-
mark og en høj luftfugtighed. Alt i byen 

var organiseret godt, så det var et godt 
sted at starte for to nybegyndere.  

Efter Singapore tog vi videre til Malay-
sia, hvor vi kun gjorde stop to steder, da 

vi gerne ville have god tid i Thailand. 

Først i byen Malacca og så i hovedstaden 
Kuala Lumpur. 

Thailand 
Efter kun at have været i storbyer træng-

te vi til natur, strand og vand....og det 
kom vi. 

Vi tog først til øen Kho Phi Phi, som lig-

ger på vestkysten - en skøn ø med det 
klareste blå vand. Dog blev vi også her 

præsenteret for de første små firben, som 
det vrimler med på væggene om aftenen, 

men det hører jo med!! Men vi havde 

nogle skønne dage her med solbadning, 
bådtur og snorkling.  

Store og små dyr 
Vi tog herefter videre over til østkysten 

for at besøge øerne på denne side, men 
inden, gjorde vi stop midt i landet ved 

nationalparken Kao Sok. I nationalpar-

ken Kao Sok var vi på en endags trek-
kingtur (vildmarksvandring/jungle-

vandring red.). Det var virkelig en ople-
velse. Bare det at lytte til de mange lyde 

der er, når man går gennem den tæt-

begroede skov var en oplevelse i sig selv. 
Da vi var et godt stykke inde i skoven 

���� Rejsebrev fra Thailand 
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fortæller vores guide, at han to gange 

har måttet løbe ud, da der henholdsvis 
var en elefant og et vildsvin efter ham, 

og den bemærkning gjorde bestemt ikke 
turen mindre spændende!! Senere skulle 

vi passere en grotte fyldt med edderkop-

per, små som store.....det var vist godt, 
at vi kun havde vores små lommelygter 

at lyse med, så vi ikke helt kunne se, 
hvordan det bare vrimlede med edder-

kopper..., ja, der blev bestemt overskre-

det nogle grænser den dag!!  

Da vi kom tilbage til vore ret primitive 

hytter, var der to engelske piger der 
havde fået en 2,30 m lang slange på be-

søg, - den blev slået ihjel, men vi må 
indrømme at vi kiggede en ekstra gang 

rundt i vores hytte inden vi gik ind!! I 

Kao Sok var vi også ude og ride på ele-
fanter, - en meget sjov men humpende 

oplevelse, vi fortrækker hellere en is-

lænderhest i tølt!! 

Dykkercertifikat 

Vi tog herefter til øen Kho Pangan, hvor 
vi mødtes med to danske piger vi kender 

hjemmefra. Sammen med dem tog vi til 
en anden ø på østkysten, der hedder Kho 

Tao. Her tog vi så dykkercertifikatet 

sammen. Det er rigtig sjovt og fascine-
rende at kunne trække vejret under van-

det. At befinde sig på havbunden er som 
at være i en helt anden verden, det er en 

mærkelig fornemmelse, men bestemt no-

get man godt kunne blive bidt af.  

Kamol og Bankok 

Efter Kho Tao sagde vi farvel til de to 
danske piger og de skønne øer for at tage 

videre nord på til storbyen Bangkok. Her 
var vi så heldige at blive tilbudt at bo hos 

thailænderen Kamol, som har været ud-

vekslingsstudent hos familien Kjærgaard 
(Kjærgårdsvej 10, Grønbjerg) et år. Ka-

mol bor sammen med sin moster og sin 

kusine, og vi blev budt velkommen med 
et smil, og fik mosteren værelse med 

dobbeltseng og aircon, ren luxus. Her fik 

Grønbjerg Vandværk 

afholder ordinær generalforsamling 

onsdag den 28. november kl. 20  

Idrætsforeningens Klubhus, Frydendalsvej. 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om selskabets virksomhed.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Valg af bestyrelse. På valg til bestyrelsen er Jørgen Kristensen

og Peter Ø. Christensen

5. Valg til revisor. På valg er Jens Viggo Pedersen.

6. Eventuelt.
Bestyrelsen 
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vi endnu et positivt 

syn på thailænderne. 
De er utrolig gæstfrie 

og meget glade og 
smilende. Kamol og 

hans familie kørte os 

rundt til alt, hvad vi 
ville se og tog os med 

ud for at spise rigtig 
thailandsk. De ville betale det hele, og 

det var næsten for meget, men de sagde, 

at det var deres måde at vise, at vi var 
velkomne. Efter rigtig gode dage sam-

men med Kamol tog vi til en lille by lidt 

nord for Bankok der hedder Supanburi. 
Her arbejder en af vores veninders sø-

ster på en sportsskole. Her boede vi i tre 
dage med mad tre gange om dagen, og 

de ville ikke have noget for det. Det var 

ret spændende at være med i hendes en-
gelsktimer og gymnastiktimer. Eleverne 

var fra 12-19 år, og de var lige så uroli-

ge som danske børn, hvis ikke mere, og 
var ikke specielt gode til engelsk. De 

var dog meget interesseret i os to 
"blege" danskere - de hilste og sagde 

"hallo, how are you", "where are you 

going" o.s.v. og smilede hele tiden. De 
ville så gerne snakke, men var alligevel 

for generte. Thailændere er generelt me-
get generte, pigerne viser sig ikke nøgne 

overfor hinanden, ikke engang i bade-

dragt. Gad vide hvad de tænker om de 
solbadende turister. 

 

Efter sportsskolen tog vi videre til 
Chaing Mai, som ligger i det nordligste 

Thailand. Her tilbragte vi de sidste da-
ge, inden vi skulle tilbage til Bangkok 

for at flyve videre til Vietnam den 

15.sep. 
 

Vietnam 

Vi rejste fra syd mod nord i Vietnam og 

gjorde 4 stop - Saigon/

Ho Chi Minh City. Her 
var vores første tanke: 

"hold op hvor er der 
mange scootere". Det 

vrimlede simpelthen 

med scootere, og da der 
stort set ingen færdsels-

regler er her i Vietnam, 
må man bare lukke øjnene og håbe på, at 

de kører udenom én, når man skal over 

vejen!! I Saigon var vi bl.a. på en to-
dagstur til Mekong Delta, hvor vi så, 

hvordan de arbejder i rismarkerne, og 

hvad de bruger risen til. Alt på hvert en-
kelt lille riskorn bliver brugt til noget, in-

tet går til spilde. To meget oplevelsesrige 
dage, hvor vi mødte glade og smilende 

vietnamesere, trods deres hårde arbejds-

dag på 10 - 12 timer.  
 

Efter Saigon tog vi til Nha Trang, hvor vi 

for det meste lå ved stranden. Dage hvor 
man bare slapper af og ikke laver noget 

er tiltrængt indimellem for at fordøje, alt 
det man oplever. 

 

Et dansk islæt 

Hoi An blev vores næste stop - alle pi-

gers mekka - en by hvor man kan få 
skræddersyet sit tøj. En utrolig hyggelig 

by med små gader og huse der ligger 

klods op af hinanden, og der var næsten 

Karen Sønderby 
Inge Kjærgaard 
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ingen biler, og så var der jo lige en 

dansk restaurant med frikadeller og kar-
toffelsalat, som var næsten (kun næsten) 

lige så gode som mors, det var bare 
godt!! Utroligt hvor meget pris man lige 

pludselig sætter på noget så ordinært 

som frikadeller og kaftoffelsalt. 
 

Efter 4-5 dage her, hvor vi havde fået en 
taske mere at slæbe på, fyldt med tøj 

(!!), tog vi videre til hovedstaden Hanoi. 

Herfra har vi bl.a. været på en tredags 
trekkingtur til Sa Pa, der ligger i det 

nordligste Vietnam. Det er et utroligt 

smukt område med bjerge og risterras-
ser,- helt ubeskriveligt. Vi sov to nætter 

i landsbyerne, ret primitivt, så et bad og 
en seng blev nydt, da vi kom tilbage til 

hotellet. 

Siger man Vietnam tænker man straks 
krig, men vi må sige, at det vi så ikke 

bærer særlige tegn på, at her var krig for 

ikke længe siden. Generelt er vietname-
sere et meget glad og smilende folk, 

som dog har fundet ud af at der er penge 
i turisme. Det betyder, at der stort set 

hele tiden er vietnamesere omkring os, 

som gerne vil sælge et eller andet og 
helst snyde os lidt. Egentlig kan man jo 

ikke bebrejde dem, når man tænker på, 
hvor lidt de har i forhold til os. Vi har 

med vores ophold her helt sikkert lært at 

sætte pris på alt det vi har, og hvor heldi-

ge vi faktisk er. Mest af alt har vi et valg, 
vi har valgt at tage ud og opleve verden i 

4 ½ måned - et valg som de ikke har og 
mange af dem aldrig nogensinde får.  

 

New Zealand - og hjem til jul 
Den 23. okt. tager vi videre til New Zea-

land, hvilket bliver noget helt andet end 
det, vi indtil nu har været i. Vi glæder os 

efterhånden til, at de priser varerne har, 

er prisen, i stedet for som her, hvor man 
hele tiden skal "prutte om prisen". Det er 

bestemt charmerende, men det kan godt 

blive lidt anstrengende i længden. At pri-
serne så på New Zealand vil være en del 

højere er så et helt anden sag.  
Den 1. dec. går rejsen videre til Fiji Is-

land, hvor vi skal tilbringe de sidste 18 

dage, inden vi igen drager mod Dan-
mark, hvor vi efter planen lander d. 19 

dec. Efter 4 ½ måneds rejse i fremmede 

kulturer bliver det utvivlsomt skønt at 
komme hjem og nyde den danske jul og 

være sammen med familie og venner. 
 

