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Sjældent har vi haft en så smuk nytårsaftensdag og aften

RUNE
STENEN

I Redaktionen
Forsiden
Jeg kunne ikke dy mig for at vise dette
vinterlandskab. Et vinterlandskab som
det blev os forundt i nogle få dage omkring nytårsaften. Billedet er taget nytårsaftensdag. Og lad os mindes en nytårsaften der ikke i mands minde har været så vidunderlig smuk. Vi har et par
drenge der opholdt sig i Århus nytårsaften - de kunne ikke se en hånd for sig på
grund af tåge.
Her omkring
Jeg vil naturligvis også som mange andre ønske alle læsere er godt nytår.
Runestenen er nu gået ind i sin tiende
årgang hvilket betyder at først i det nye
år 2003 er Runestenen udkommet i ti år.
Det vil sige at der er godt et år til at belave sig på at lave en jubilæumsudgave.
Og det kunne da være morsomt at høre
hvad andre kunne tænke sig at putte i et
sådant nummer. Så nu er der lagt op til
at komme med gode ideer.
Men helt andre og mere alvorlige ting
rør sig i vort lokalsamfund.
Ikke mindst Brugsen og dens overlevelse kan volde mange bekymringer om
vort lokalsamfunds beståen eller ej.
Nu er der kommet en ny bestyrelse i
Brugsforeningen - en bestyrelse der
nok skal få ”kam til sit hår”. Og det vil
jo være spændende at følge udviklingen. Om bestyrelsen sammen med medarbejderne formår at gøre det så sjovt og
interessant at komme i Brugsen. Så
sjovt og interessant at mange vil føle sig
tiltrukket af engagementet og tiltagene i
Brugsen, at de vil sætte deres fødder
der.
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Jeg har engang fået at vide af en gammel
uddeler, at man ikke kan tvinge folk ind i
en butik og slet ikke tvinge dem til at købe (apropos - hesten og truget), men det
skulle være så sjovt og interessant at
komme i en butik, at den vil virke på én
som en magnet på en dynge jernfilspåner.
Men det er dog lige så skammeligt at gode initiativer, der skal virke til at få flere
børnefamilier til sognet ikke bliver til noget. Her tænker jeg på en gruppe forældres forsøg på at etablere en skovbørnehave. Jeg har ikke været inddraget i problemstillingen og kan ikke udtale mig
om de faktiske forhold, men kun konstatere at initiativet i meget stor udstrækning vil virke tillokkende på unge familier der tænker på at flytte ud på landet
hvor der er den slags muligheder. -mb
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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.

I Nyt fra Byrådet
Ved: Gravers Kjærgaard

Byrådsvalg og konstituering.
Ud over de ordinære
dagsordener har de sidste par måneder jo stået i valgets tegn
med efterfølgende konstitueringer. Allerførst vil jeg gerne benytte disse linjer,
til at bringe en stor tak, for den fornemme opbakning omkring Grønbjerg Sogneliste, - og i forlængelse af det, i særdeleshed takke for det store personlige
stemmetal jeg fik. Det er jeg meget glad
for og stolt over, men samtidig også
meget ydmyg i forhold til. Jeg vil efter
bedste evne prøve at forvalte tilliden i
endnu 4 år. Jeg glæder mig i hvert fald,
trods bevidstheden om, at store opgaver
venter det nye byråd. Selve konstitueringen vil jeg ikke berette meget om, da
det vist fører for vidt, de fleste har sikkert også fulgt det i dagspressen. Dog
kan nævnes at 6 nye medlemmer gør
deres entre i byrådsarbejdet. Fordeling
af udvalgsposter er foregået i en god tone, ligesom borgmester og udvalgsformænd fortsætter på deres poster. Udover de store udvalg, (økonomi, social,
børn-undervisning-kultur og teknikmiljø) er der en lang række poster, der
skal besættes i ca. 45 bestyrelser, råd,
nævn og kommissioner.
Den nye omfartsvej.
D. 11 december blev den nye omfartsvej nord om Videbæk indviet. Det er en
sag, der er blevet arbejdet med i mange
år, så på den måde var det jo en skelsættende og historisk dag. Men på trods af
at byrådet har brugt et tocifret millionbeløb på opgaven, er det nok ret be-

grænset, hvor meget ros vi får for tilblivelsen af denne vej, i første omgang. Når
jeg formulerer det på denne måde, er det
fordi, det gerne skulle være første etape
af en meget fornuftig helhed. Anden etape er så en forlængelse af vejen, fra hvor
den stopper nu, til så at ramme A 15 ca.
1 km længere vestpå. Denne etape er
Vejdirektoratets opgave, altså Staten.
Derudover indeholder projektet også en
renovering og forskønnelse af hovedgaden gennem Videbæk by, dette projekt
har en direkte sammenhæng til etape 1.
Når den helhed så er afsluttet, har jeg en
velbegrundet tro på, at alle vil mene, det
var en god ide.
….fortsættes side 6
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L Servicemeddelelser 7
Klip og Krøl:
Mandag: 900 - 1730
Tirsdag:
900 - 1730
Onsdag:
Lukket
Torsdag: 900 - 1730
Fredag:
900 - 1730
Lørdag:
Lukket

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

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

Tlf.: 97 38 42 85

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

Tlf.: 97 38 41 77

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

Brugsen:
Åben alle dage
800 - 1800

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

Dog undtaget Juledag og Nytårsdag

Postekspeditionen:
Alle hverdage:
800 - 1200
Søndag lukket

Tlf.: 97 38 40 49
Fodpleje:
Efter aftale
bedst fra 17–18
”Tager også ud.”