Rejsehilsner fra Inge Kjærgaard og Ka-

ren Sønderby.  � 

 

Ørnhøjvej 18  Grønbjerg 

 

6971 Spjald 
 

Tlf. 97 38 45 00 

Husk ændringer til Vejviser 2002 
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Valhalla 
Amerikanske Bjælkehuse 

 

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 

Magnolia 

Nostalgi Køkken 

Det er på detaljerne,  

du skal kende kvaliteten 

Helårs- og Fritidshuse 

Byggesæt fra  kr. 2.000,- pr. m2 

10 m2 hytter vejl. kr. 19.995,- 

sælges 8 stk. a´ kr. 11.995,- 
alle priser er inkl. moms 
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���� GIF - Nyt 
 
 
Ved: Jytte Nilausen 

 

Fodboldsæsonen for ungdomsspillerne 

udendørs år 2001 er slut. 
 

Indendørssæsonen for fodbold er i mel-

lemtiden begyndt. 
Der er indendørs fodbold i Grønbjerg 

multisal for mikro 94-95-96 hver tirsdag 

kl. 17- 18 ved trænerne Niels Jørn Søn-
derby, Bill Pedersen og Kaj Kviesgaard. 

 
Lilleputdrengene og et par af miniputter-

ne træner indendørs fodbold i Spjald 

hver torsdag. 
De deltager alle i turneringskampe og 

stævner i november, december og janu-

ar. 
 

Tak til alle trænerne: for en rigtig god 

sommersæson. 
 

Mikro 94-95-96, trænere Niels Jørn Søn-
derby, Bill Pedersen, Kaj Kviesgaard, 

Trine Mikkelsen og Jens Nilausen. 

 
Miniputter, trænere Hans Christian Bir-

kebæk (HC) og Rasmus Mikkelsen. 
 

Lilleputter, trænere Niels Jacobsen 

(Niller), Søren Nilausen med hjælp af 
Poul-Erik Nielsen. 

 

Mange tak for hjælpen, og vi håber at I 
får lyst til at hjælpe igen (måske til næste 

sæson?). 
 

Også tak for hjælpen til dommere, kiosk-

passere, kagebagere m.m. 
På gensyn Grønbjerg IF � 

 

Buketter 
Dekorationer 

og ophæng  
 

 

 
 

 
 

Opsatse 

 
 

 

 

 

Sten og smykkesten 

Charlotte Irmgarth Hansen 97 38 47 70 Bestillinger modtages gerne 

Vinkelvej 2 hver dag fra 12 - 18 eller efter aftale  kig ind 

Alt i tørrede blomster 

Kalenderdekorationer 
jule/advendtsdekorationer 

Borddekorationer    
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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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���� Ebbe Jensen 
 
 
Ved: Grete Tange 

 
Skolegang i Grønbjerg 
 

Ebbe er født i 1954 i Algade nummer  
59, hvor hans forældre boede til leje 

ovenpå. Da han var 4 år flyttede de ned 

i det hus på Ørnhøjvej (13) , som hans 
forældre havde bygget, og som hans 

mor stadig bebor. Det ligger nabo til 
hans eget (Ørnhøjvej 11). 

 

Skolegangen. 
Ebbe begyndte at gå i skole i 1961. De 

første 2 år gik han oppe hos Fru Halk-

jær i det gamle bibliotek, som lå lige 

nord for lærer Møllers ejendom, som jo 

er den gamle Vestre Skole.  
 

3. klasse gik han i barakken, som også 
var placeret på samme grund, og der hav-

de han frk. Kvistgaard og frk. Christen-

sen som lærere. 
 

4. + 5. klasse foregik i Østre Skole, som 
hr. og fru Nyborg også dengang beboede, 

og hvor de også underviste. 

 
De sidste 2 år gik Ebbe igen på Vestre 

Skole, hvor Bonde Nielsen og Møller var 

lærerne. I 1957 var der kommet en ny 
skolelov, som fordrede, at eleverne gik i 

årgangsopdelte klasser, og i Grønbjerg 
efterkom man altså lovgivningen ved at 

2. Klasse i 1962 Grønbjerg Vestre skole (Sønderkjærsvej 1, ned mod Algade) 
Bagerst Fru Halkjær. Bagerste række fra venstre: Holger Olsen, Dan, Anker Kyndesen, Ebbe Jensen, Poul Højmo-

se, Jan Graversen, Bertel Christensen. 

Forreste Række: John Tipsmark, Anne Kirstine Kjær, Dorrit Pedersen, Ingrid Hansen, Kaj Damgaard, Jens Kristi-
an Søndervang. 
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lade børnene flytte fra den ene skole til 

den anden og tilbage igen. 
 

Som det fremgår gik Ebbe i skole i 7 år, 
og han havde ikke ambition om mere, 

selvom muligheden faktisk forelå ved at 

fortsætte i Ørnhøj. Dengang var det dog 
stadig usædvanligt, hvis man fortsatte 

med at gå i skole udover de 7 år. 
 

Skolens fag. 

Ebbe blev undervist i følgende fag: Kri-
stendomskundskab, dansk, skrivning, 

engelsk, historie, geografi, biologi, fy-

sik, sløjd og gymnastik. 
 

Skemaet var ikke ens hver dag, idet 
man havde de lovpligtige timer til de 

forskellige fag. Ebbe husker, at sløjd og 

gymnastik måtte han og hans klasse-
kammerater køre med bus til Ørnhøj for 

at få, fordi der ikke var sløjdlokale her i 

Grønbjerg og heller ingen gymnastiksal. 
Gymnastikken var kønsopdelt, idet klas-

serne herfra blev mikset med tilsvaren-
de klassetrin i Ørnhøj, som vi dengang 

var i kommune med. Pigerne havde og-

så husgerning i Ørnhøj 
 

Han fortæller, at i 6. og 7. klasse kom 
der  4 elever fra Abildå, bl.a. Erna Mik-

kelsen, og han mener, at de tog vel 

imod de nye klassekammerater. 
 

Ebbes skoledag var ens sommer og vin-

ter, og han gik i skole fra kl. 8 til 14 – 15 

tiden. 
Hans favoritfag var engelsk og sløjd, 

men han brød sig ikke meget om kristen-
domskundskab, fordi der skulle man 

kunne en masse remser fra salmebogen 

og fra Luthers lille Katekismus. Han syn-
tes dog allerbedst om at få historie, og si-

ger, at det mindes han med megen glæde. 
 

Skolens sociale liv. 

Ebbe fortæller, at der var stor klassefor-
skel i skolen, og det var han ikke særlig 

glad for, fordi hans far var arbejdsmand. 

Han husker dog også, at i de fleste tilfæl-
de havde de glæde af at lege sammen i 

frikvartererne, hvor de bl.a. sparkede då-
se, spillede fodbold og lavede snebold-

kampe. Når de var delt i hold, var det 

dog tiest de bedste, der var sammen, så 
det andet hold tabte næsten altid. 

 

Til Ørnhøj brød han sig derimod ikke om 
at komme, fordi der var en fyr, som men-

te, at han skulle bestemme alt, og som 
gjorde nar af dem, der kom fra Grøn-

bjerg. 

 
At komme til og fra skolen var ikke det 

store problem, for Ebbe havde ikke så 
langt, men de første år gik han, og senere 

fik han en cykel. Tøj var stadig vanskelig 

at få, så Ebbes mor syede både til ham og 
hans søskende, ligesom hun syede for 

andre. (Ebbe har i øvrigt 5 ældre søsken-

 

 

Adr: Svinget 2B, Grønbjerg 

Formand: Niels Jacobsen 97 38 44 68 

 
Bestyrelsen 
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de, som bor her i Midt – Vestjylland.) 

 
Af gode kammerater nævner Ebbe, Kaj 

Damgård, (slagterens søn), som var 
hans fætter, og som han sad sammen 

med i alle 7 skoleår. Det havde de så 

megen glæde af, at de stadig mødes en 
gang imellem, selvom Kaj i dag bor i 

Ringkøbing. 
 

Ebbe var meget glad for de lærere, han 

havde i de små klasser, det blev lidt me-
re blandet, da han kom i de store. Især 

husker han afstraffelser som ydmygen-

de, så med det i mente må vi vel konsta-
tere, at det er godt at, revselsesretten er 

afskaffet. 
 

 

Konfirmation. 
I 1968 blev Ebbe konfirmeret af pastor 
Sørensen, efter at han havde gået til kon-

firmationsforberedelse oppe på loftet i 
præsteboligen. Det forgik 2 timer om 

ugen, og han husker det som noget godt, 

bl.a. fordi fru Sørensen kom med kager 
og frugt til dem. 

 
I de seneste år at sin skolegang var han 

begyndt at arbejde efter skoletid hos 

Knud Kristensen, Grønbjerggård, og da 
han var færdig med skolen, kom han ud 

til Ernst Tang, hvor han tjente i 3 år. 

 

Tiden efter. 

Ebbe ville dog ikke være landmand, så 
da han var 18 år, søgte han ind hos K. P. 

Komponenter i Spjald, hvor han stadig 

6. kl. i 1966. 

Bageste række fra venstre: Bonde Nielsen, Ebbe Jensen, Anker Kyndesen, Bertel Christensen, Poul Højmose, 
Midterste række fra venstre: Jan Graversen, Ingrid Hansen, Else Kathrine Nielsen, Erna Mikkelsen, John Tips-

mark. 

Forreste række fra venstre: Frk. Quistgaard, Kaj Damgaard, Birgit Jensen, Dorrit Pedersen, Else Kathrine, Hol-
ger Olesen, Frk. Christensen. 
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efter 29 år er ansat. Han er tillært ma-

skinarbejder, og hans arbejde består 
bl.a. i reparation af værktøj. Han er me-

get tilfreds med dette arbejde. 

 

Ebbe bor nu på 22 år sammen med 

Edith Hansen, og sammen har de søn-
nen Michael, der er i lære hos Anneberg 

i værkstedet.  
 

Af klassekammerater, som Ebbe stadig 

ser, er Kaj nævnt, men også Edith sø-
ster, der bor i Sverige har han naturlig-

vis stadig forbindelse med. 

 
 

Kommentarer: 
Som det fremgår har der nu i Runeste-

nen været bragt skoleartikler fra de for-

skellige skolemodeller, der har været i 
Grønbjerg, indtil den nye skole blev 

bygget i 1972. Hvis der er nogen, der har  

tilføjelser, morsomme oplevelser eller 
lignende fra deres skoletid i Grønbjerg 

hører jeg gerne nærmere, og jeg kommer 
også  med glæde og får en snak om det. 

� 

For børn og voksne 

I Grønbjerg forsamlingshus  

søndag den 16. december kl. 10 til 12 

Entré 10.- pr.  person 
 

Kom og dans om juletræet og mød de glade nissepiger,  

der deler godteposer ud 

 

 

Derefter vil der være mulighed for at købe 

æbleskiver og gløgg samt kaffe og sodavand 
 
 

Hilsen Grønbjerg Sogneforening 

 

GRØNBJERG 

AUTO 
 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 87 
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Ved: Helle Engestoft 

Lukker Brugsen? 
Kan det passe? 

Den har da lige åbnet! 
Ja - de skulle være blevet i det gamle! 

Hvad sagde jeg! 

Selvfølgelig kan en ny butik ikke gå! 
Sådan lyder mange bebrejdende kom-

mentarer. 

Uanset rygter og kommentarer  - TAK 

for den nye Brugs, den er god med al 
indmaden. 

Men hvis økonomien i Brugsen skranter 

hvorfor gør den så det? - og kan en 
Brugs ikke gå hvis vi vil? 

Hvis ikke, må det jo være fordi vi er for 
dårlige til at lægge al den handel vi kan, 

i Grønbjerg.  

Selvom nogen synes at rundstykkerne er 
bedre i Spjald, øllene billigere i Ørnhøj 

og Mathildecremen kun kan fås i Holste-

bro, kan man jo alligevel godt købe re-

sten på vor huskeseddel i Grønbjerg. 
Tænk alternativt og kreativt hvis der 

mangler nogle varer. Forleden fik vi 
stegt flæsk med persillesovs, i stedet for 

koteletter. 

Der er kommet mange nye familier til 
sognet. Er der nogen der har fortalt dem 

hvor vigtigt det er, at også deres handel 
bliver lagt lokalt.  

For mig at se er vort personale utroligt 

venlig og imødekommende, også hvis vi 
har en dårlig dag.  

Mange har bosat sig her fordi vi har en 

god børnepasning, skole og selvfølgelig 
en dagligvarebutik. Denne selvfølgelig-

hed - er den nu også det? Ja det tror jeg 
kun vi beboere kan sige den er, hvis vi 

ALLE, også dig og mig, føler et fælles 

ansvar. 
Hvis ikke, bliver vore huse usælgelige 

eller meget mindre værd. Vor skole luk-

ker - nå - ja så kan børnehuset jo få plad-
sen - de mangler 

den, og inden 
længe kan Grøn-

b j e rgh jemme t 

flytte ind på det-
te areal - og hvad 

så?  � 

���� Rygter!! - Når vi det inden ”lukketid”? 

Forhåbentlig er alt 

dette frivillige og 

uegennyttige arbej-

de ikke forgæves. 
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Årets Janteknusere i Nord- og Midtjyl-
land. 

Mandag den 24. september blev Pipe-
Con as i Grønbjerg udpeget til modtager 
af årets Janteknuserpris i region Nord- 
og Midtjylland (Nordjylland, Viborg og 
Ringkøbing Amt). 
De modtog prisen på Golf Hotellet i Vi-
borg og deltager nu i landsfinalen der af-
vikles den 7. november 2001. Med den 
regionale pris fulgte en pengegave på 
5000,- kr. til indkøb af kunst. 

Indstillingskommiteen skriver bl.a.: 

Poul Erik Nielsen og Karsten Alland - 
fa. PipeCon as i Grønbjerg, Spjald 

De så et marked - og erobrede det!  Så 
enkel er opskriften, der på bare tre år har 
placeret vestjyske PipeCon as som en af 
Europas førende leverandører af kom-
plette udstødningssystemer til skibsmo-
torer og kraftværker. 
Faktisk den eneste - for en væsentlig del 
af forklaringen på PipeCon's succes er 
netop, at virksomheden som den første 
tilbyder at projektere og levere disse 
komponenter - som kan sammenlignes 
med hele udstødningssystemet på en bil - 
skræddersyede og montageklare til kon-
kurrencedygtige priser. Det passer fint 
sammen med den fremherskende trend 
på de tilbageværende skibsværfter, der er 
på stadig jagt efter smarte løsninger, som 
kan styrke dem i konkurrencen med de 
fjernøstlige værfter. 
For resten af pengene må succesen til-

skrives den dynamiske 
duo, der fik ideen - og 
førte den ud i livet. Kar-
sten Alland og Poul Erik 
Nielsen kendte hinanden 
fra et mangeårigt kunde-
forhold. Skibsingeniøren 
Karsten Alland projekte-
rede nybygninger hos 
Burmeister & Wain og 
samarbejdede i den for-
bindelse med Poul Erik 
Nielsen, der som sælger 
hos kompensatorfabrik-
ken Bredan i Ringkø-
bing var underleveran-
dør til værftet. Da B&W 
gik konkurs kom Alland 
ad forskellige omveje til 
Nordsøværftet - blot for 
at opleve et nyt krak: 
- Jeg havde egentlig ik-

Poul Erik Nielsen (th) og Karsten Alland står her med diplomerne for den for-
nemme pris. 

���� ”Janteknusere” i Grønbjerg 
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ke drømt om, at jeg skulle være 

iværksætter, men Poul Erik og jeg havde 

fra tid til anden vendt ideen om et sådant 
leverancekoncept. Så da Nordsøværftet 

gik konkurs, ringede jeg til Poul Erik og 
spurgte: Skal vi gøre det? Han slog til, 

og i løbet af de måneder, hvor jeg fik løn 

fra Lønmodtagernes Garantifond, udar-
bejdede vi en forretningsplan for Pipe-

Con, fortæller Karsten Alland:   - Vi 
gjorde et temmelig grundigt forarbejde 

for at finde ud af, om vi var enige om, 

hvad vi ville, om ideen var bæredygtig 
og hvilke risici, vi måtte være forberedt 

på. Alligevel havde vi næppe forestillet 

os, hvor meget det egentlig krævede at 
starte en sådan virksomhed. Men i dag, 

tre år efter, kan vi konstatere, at vi har 
opfyldt forretningsplanen 95%! 

Denne præstation dækker bl.a. over en 

stærk men styret vækst - fra en omsæt-
ning på 4,5 mio. kr. i 1998 til 15 mio i 

2000 og forventet 18-20 mio. kr. i år. Og 
den dækker over en referenceliste, der 

allerede omfatter kunder som Lindø-

værftet, BWSC - der bygger kraftværker 
verden over - og nu senest det finske 

storværft, Wärtsilä, der er parate til at 

købe deres udstødningssystemer i Grøn-
bjerg, hvor PipeCon as holder til i et yd-

mygt industrikvarter.  
  At det blev her, PipeCon as slog sig 

ned, skyldes den tilfældige omstændig-

hed, at Poul Erik Nielsen er bosat i den 
lille landsby mellem Spjald og Holste-

bro. Grønbjerg har modtaget dem med 
åbne arme og stor hjælp. 

PipeCon as har til gengæld kvitteret ved 

at skabe foreløbig 4 nye arbejdspladser 
foruden omsætningen hos lokale underle-

verandører. 
  Endnu flere arbejdspladser skaber Pipe-

Con as i Gdansk, hvor polske smede om-

danner de digitale konstruktionstegnin-
ger fra Danmark til nøglefærdige udstød-

ningssystemer.    

   I et Vestjylland, der ellers kan prale af 
adskillige smedevirksomheder, der har 

vokset sig store - Vestas Wind Systems, 
for blot at nævne en enkelt - går PipeCon 

as således mod strømmen som en viden-

baseret virksomhed, der skaber grundlag 
for ny produktion. Udviklingen af en ny 

og forbedret lyddæmper til udstødnings-

systemer er et konkret eksempel på, at 
virksomheden med sit koncept har fat i 

en ende, der gennem produktudvikling 
meget vel kan brede sig til andre typer af 

rørsystemer og lignende. 

Fremtiden er kun lige begyndt for den 
lille vestjyske janteknuser. � 

 Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald 
 - 97 38 44 60 - også aften og weekends. 