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

Tlf.: 97 38 43 43
Dekorationer - ophæng
Alt i tørrede blomster
Hver dag 12 - 18

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200

Tlf.: 97 38 47 70

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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….fortsat fra side 3

Selvforvaltningsaftaler.
Den sidste byrådsdagsorden, og de første i det nye år, vil være præget af en
lang række selvforvaltningsaftaler med
skoler, børnehaver, ældrecentre, forvaltningsområder m.m. Det er aftaler, der
over tid vil gøre ledelse mere synlig.
Det vil nok for den enkelte leder, på
samme tid give både mere frihed og
større ansvar. Det bliver meget spændende at følge, som så mange ændringer
er det selvfølgelig behæftet med en vis
skepsis. Men sammen med skepsis følger der også tit øget opmærksomhed, og
det kan der sagtens komme noget godt
ud af.
Videbæk Skole.
En af de første og helt store opgaver for

det nye byråd, bliver stillingtagen til renovering eller ombygning af Videbæk
Skole. Det er nok en sag, jeg vil vende
tilbage til gentagne gange i disse linjer
det kommende år. Jeg tror godt, jeg tør
påstå, at det er den største udfordring,
Videbæk Byråd har stået over for i nyere
tid.
Afslutning.
Her i skrivende stund, 3 juledag, hvor julesneen daler stille, kunne man lade tankerne gå tilbage til hændelser, både i det
nære og ude i den store verden. 2001 har
været et begivenhedsrigt år, ja det kunne
man såmænd fylde hele Runestenen med.
Jeg vil dog nøjes med at ønske alle Runestenens læsere Et Godt Nytår 2002. 

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 Ekstraordinær Generalforsamling i Brugsen
Ved: Brugsens Bestyrelse

Brugsen gik i betalingsstandsning den
12. november 2001, og derfor blev der
indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 6. december hvor en ny bestyrelse blev valgt. Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende: Niels Jørgen
Sønderby (formand), Jan Juhl Jensen
(næstformand), Hanne Meiner (sekretær)
og menige er Sten Schmidt og Karen
Marie Pøhl.
Økonomien før betalingsstandsningen
blev grundigt gennemgået. Det er ikke
på grund af den nye butik, at vi er havnet
i den uheldige situation, for omsætningsfremgangen har været der til at forrente
en ny butik, men desværre har der været
for høje personaleudgifter, for stor kassation på ca. kr. 200.000 og et strømforbrug noget højere end budgetteret.

FDB og Brugsens Arbejdsgiverforening
har indgået en akkordordning med Brugsen, således at gælden på kr. 1.150.000,kan indfries med 25 %, hvilket giver kr.
287.500,- og det er altså dette beløb der
gerne skulle samles ind fra Grønbjergs
befolkning.
Ringkjøbing Landbobank har stillet en
driftskredit på kr. 200.000 for at sikre levering af varer i betalingsstandsningsperioden, så butikken kan drives videre på
normal vis.
Der blev diskuteret prisniveau, varesortiment, åbningstider, konkurs, personaleudgifter, omsætningstal, spild, kassation
og mange andre aktuelle ting. Man må
sige at aftenen var præget af en god og
konstruktiv debat, og et fremmøde på
110 personer viser jo, at der er stor interesse for
hvordan
det går
med vor e s
Brugs. 

Fra venstre er det: Jan Juhl Jensen, Hanne Meiner, Niels Jørgen Sønderby, Karen Marie
Pøhl og Sten Schmidt.
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I Skolebestyrelsesvalg
Ved: Skolebestyrelsens forældrevalgte