Grønbjerg Trailercenter 

Køb, salg og bytte  af nye og brugte trailere.  - 
Samt reparation.  
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En hilsen, et suk og en bøn fra hele byens ”Bobler” 

Efter at have betjent jer på bedste vis i en årrække, vil vi nu ”give lyd” fra os. 
Mange af Jer, besøger os jævnligt og behandler os pænt og fylder os kun med det vi 
”ka’ li’”. Vi er nogle der kan li´ glas og flasker og andre kan li´ aviser, papir, uge-
blade og reklamer. 

De hele flasker og glas bliver sorteret og vasket, så de er klar til at blive solgt til 
genbrug, og skårene bliver sendt til glasværker og smeltet om til nyt glas. Derfor er 
det vigtigt at der ikke kommer f.eks. porcelæn, stentøj og vinduesglas i os. 

Det samme gælder for vi "Bobler", der er beregnet til papir. Det kan genbruges 
uden problemer, blot må der ikke kommet andet i os. Det koster unødigt for dig og 
din kommune. Hvis det skulle ske, skal hele indholdet over et sorteringsanlæg på 
ESØ. 

Ting der ikke må findes i os "Bobler" er f.eks.  pap, plastposer, gulvtæpper, plast-
bøtter og hvad idé-rige borgere ellers kan finde på. 

Årsagen til at indkastningshullerne er så små, er fordi man ikke skal ”lokkes” til at 
smide noget forkert i os.  

Men der er alligevel 
en der har hældt 
maling i en af os, og 
det er kedelig for 
det ødelægger vores 
maver, og det ser 
ikke godt ud, når 
der løber maling 
ned af siden på os, 
og det er ikke til at 
vaske af. 

Hilsen fra os  
2 "Bobler"  

på Nylandsvej. 

Miljøafdelingen 
Videbæk  

Genbrugsplads 
Tlf. kontor: 
97 17 12 37 

 Skyttes Fodklinik (læge exam. fodpleje)
Spar tid og penge - få ”æ faer” ordnet derhjemme.  

Ring og aftal tid på  tlf. 97 3843 43  træffes bedst kl. 17-18. 

Kjærgårdsvej 14, Grønbjerg. Inger Skytte 

Stem på Grønbjerg Sogneliste - Liste L - tirsdag d. 20. november 
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Grønbjerg Skoles 
kamp mod Troldhe-
de Skole 

 

Alle 4. klasses piger fra Trold-

hede og Grønbjerg.  

En af pigerne sagde: Nej ved du 

hvad, vi er blevet venner med 

vores modstandere - og det ses 

jo tydeligt på billedet.  

Louise løber i mål som den før-

ste af 5. klasse pigerne i 800 m. 

Lærerne er meget koncentrere-

de! 

Det synlige bevis på at Grøn-

bjerg sejrede over Troldhede 

Hun kom over denne gang. 

Onsdag d. 12. september 

mødtes Grønbjerg Skole og 
Troldhede skole i det årlige 

idrætslige opgør. 
Troldhede kom med en ny 

pokal - da Grønbjerg havde 

vundet den forrige. 
Foto: Lis Helles Olesen 
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���� Svenske Bukke m.m. 
 
 
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen 
 
 
I den sidste RUNESTENEN fik læserne 

den første halvdel af de jagtoplevelser jeg 

havde i Sverige denne sommer. Inden i får 

anden del, har jeg lige et par nye oplevel-

ser jeg gerne vil dele med læserne. 

Sidste år i september gengav jeg min jagt-

dagbog fra trykjagten i Kiddal, hvor Hen-

rik Skytte skød en kronhjort. Tag lige og 

læs den igen, men byt Henrik ud med Kri-

sten Agerlund. Så identiske var jagterne. 

Vejret var noget dårligere, men fra samme 

hochsitz, så Kristen på samme spor, først 

en hind komme, så en kalv og derefter en 

kronhjort, som så ikke kom længere. Det 

efterfølgende jagtmøde forløb igen i god 

tone, ro og orden. Og hjorten blev sendt til 

de evige jagtmarker på behørig vis. 

Den første jagt i oktober var en noget tam 

affære. Der blev set en del råvildt, men vi 

skyder ikke råer og lam på den første jagt, 

så der var intet på paraden. Men det var fint 

vejr og vi havde en god dag. 

Anden jagt, den 21. oktober bød på en del 

mere vildt. Der blev set tre ræve og skudt 

efter én som døde på stedet. Den flotteste, 

store hanræv jeg nogensinde har set. Det 

var Hans Christian Jensen fra Esbjerg, som 

leverede Mikkel. Flemming Husted skød 

sæsonens første sneppe (og undertegnede 

skød forbi til en ditto.) Husted var jo noget 

kå'l-høgen, så jeg må nok hellere lige næv-

ne, at han rent faktisk, hvor utroligt det end 

lyder skød forbi til en "kæmpe-lille" hare på 

den første jagt i Kiddal. 

 

Nok om det, her følger anden del af de 

Svenske bukke: 

 

Off-day 

Næste morgen/nat havde jeg en frygtelig 

 

Ørnhøjvej 24 - Grønbjerg - Tlf. 97 38 42 81 - Fax 97 38 42 88 

IDÉ  • HUSENE  

IVAN V MORTENSEN A/S 

Bygge & indretningsfirma 
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hovedpine og kvalme. (Det var ikke spiri-

tus, for jeg fik en øl og to små whisky.) På 

passet i lysningen hos Bengt blev det vær-

re og værre. Der gik noget nede i nogle 

selvsåede birk, 50 meter fra tårnet, sand-

synligvis et rådyr, men der var ikke noget 

at gøre. Jeg måtte ned fra tårnet og jeg for-

søgte at lyde som en stor seksender, mens 

jeg spyttede aftensmaden fra i går, ud på 

den smålandske skovbund. Jeg mistede 

vist koncentrationen, for jeg fik en ordent-

lig gang skæld ud af det rådyr jeg havde 

hørt, som naturligvis forduftede. Jeg gik 

ned til Carl's bil og satte mig til at sove, 

men vågnede brat op da en bil parkerede 

bag mig. Det var Mågård. Han prøvede 

vist at se cool ud, men jeg ønskede ham 

tillykke. Man kan se på en jæger, når han 

har skudt en buk. Han ville gerne have 

hjælp til at brække dyret, så vi lagde en 

seddel til Carl og kørte på "Felttorpet". 

Der lå en fin ulige seksender, med et par 

ordentlige ridser i pelsen. Der måtte gå en 

større og stærkere buk i området. Jeg for-

talte hvad han skulle gøre og et par gange 

ville jeg vise ham hvordan man gør, og det 

hjalp slet ikke på min kvalme. Det næste 

halve døgn er ikke værd at skrive om. Jeg 

måtte droppe at fejre Peters buk, samt invi-

tationen til frokost hos Bengt og fruen. Jeg 

lå skiftevis med hovedet på min hovedpu-

den og halvvejs nede i lokummet, indtil 

jeg om sider faldt i søvn. Da jeg vågnede 

havde jeg det bedre, og til trods for at jeg 

var temmelig sløj, var jeg klar til jagt om 

aftenen.  

 

Klar igen 

Jeg valgte det smukkeste pas jeg så på hele 

turen. Kassen var placeret på en klippe-

skråning inde i skoven. Til gengæld så jeg 

ikke en sk... Jo, et par traner kom lige over 

trætoppene, med kurs mod Bengts sø, lige 

som jeg gik på plads. (Erling oplevede i 

øvrigt at se tranerne danse.) 

Jeg var ærligt talt ved at dø af kedsomhed, 

da klokken nærmede sig 21. Der var gået 

et skud kl. 20.04 ovre i retningen af Carl og 

Erling, så jeg gik ned for at hente bilen. 

Mågård kom i det samme og vi fulgtes ad, 

til det aftalte mødested. Det blev mere og 

mere mørkt, så vi kørte ind i skoven. Her 

gik de to gamle "returbukke" med næsen 

pegende i lyngen. Det viste sig at Erling 

havde skudt en buk, var gået ned og bræk-

ket den, ladet den ligge og sat sig op i tårnet 

igen. Og nu kunne de ikke finde den!!! Er-

ling blev sendt op i tårnet for at pege stedet 

ud og vi søgte systematisk i lyngen mellem 

træerne, men bukken var som sunket i jor-

den. Det blev mere og mere mørkt og Er-

ling tog den endelige beslutning, selv om 

dette ville blive meget pinligt. "Ring efter 

Bengt, så må han komme ud med sin 

"schweiss-hund" Jeg fandt langsomt num-

meret frem, mens jeg spekulerede på hvad 

jeg skulle sige. "Hej Bengt. Ser du... Erling 

han har skudt...... Den ligger her garanteret 

et eller andet sted for..." Lige som jeg tryk-

kede på "Kald op" råbte Carl: "Her er den!" 

Jeg skyndte mig at slukke for telefonen. Det 

var en rigtig flot seksender. Erling måtte 

høre på mange opfindsomme bemærkninger 
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den aften. 

 

Elgkoen i tågen 
Lørdag morgen fik jeg den bedste oplevel-

se på turen. Den aften vi kom kørte vi gen-

nem et stort, ret åbent område, med et eks-

tra højt tårn midt i terrænet. Der var for-

skellig slags skov hele vejen rundt. Høje 

graner, lave nyplantninger, birkeskov og 

hele det åbne område var enten græs og 

lyng eller små birk hvori der et par steder 

var nogle små klatter selvsåede fyr, gran 

og birk i 1-2 meters højde, i en pærevæl-

ling. Skudafstanden kunne komme op i 

nærheden af 200 meter, men det måtte vi 

jo tage stilling til til den tid. Vi kørte lang-

somt gennem stykket og da vi var ud for 

tårnet stoppede Carl i 5 sekunder, jeg 

sprang ud og så satte bilen i gang og for-

svandt mens jeg så ubemærket som muligt 

kravlede op af stigen og kom på plads. 

Halvdelen af lysningen var indhyllet i tæt 

tåge, mens stykket med de lave birk og 

"pærevællingen" var helt klart. Snart bra-

gede det i de høje birk, som var væk i tå-

gen og det er kun en elg som kan larme så 

meget. (Det skal nævnes jeg er født i Sve-

rige og jeg har været der et utal af gange, 

men indtil videre aldrig set en elg på den 

frie vildtbane.) Lidt senere blev der aktivi-

tet i "pærevællingen", som var kun 50 me-

ter fra mig, men lige før solopgang var 

temperaturen faldet så meget at tågen sæn-

kede sig over hele lysningen. Jeg kunne 

højst se 30-40 meter. At sidde der i total 

stilhed og ikke kunne se og så følge med i 

dyrenes aktivitet, er ret spændende. På et 

tidspunkt havde jeg fire steder hvor der var 

livlig aktivitet, men efter nogen tid var der 

kun elgen og rådyret i "pærevællingen." Det 

lysnede, uden man kunne se solen, og tågen 

begyndte nærmest at rulle hen over landska-

bet i den svage vind. Ind imellem kom en 

helt klar stribe rullende og pludselig skete 

det jeg har ventet på i så mange år. Der, i 

skovkanten, kom den ud og stod et øjeblik 

stille. En elgko. I slow motion gik den hen 

over vejen, kiggede hen i retningen af mig 

og fortsatte over mod træerne på den anden 

side. Den nåede ikke ind, inden tågen igen 

havde indhyllet den og jeg så den ikke me-

re. Det hele varede nok 20-30 sekunder. Jeg 

kan se synet for mig igen og igen. Tyve mi-

nutter senere brød moder sol igennem og 

med sine varme stråler løftede hun dynen af 

Småland. "Så kan du godt stå op og lade na-

turen gå sin gang." En hunræv dukkede op 

og jeg satte trådkorset på hendes hjerte, men 

der var stadig aktivitet ude i 

"pærevællingen", så jeg ville ikke larme på 

det tidspunkt. Kl. 08.30 var det helt dødt 

indtil en hunræv og en stor hvalp kom tra-

vende 200 meter væk. Jeg musede dem ind 

på 10-15 meter (man laver pibelyde med 

munden, så ræven tror der er en mus) og jeg 

var klar til at skyde hvalpen. Pludselig ane-

de rævemor uråd og hun luskede af mens 

hun udstødte nogle lyde for at advare hval-

pen, men den syntes det var for spændende 

til at den ville forlade "musen". Jeg begynd-

GRØNBJERG TØMRERFORRETNINGGRØNBJERG TØMRERFORRETNINGGRØNBJERG TØMRERFORRETNINGGRØNBJERG TØMRERFORRETNING    
 

Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 

Totalenteprise • Modernisering • Gulvbelægning 
 

Kristen Agerlund JensenKristen Agerlund JensenKristen Agerlund JensenKristen Agerlund Jensen    97 38 42 70  97 38 42 70  97 38 42 70  97 38 42 70  ----  Biltlf:  Biltlf:  Biltlf:  Biltlf:    40 33 42 7040 33 42 7040 33 42 7040 33 42 70    
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te at klemme på aftrækkeren, men slap 

igen. "Skrup af!" sagde jeg og hvalpen var 

henne ved sin mor på få sekunder og væk 

var de begge. Jeg var grebet af morgenens 

stemning og kunne ikke få mig selv til at 

bryde denne stilhed for at skyde en hvalp 

lige for næsen af sin mor. Sentimental, ro-

mantisk, kald det hvad I vil. Grusen knase-

de og Carls SAAB kom til syne i skovkan-

ten. 

 

Hjem igen - en oplevelse rigere 

Om formiddagen kørte Mågård og jeg til 

byen og handlede svenske specialiteter. 

Om eftermiddagen var det varmt og Carl 

og jeg tog til søen og badede. Luften var 

28 og vandet 21. 

Om aftenen så jeg igen en elgko i en lys-

ning hos Bengt. Den havde en kalv med. 

De gik 20 meter fra tårnet, hvor koen lag-

de hagen hen langs birkestammerne og bø-

jede den ned, så kalven kunne nå. Et flot 

syn, men en helt anden oplevelse end den 

om morgenen. Det var igen helt vindstille 

og så lydt at koen kiggede op på mig, da 

min mave rumlede, som om den ville sige: 

"Jeg ved godt hvor du er." Da elgene var 

forsvundet gik der et rådyr inde bag mig i 

skoven, men jeg kunne ikke lokke den ud. 

Det blev mørkt og jeg gik ned og hentede 

bilen. Hjemme var Mågård i gang med de 

engelske bøffer og flødesovsen. Vi kunne 

jo sove "længe" næste morgen. 

Vi stod op kl. 06.00, pakkede, spiste mor-

genmad, gjorde lidt rent og tog afsked med 

Leif og Maggan. Leif skød i øvrigt plads-

bukken på "Felttorpet" lørdag aften. Han 

lokkede den ud med bukkekaldet. En stor 

gammel seksender. Ikke sært at Mågårds 

buk havde ridser i lakken.  

Ved færgen var langt de fleste biler, også 

denne gang, jægere på vej hjem fra årets 

bukkejagt i Sverige. Det ene bagagerum ef-

ter det andet stod åbent og folk stimlede 

sammen. Det var her man kunne se de store 

bukke, i medaljeklassen. Men det viste sig 

også, at mange rent faktisk ikke havde 

skudt noget, overhovedet. Vi var fire jæge-

re, som havde skudt fire bukke, jævnt for-

delt, nemlig én hver og vi havde brugt fire 

patroner. Vores bagagerum stod ikke åbent 

ved færgen. Jeg kan ikke forestille mig, at 

der nogen sinde vil komme pointsberegnin-

ger på gode naturoplevelser, så de kan op-

deles i guld, sølv og bronze, men man ved 

jo aldrig.....? Havde det været tilfældet den 

dag ved færgen i Göteborg, ville bagklappe-

ne på begge vores biler været på vid gab.  
� 

Er du vaks 

så kom straks 

jeg er klar 

med kam og saks 

97 38 42 85 

Brug din stemme lokalt tirsdag d. 20. november 

sæt x ved liste L - Grønbjerg Sogneliste 
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���� GIF-lilleputter 
 
 
Ved: Søren S. Nilausen 

 

Lilleputter i Grønbjerg IF. 

I foråret spillede 12 piger og drenge 7-
mands Lilleput C. Holdet fik med hiv og 

sving en flot andenplads. Desværre kun-

ne deres træner, Niels Erik Jacobsen på 
grund af ændrede arbejdstider ikke fort-

sætte sin gerning, som så blev overtaget 

af undertegnede. Poul Erik Nielsen har 
været sweeper for træneren. Med 5 spil-

lere på sidelinien, fik spillerne for meget 
drille- og for lidt spilletid. Derfor blev 

det besluttet at tilmelde et 11-mandshold 

i efterårssæsonen og skiftevis trække på 
et par miniputspillere fra 4. kl. 

 

Det var imødeset med en vis spænding, 
hvordan holdet skulle klare sig, da det 

var første gang spillerne skulle spille 11-

mandsfodbold med offside og sort dom-

mer. Tilmed skulle Nicolai have opereret 
sin fod, så han nåede kun at spille den 

første kamp. Heldigvis var han med i 
Ramsing Cup  før turneringsstarten i 

Spjald, hvor vi stillede med et 7-

mandshold, og opnåede en 3. plads i den 
ene 5-holdspulje. Vi var det eneste hold, 

som ikke tabte til turneringens vindere 
fra Fårvang. 

 

Starten var også noget trøstesløs: Pisken-
de regnvejr og et klart 0-3 nederlag i 

Tim. Lyspunktet var, at Sasa også beher-

skede et stort mål og stod en rigtig god 
kamp, samt at Tim vandt alle sine kam-

pe. Kun i Grønbjerg vandt de ikke en 
halvleg! 

Med knebne 1-målssejre over Ørnhøj, 

Mejdal & Hodsager, samt en klar sejr på 
4-1 over Vinding, havde spillerne fået 

Forreste række fra venstre: Sasa Kovacevic, Jens Nilausen, Jacob Mohr Hansen, Lars Jacobsen, Lui-

se Holm Hansen, Michelle Johansen, Jim Nielsen og træner Søren Nilausen 

Forreste række far venstre: Christian Andersen, Jacob Sand, Annemarie Sørensen, Signe Thomsen, 

Maria Vennevold og Jonas Nielsen. Foto: Leif Kjærgaard 
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selvtillid og tro på, at de kunne få en an-

denplads i puljen. I slutningen af turne-

ringen blev sammenspillet bedre og bed-
re. I den sidste kamp mod Mejdal, som 

kunne nå 2. pladsen, viste lilleputterne 
med en klar 10-2 sejr, det potentiale de 

besidder. 

 
Holdets styrke har været et stærkt for-

svar omkring Sasa, Jacob, Anne-Marie, 
Michelle og Signe. Angriberne har så 

scoret de nødvendige  mål. 31 mål blev 

der scoret af Jens, Lars, Christian, Jacob, 
Jonas, Sasa, Per, Jakob og Michelle. 

Louise, Maria, Jim, Nick, Sune og alle 

de andre forsvarere hjalp til med at holde 
modstandernes samlede score ned på 20 

i de 10 kampe. 
 

Indsatsen til træning har som regel været 

god. Med større koncentration i afgøren-
de situationer - og når træneren instrue-

rer – vil alle lilleputter blive til endnu 

bedre fodboldspillere som piger og dren-

ge i fremtiden. Det gælder for øvrigt ikke 
kun fodbold! 

 
Tak til forældrene fordi jeg måtte låne je-

res børn så længe. Tak for trøjevask og 

kørsel og afløsning, når det var nødven-
digt. 

Efter 8 års fodboldtrænergerning er det 
uigenkaldeligt slut med samarbejdet med 

de fodboldinteresserede piger og drenge i 

6. kl. Der er sket en stor udvikling siden 
I mødte op på fodboldbanen med tandlø-

se gummer i midten af 90’erne! Jeg har 

også fået enkelte grå hår i mellemtiden! 
Jeg glæder mig til fremover at følge Pige 

og Drenge holdene i Spjald, hvor I uden 
tvivl vil få mange gode timer med nye 

kammerater, som I senere skal gå i skole 

med. 
 

Tak til alle spillerne: Held og lykke. � 

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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Anneberg Transport A/S 
Annebergvej 2 

Grønbjerg 
6971 Spjald 

 
96 92 22 22  

 
www.anneberg.net 

anneberg@anneberg.net 
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���� Årets gang - derude  
 
 
Ved: Lars Holm Hansen 

 
 

Så gik efteråret og efter en god sommer, 

skete der for alvor et vejrskifte, først i 
september og vi begyndte, at få regnvejr 

og dermed vand fra oven, ja - jeg tror 
næsten ikke, der var en hel tørvejrsdag i 

september. Af samme grund var det 

langt fra alle landmænd, som fik ophø-
stet til tiden og mange har været nødt til, 

at opgive at få bjærget en del af årets avl 
og samtidig har det været så vådt, at vin-

tersæden heller ikke har kunnet komme i 

jorden.  
I forbindelse med projektet, som jeg del-

tager i ”Pattedyrenes Danmark”, har 

man forskellige måder at finde/registrere 
de forskellige pattedyrearter på i sit kva-

drat. En af metoderne, hvor trist det end 
er, kan være at lægge mærke til, hvad 

der bliver trafikdræbt langs vejene og 

det er ikke småting. Jeg læste fornyeligt, 

at det samlede antal drab på højereståen-

de dyr og fugle i trafikken, er op mod 2 
millioner pr. år. Tankevækkende og 

egentlig utroligt at bestandene kan holde 
til det. I sommerens løb har jeg på den 

måde langs vejen fundet:  

Muldvarp, Pindsvin, Kat, Markmus, Ilder, 
Hare, Ræv, samt Odder.  

Omkring Odderen, som vi jo nok alle for-
binder med et sjældent dyr, så fandt jeg 

den her i mit kvadrat, som er 10 x 10 km. 

stort, med Grønbjerg som det vestligste 
område og Spjald som det sydligste. 

Mandag d. 17.9., så jeg, da jeg kørte på 

arbejde, at der lå et lidt større dyr i vej-
kanten på nordsiden af bakken mellem 

Grønbjerg og Ørnhøj og da jeg hen på ef-
termiddagen returnerede, lå den der sta-

dig og jeg ville lige kikke efter, hvad det 

var? Meget overraskende var det en Od-
der. Jeg kørte hjem og ringede til Pattedyr 

projektet og spurgte om de var interesse-
ret i en ihjel kørt Odder. De var selvfølge-
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lig interesseret, men henviste til Vild-

konsulenten, som har pligt til indsamling 

af sådanne dyr og især Odder. Alle ind-
komne Oddere bliver undersøgt på Na-

turhistorisk museum. Efterfølgende kør-
te jeg op og hentede det døde dyr, kom 

det i en plast sæk, som så blev afhentet 

dagen efter.  
Senere har jeg hørt fra en arbejdskollega, 

at der yderligere er blevet trafikdræbt en 
Odder tæt ved T-krydset i Ørnhøj, her i 

sommer og ikke nok med det, for i uge 

41 skulle endnu et individ, være kørt ned 
ved broen, der går over Fuglkær å neden 

for Præstbjerg. Altså ikke mindre end 3 

dræbte Oddere i 2001, inden for en stæk-
ning på kun ca. 3 km., tyder ikke lige-

frem på at Odderen er sjælden her i om-
rådet, men det er i hvert fald trist, hvis 

det er denne måde de bliver set / regi-

streret på. Hvis du skulle falde over 
f.eks. et dødt mårdyr :  

Lækat, Mår, Brud, Grævling eller andet 
vil jeg meget gerne høre om det pr. tlf.  

97 38 44 24  

eller mail:  lholmh@mail.tele.dk 
Fra slutningen af september og frem til 

ultimo oktober, har der været regulært 

ædegilde i vor have. Gæsterne har ind-
budt sig selv og nogle er endda kommet 

fra udlandet, for at æde sig mætte bl.a. i 
paradisæbler her, som vi har temmelig 

mange af. Fra bærrene blev modne, har 

der dagligt været op til 20-25 Vindrosler, 
5 – 10 Sjaggere, 5 – 10 Solsorte, enkelte 

Sangdrosler og op til 50 Stære, for at 
forsyne sig.  

Her er en oversigt over, hvordan man 

kan kende forskel på de forskellige dros-
ler, dog ikke Solsorten, som jeg regner 

med alle kender.  

Vindrossel : Den mindste drossel, hvis 
kraftige hvide øjenstribe, samt rødbrune 

flanker er det mest karakteristiske. Yng-

ler ikke i Danmark, men nord for bl.a. i 

Skandinavien.  

Sangdrossel : En anelse mindre end Sol-
sorten. Har hvidt bryst med sorte pletter. 

Kan forveksles med Misteldroslen, men 
denne er noget større og kraftigere. Yng-

ler almindeligt i Danmark.  

Sjagger : Samme størrelse, som Solsort. 
Gråt hoved og brun ryg. Kraftig streget 

underside, med gult bryst. Stemme: sjak, 
sjak, sjak er meget karakteristisk. Elsker 

især æbler og flere gange, har vi haft 

overvintrende Sjagger i haven. Yngler få-
talligt i Danmark.  

Misteldrossel : Den største drossel, som 

ligner sangdroslen, men er mere kompakt 
og dens sorte pletter på bugen, er mere 

runde i det. Den flyver i små buer. Ret 

Vindrosler 

Sangdroslen  benytter en sten som ambolt til at 

knuse sneglehuse på. 
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alm. ynglefugl i Danmark.  

September 2001 var måneden hvor ver-
den blev rystet af terror og frygtelige bil-

leder vistes på TV, øjeblikke som nok 
aldrig forsvinder fra nethinden. Vi er 

selvfølgelig påvirket af dette, men ver-

den går videre og ude i naturen, ruster de 
forskellig levende væsner sig nu til vin-

teren, helt uforstyrret af hvad vi menne-
sker foretager os af grusomheder mod 

hinanden. Glæd dig over de oplevelser, 

som naturen i så rigeligt mål kaster af sig. 
Læg foder ud til fuglene, når det bliver 

koldt og nyd synet af de herlige skabnin-
ger, som er en del af vor forunderlige ver-

den. God jul og godt nytår. � 

Misteldrossel 

Om vinteren ses flokke af Sjagger ofte ude på 

markerne 

Udlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af Multisalen    
    

Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :    
 

----    gadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kamp    
----    højskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamp    
----    efterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturnering    
----    udstillingudstillingudstillingudstilling    
----    koncertkoncertkoncertkoncert    
----    eller noget helt andet ! eller noget helt andet ! eller noget helt andet ! eller noget helt andet !     
    

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

Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af: 
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���� Grønbjerg Børnehus 
 
 
Ved: Leder Lone Rabjerg Lauridsen 

 
Torsdag d. 25 oktober holdt Børnehuset 

forældremøde med valg til bestyrelsen. 
Anna Bjerregaard, Gert Kristensen og 

Villy Hansen forlod bestyrelsen og ind 

kom Steen Schmidt, Torbjörn Lund-
Nielsen og Linda Terkelsen, suppleant 

blev Jens Kirk. 

Til mødet var Kommunens pædagogisk 
konsulent Peter Jørgensen inviteret. 

Formanden aflagde en kort beretning og 
der blev givet et kort resume af året der 

var gået og om hvad der skal ske frem-

over i de enkelte afdelinger. På mødet 
blev resultatet af en undersøgelse vedrø-

rende interesse for en skovbørnehave op-

lyst. Der var sendt spørgeskemaer ud til 
33 børn hvoraf, 7 svarede ja tak, 13 nej 

tak, 2 ved ikke og 11 hørte vi ikke fra, 
hvilket var beklageligt. Altså ingen 

skovbørnehave.  

Med hensyn til vores venteliste, kan vi 
oplyse at der er 5 børn på listen, hvoraf 

de 3 ikke på nuværende tidspunkt ønsker 
at komme ind. 

Det blev aftalt, at der skulle arbejdes vi-

dere med at få grunden etableret. Børne-
huset har været i månedlig kontakt med 

kommunen angående etablering af grun-
den og p-pladsen, det har dog intet med-

ført. Sidste nyt er, at der er afsat midler 

til etablering af fortov fra Ommegårdvej 
til Skolevænget. Peter J. ville kontakte 

Torben Nørgaard og Christa Werge, for 

at høre hvorfor der ikke sker noget i sa-
gen.  

Bestyrelsen ønskede, at få forældrenes 
holdning til, om vi skulle arbejde videre 

med fællesbestyrelse med skolen. Hold-

ningen var positiv, så nu vil et udvalgt 
fra skolen og børnehuset arbejde videre 

på det.  � 

 

JULENS GLÆDJULENS GLÆDJULENS GLÆDJULENS GLÆDEEEE    
  
Så nærmer tiden sig hvor vi igen skal til at tænke på julega-

ver og juleindkøb. Derfor er det os en glæde at invitere alle 
opsparere samt nye opsparere af Julens Glæde, til udbetaling af det opsparede be-

løb  

fredag den 30. november kl. 17.00 i Landbobanken i Grønbjerg. 

 

Kirsten vil igen i år være vært ved et glas gløgg, sodavand, hjemmelavede klejner 
med mere. Alle er velkommen til at komme ind forbi og melde sig til ordningen, 

hvor Grønbjerg IF bliver tildelt de renter, som alle har opsparet i årets løb. 

 
Grønbjerg IF vil gerne sige alle der støtter projektet samt Land-

bobanken mange tak for hjælpen. 

 
Vi ses den 30. november 

Med venlig hilsen Grønbjerg IF 
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���� Læsekredsen 2002 
 
 
Ved: Helle Engestoft 

 

Hvis alle eller nogle af nedenstående 
bogtitler kunne interessere dig, er du vel-

kommen i vor litteratur bogklub. Vi fort-

sætter i januar måned (forhør – eller se 
meddelelser fra Runestenen) i skolens 

storrum. Hver gang kl. 19,30.  

Det koster ikke noget, vi tager selv kaffe 
med. 

ca. én gang om året inviterer vi en forfat-
ter eller skribent til en diskussionsaften. 

evt. henvendelse. 

Else Pedersen 97 38 43 73 
Helle Engestoft 97 38 43 32 

Birgitte Livbjerg -"Døtre og elskerinder" 

Vagn Predbjørn Jensen -"Solkysten" 

Olav Gullvåg -"Det begyndte Skt. Hans-

nat" 

Olav Gullvåg -"Kongens nåde" 

Marie Bregendal -"Holger Hauge" 

Jens Chr Grøndal -"Tavshed i oktober" 

Troels Kløvedal -"Den tynde hud" 

Sally Salminen -"Katrina" 

Thit Jensen -"Kongen fra Sande" 

Hermann Bang -"Tine"   � 

 

 

Din lokale elDin lokale elDin lokale elDin lokale el----installatør…installatør…installatør…installatør…    

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 

Husk at sætte et af dine tre krydser ved Grønbjerg Sogneliste 
 

Støt nærdemokratiet  -  sæt x ved liste L - L for det lokale.  
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���� Galleriet Frydendalsvej 1 udstiller i 
Ringkjøbing Rådhushal 

Åbent hus på  
Grønbjerghjemmet 

Fredag d. 30. november kl. 14 – 17 

Vi gir en kop kaffe/the og småkager. 
Der kan købes vafler, gløgg og sodavand. 

Amerikansk lotteri. 
Alle er velkommen 

Grønbjerghjemmets beboere og personale. 

Fredag d. 2. november var 

der fernisering i anledning 
af Jane Carstens udstilling 

på Ringkjøbing Rådhus. 
Til ferniseringen, som om-

fattede mange nye værker 

fra Janes hånd (b.la. male-
rier på ”acrylglas” og ler-

skåle), var der inviteret to 
afrikanske trommeslagere 

som underholdt med nogle 

meget inciterende tromme-
rytmer. 

Det var utroligt svært at stå 

stille til trommerytmerne, 
hvilket også bevirkede at 

flere af gæsterne kastede 
sig ud i dans og bevægelse 

i takt til musikken. 

På væggen hænger nogle af 
”de store formater der er 

lavet på forgængeligt papir 

og vil blive destrueret efter 
udstillingen”.�  
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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 

 
Slidgigt i et led opstår ved, 

at ledbrusken bliver beskadiget, og viser 
sig ved dybe smerter i leddet. Den kan 

komme som følge af en gammel skade i 

leddet, men ofte kan man ikke påvise 
nogen direkte årsag, dog spiller arvelig-

hed en rolle. 

Slidgigt er den mest almindelige lidelse, 
der findes i det hele taget, ja, faktisk er 

der ingen, der går helt fri. Halvdelen af 
alle over 40 år har slidgigt og næsten al-

le over 60 har den i større eller mindre 

grad. Ved lettere slidgigt mærker man 
kun smerter ved fysisk aktivitet, mens 

svær slidgigt også gør ondt i hvile og om 

natten. Et sådant led er stift om morge-
nen, og det tager typisk en halv til en hel 

time at få stivheden arbejdet af det. Bru-
sken er ligesom blevet smurt med led-

væsken. 

Efterhånden som lidelsen udvikler sig, 
kan leddet hæve og blive irriteret, og der 

kan komme knoglefortykkelser i kanten, 
ligesom ledkapslen kan hæve. Sådan et 

led er man tilbøjelig til at bruge mindre, 

og derved aftager styrken i musklerne 
omkring leddet, hvilket forværrer belast-

ningen af det. 
Man kan bedst hæmme udviklingen af 

gigten ved at opretholde en rimelig fysik 

aktivitet og, hvis man måske vejer lidt i 
overkanten og godt kan undvære et par 

pund, tabe sig. 
Slidgigt kan ikke helbredes, men man 

kan gøre en del for at lindre smerterne og 

bedre bevægeligheden. Varme og fysio-
terapi har ofte gavnlig virkning for en 

tid, og gigtmedicin hjælper både på 

smerterne og irritationen. En sund kost 
og tilpas med vitaminer og mineraler er 

vigtige faktorer at tage med i betragt-
ning.  

I svært beskadigede led giver man nogle 

gange indsprøjtninger af binyrebarkhor-
mon eller hanekamsekstrakt, som kan 

virke en tid; men den eneste radikale be-

handling er at skifte leddet ud. Det er 
praktisk muligt ved hofte-, knæ- og skul-

derled. En ledprotese slides ved brug af-
hængig af belastningen, og holdbarheden 

er derfor begrænset, så nogle gange er 

det nødvendigt at få den fornyet. � 

   Oplev naturen flot 

  fæld dit juletræ så godt 

 fra Gule Fandens Slot 
 

Undgå juletravlheden kom og mærk dit 

juletræ nu 

og hent det lige inden jul. 

I er velkommen alle weekender indtil jul. 
 

Husk saven 

Nr. Omme Kirke 

A11 

Grønbjerg 

Fandens Slot 

x 
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Afholdes sædvanen tro  
 

den 27. december kl. 19 – 01. 
 

Grønbjerg forsamlingshus. 
 

Medbring mad og drikkevarer 
 

Kom og oplev årets store fest i Grønbjerg 

Entré 100,- kr. 
Vel Mødt Grønbjerg Sogneforening 

 

 

Familie &  

Samfund 

i Grønbjerg 
 

Julehygge på  

Grønbjerg Skole 

torsdag d. 6. december kl. 1930 

….med julehistorier og  

dekorationer! 

Alle er velkommen 

Bredgade 64  6900 Skjern 
97 35 12 1 1 
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���� By- og Erhverv 
 
 
Ved: Søren Nilausen 

 

Der var 20 deltagere, til generalforsam-

ling i Grønbjerg By- og Erhvervsudvik-
ling ApS d. 30. oktober.  

Generalforsamlingen begyndte med et 

virksomhedsbesøg hos Dana Vinduer 
ApS på Ørnhøjvej. Dana Vinduer har på 

6 år ekspanderet fra 5 til 35 medarbejde-
re og fået anerkendelse som ”gazel-

levirksomhed”. 

 
I Grønbjerg Forsamlingshus orienterede 

formand Ivan Mortensen om følgende: 
Der havde været meget få aktiviteter 

pga. få midler. Der arbejdes især på at 

udvide anpartskapitalen og der er nyteg-
net 179.000 kr. anpartskapital. Virksom-

heder står for 97 % af nytegningen og 

der er fortsat brug for anpartskapital. 
Der forhandles fortsat med Videbæk 

Kommune og N.P. Svendsen, Omme-
gård om udstykning af 2½ ha til bolig-

formål. Ejendommen i svinget på Alga-

de er til salg og der forhandles med amt 
og kommune om løsning til forbedring 

af trafiksikkerheden. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Gamle anparter nedskrives til intern vær-

di: Fra 1000 kr. pr. stk. til ca. 350 kr. 
Bestyrelsen blev genvalgt. 

 

Herefter blev der afholdt generalforsam-
ling med dagsorden og med stemmeret 

for "gamle såvel som nye" anpartshave-
re: 

Formand Ivan Mortensen orienterede om 

at nytegning af anparter fortsætter, og at 
der skal appelleres til unge familier om 

at involvere sig i Grønbjerg By- og Er-
hvervsudvikling. 

Generalforsamlingen gav opbakning til 

at Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling 

medvirker til at: 

• der fortsat er en dagligvarebutik i 

Grønbjerg. 

• flere unge familier flytter til Grøn-
bjerg, f.eks. gennem udstykning af 

og bebyggelse på parceller ved 
Ommegårdvej. 

Det blev enstemmigt vedtaget, at fortsæt-

te anpartstegning på hidtidige vilkår. 
Den nye bestyrelse kom til at bestå af 

følgende: 

Ivan Mortensen 
Søren Nilausen 

Jens Peder Jensen 
Holger Sørensen 

Helle Engestoft 

Niels Otto Fuhrmann blev valgt som 
suppleant 

 
Der skal sendes vedtægter ud til ejere af 

nytegnede anparter. 

Gravers Kjærgaard anførte, at det var 
godt at GBEU ikke blev nedlagt på sidste 

års generalforsamling.� 

VejviserVejviserVejviserVejviser    

for Nr. Omme sogn 2002for Nr. Omme sogn 2002for Nr. Omme sogn 2002for Nr. Omme sogn 2002    

 

Tag den gamle vejviser –  

er du med i den?  

er dine børn med?  

er jeres navne stavet korrekt?  

eller er dit telefonnummer ok? 

er din e-mail med og korrekt? 

 

Den nye vejviser udkommer Den nye vejviser udkommer Den nye vejviser udkommer Den nye vejviser udkommer 

med næste  med næste  med næste  med næste      
 

Runestenen 
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���� Familie & Samfund 
 
 
Ved: Annette Pedersen 

 

Siden sidst har vi været en tur i Spjald 

til Konsulentarrangement. Det handlede 
om morgenmad, tro ikke det var kede-

ligt. De få der mødte op, fik noget at ta-
ge med hjem, at tænke over - f.eks. 

hvorfor det er vigtigt, at vi spiser, før vi 

tager på arbejde. Hvem sætter sig ud i 
bilen om morgenen, hvis der ikke er 

benzin på? Nogle skole er begyndt at gi-
ve børnene morgenmad, da det har vist 

sig, at de lærer mere. Altså kan man vel 

sige, man bliver klog af at spise mor-
genmad.  

12. Marts få I mulighed for at møde 

konsulenten igen i Hover, noget om li-
vet er fedt. Ring hvis I har lyst til at 

komme med, vi kører sammen.  
Vi havde også en aften om Diabetes den 

25. oktober, der var mødt 30 op for at 

høre om Diabetes som er 

noget der rammer mange. 
11.000 mennesker i Ringkø-

bing Amt har Diabetes, og-
så mange unge bliver ramt. 

Derfor er det vigtig at vi 

spiser rigtigt og sørger for at få motion 
nok. � 

 

Julekoncert 
i 

Nørre Omme Kirke 
 

torsdag d. 13. december 2001 kl. 19.00 
 

Vildbjerg Rytmiske kirkekor giver koncert 
Gospel og nye salmer og julesalmer 

 
Efterfølgende kaffe i forsamlingshuset 
Kaffe: kr 25,- 

Menighedsrådet 

 

GRØNBJERG 

MASKINFORRETNING 

 
din lokale Maskinforretning 

 

97 38 40 35 
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���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 

 

Johan Kristian Nielsen,  

Kastanjeallé 10 

døde den 13. oktober på plejehjemmet 

Centerparken i Videbæk, hvor han 

sygdomshærget og afkræftet nød god 

pleje den sidste del af sit liv. Kampen 

mod håbløs sygdom tabte Johan til 

slut! 

Han blev født 1920 og voksede op i 

en søskendeflok på ni på ejendommen 

Holstebrovej 24. 

Efter at Johan Bredtoft, som han også 

blev kaldt, havde tilbragt nogle år som 

landbrugsmedhjælper på gårde her på 

egnen og på Sjælland overtog han i 

1963 sit barndomshjem, forældrenes 

ejendom, og drev den videre, samtidig 

med at han havde noget arbejde på 

Grønbjerg Teglværk. 

I sin fritid ville Johan gerne ud og se 

sig om - og rejste en del. Også sin bil 

havde han megen glæde af, den gjorde 

det muligt for ham at tage ud og besø-

ge venner og familie. 

Et stort handicap for Johan var hans 

hastigt tiltagende tunghørhed. Det var 

svært for ham at acceptere dette at væ-

re lukket udenfor samtale og ikke kun-

ne gengælde en hilsen eller tiltale på 

sin vej rundt i sin by. Vi andre måtte 

ofte stå og se Johan prøve på at svare,  

men hvordan svare, når man absolut 

ikke havde forstået tiltalen?  

Det blev ofte bare til et stille smil og 

en opgivende rysten på hovedet. 

Ellers havde Johan jo været glad for at 

færdes blandt mennesker her i Grøn-

bjerg – taget del i aktiviteterne i Ældre-

klubben og andet. Et spil bob satte han 

stor pris på, når der om mandagene var 

åbent for pensionisterne på skolen. 

Vi vil huske ham som et venligt og 

imødekommende medmenneske. 

Æret være Johan Kristian Nielsen´s 

minde !  � 

 
Amtsrådsmedlem Knud Jacobsen 

 
Fortæller Bibelhistorie 

 

På Grønbjerg Skole 
 

Tirsdag d. 27. november kl. 19.30 
 
arr: Menighedsråd og Kirkeligt Samfund 
Kaffe: 20,- 
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Farmors opskrift på Æbleflæsk 
Ca. 500 g. røget bacon i små tern 

Steges på panden, tages op 

Ca. 1 kg. æbler skæres i tern, kommes i 
fedtet, steges ved svag varme. 

Tilsæt 1 spsk. sukker.  

Kommes i en lille fad 
Bacon drysses over 

Serveres til franskbrød 

Æblekage med kokoslåg 
Æblerne skrælles, skæres i både lægges på 

en ovnfast fad. Drys med sukker – mæng-
den afhænger af æblernes sødhed. Hak 

margerine og mel sammen, bland med 

sukker og kokosmel og hæld det over æb-
lerne. Sæt fadet i ovnen ved 225 grader i 

ca. 30 min. Serveres lun med iskold fløde-

���� Op - Skriften 
 
 
Ved: Anette Petersen Familie & Samfund 

”Jeg har kikket i opskriftsbogen fra min 
tid som købmand. Nogle af de opskrifter 

vil jeg lade trykke her i Runestenen.  

 
 

Æbler 
Spis Adam. Spis – sagde Eva og rakte 

Adam et æble – verdens første gave. 

I dag er æblet et af hverdagens goder. 
Dygtige frugtavlere og gode opbeva-

ringsmuligheder betyder, at vi kan få æb-

ler året rundt. Måske har du selv æbler i 
haven som skal bruges nu, derfor er der 

her et par opskrifter med æbler. 

Her i denne rubrik vil vi fremover 

bringe en opskrift af én eller anden 
kulinarisk nydelse.  
 

Rubrikken er åben for alle. 

1 kg. Æbler. 

1 dl. Sukker 
 

 
 

dej af 

125 g marg. 
75 g mel 

100 g sukker 
100 g kokosmel 

Julemarked 
lørdag d. 1. december 1000 – 1600 

 

i Grønbjerg Forsamlingshus 
 

Masser af julehygge og boder 
Æbleskiver, gløgg, kaffe og sodavand kan købes  
Alle er velkomne – gratis adgang 
Udstillere må stille stande op fredag kl. 1800 – 2000 
og lørdag fra kl. 800 Sogneforeningen og Familie & Samfund 
Stand bestilles hos Jørgen Demant 97 38 41 87 
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VIKINGEN ER LØS 

 

Hverdags historier fra Børnehuset: 

 

 

2 børn kommer ind og spørger Lis om hun kan svensk, Lis svarer at hun kan 

"pippi sangen" og nogle få ord, men hvor det ? Jo fordi vi har fundet 3 øren-

tvister og den en er svensk. 

 

 

Myretuen skal i teatret og der er hængt opslag op. En mor henter sin datter og 

siger: Nej, hvor er det spændende at I skal i teatret, så skal du have din fine 

kjole på. En anden mor kommer efter sit barn, hun kommenter også opslaget 

og siger at nu skal de hjem at finde teaterkjolen. Kort efter kommer en far for 

at hente sin søn, faderen kommenter opslaget og drengen kigger spørgende op 

på sin far og siger: Far skal jeg så også have kjole på ?  

 

 

Selvom man ikke må stjæle kan jeg dog ikke dy mig for at gengive denne hi-

storie fra Ringkjøbing Amts Dagblad: 

 

En 97-årig dame fra det indre Ringkjøbing passede sit eget og lå ikke kommu-

nen til byrde på nogen måde. 

- En dag ringede de til hende fra socialkontoret og spurgte, hvordan hun havde 

det, og om hun ikke ville have lidt hjemmehjælp. 

- Det ville hun godt tænke lidt på. 

- Dagen efter ringede hun til socialkontoret og sagde at, at hun godt ville have 

lidt hjemmehjælp. 

- Men det måtte ikke være længere væk end hun kunne cykle derhen, og så 

ville hun have det sort. 

 

 

Det er længe siden at vi har haft nogle glade mennesker i Grønbjerg - men der 

er måske ikke noget at være glad over lige i tiden? 
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