Den 5. marts 2002 er der valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.
Den nye valgperiode træder i kraft 1.
april 2002.
Med den nye folkeskolelov fra 1989 er
det lovbestemt, at alle skoler skal have
en skolebestyrelse. Siden marts 1990,
har der hvert 4. år, været skolebestyrelsesvalg. Valget er forbundet med borgerligt ombud.
Skolebestyrelsen består af og er valgt af
og blandt skolens elever, lærer og forældre. Herudover er skolelederen sekretær
i bestyrelsen.
Elever og lærer vælges for ét år af gangen, mens forældrene vælges for 4 år ad
gangen.
Dette valg gælder således 5 forældrerepræsentanter.
De forældre, der har børn indskrevet i
skolen kan hhv. stemme og vælges. Skolen modtager valglister d. 7. januar,
hvoraf det tydeligt fremgår, hvem der er
valgbare og har stemmeret.
Skolebestyrelsen finder det meget vigtig,
at der er stor opbakning og interesse for
valget, så I alle er med til at vælge, hvem
der i de næste 4 år skal præge vores skole.
Skolebestyrelsen er forældrenes
”talerør”, og til dette valg har I en reel
mulighed for at få indflydelse – den håber vi, I benytter jer af.
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I sidste nummer af skolebladet bad vi jer
tænke på, om det vil være noget for jer at
sidde i den kommende bestyrelse. Hvis
det skulle være tilfældet, må I meget gerne sige til, enten på skolen eller til en af
de 5 forældrevalgte. I løbet af uge 3 og 4
vil vi kontakte jer, for at finde ud af, om I
ønsker at blive foreslået som kandidat til
valget.
Den 28. januar vil I blive inviteret til
Orienterings- og valgmøde på Grønbjerg
skole. (se annonce side 22)
Her vil vi orientere om fællesbestyrelse
og ledelse mellem skolen og børnehuset.
Vi er, for nuværende, i gang med at udfærdige ansøgningen, som mangler at blive politisk godkendt.
Her vil vi også prøve at lave og stemme
om en liste med kandidater – både dem,
der på forhånd har sagt ja, og dem, der
melder sig på selve mødet. Hvis der kun
(inden den 7. februar) kommer denne liste, er valget så at sige afgjort.
Kommer der mere end én liste, bliver der
”kampvalg” den 5. marts.
Derfor er det vigtigt, at I møder op denne
aften! Det er jo ikke ”de andre” der skal
afgøre det.
Vis interesse og vær aktiv støt op om Grønbjerg Skole
Med venlig hilsen skolebestyrelsens forældrevalgte:
Ole B. Berthelsen
Lars Holm Hansen
Karen Højmose
Inge Ibsen
Niels Jacobsen

9738 4179
9738 4424
9738 4443
9738 4238
9738 4460 

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 Nyt om Brugsen
Ved: Brugsens bestyrelse

Fra ”krisemødet” i Brugsen den 14. november. Her blev
der for første gang orienteret om den ulykkelige situation
som Brugsen var kommet ud i.

Har vi brug for en dagligvarebutik ? Ja,
selvfølgelig har vi det, for det er en af de
grundlæggende hjørnestene i et lille
samfund som Grønbjerg. Vi har en velfungerende skole og et fyldt børnehus,
og desuden har vi et godt foreningsliv
som er uundværlig i vor lille landsby.
Grønbjerghjemmet står foran en udvidelse, og der er en del virksomheder i Grønbjerg som med deres arbejdspladser er
med til at holde Grønbjerg i gang. Derfor er det meget vigtigt, at vi alle står
sammen om at få dagligvarebutikken til
at køre videre. Bestyrelsen kan ikke tvinge folk til at handle i Brugsen, men vi
kan gøre det til et sted hvor man får lyst
til at handle, fordi der er kendte ansigter
ved kassen, at det er en lille butik der er
nem at overskue, at den ligger lokalt og
sidst men ikke mindst, at der er en meget
god service.
Vi har afholdt et personalemøde, fordi

oplæringen af de unge hidtil ikke har været optimal, og det råder vi nu bod på
med vor egen personalehåndbog, hvori
der står beskrevet retningslinier for god
kassebetjening og høj serviceniveau. Der
vil fremover blive afholdt et personalemøde én gang om måneden. I nærmeste
fremtid vil der blive monteret en klokke,
som ringer ude på lageret, når glasdørene
går op, så ekspedition kan ske hurtigst
muligt.
Der er ingen uddeler det næste år for at
spare på personaleudgifterne, men til
gengæld vil Kirsten Frederiksen og Henrik Mortensen i denne periode i fællesskab stå for den daglige drift af Brugsen
med bestyrelsen som sparringspartner.
Desuden er der nu 7 i stedet for 9 unge
mennesker ansat til at hjælpe, og resten
af arbejdet bliver gjort ved frivillig arbejdskraft af byens befolkning. Til dem
der allerede har ydet/yder gratis arbejdskraft skal hermed lyde en stor tak for
hjælpen. Skulle der være flere som gerne
vil bidrage med lidt hjælp, så henvend jer
venligst til Kirsten eller Henrik.
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Der har tidligere været problemer med at
styre kassationen af varer, men fremover
vil de inden sidste salgsdato blive sat på
tilbud og alt der skal kasseres bliver noteret, så der er fuldstændig styr på hvad
der bliver smidt ud. Strømforbruget har
været et problem, men dette er faldet
væsentligt efter der er lavet afdækningsplader til alle kølere og frysediske.
Der er blevet hængt en opslagstavle op
til "Nyt om Brugsen" hvor vi vil informere om ugentlig omsætning, månedsregnskab (dec. måned er klar den 21.
jan.), indsamling af penge og andre vigtige ting, så alle kan følge med i hvordan
det går med vor dagligvarebutik.
Der er pr. 3/1-2002 indsat kr. 61.000 på
kontoen til redning af Brugsen, og vi siger mange tak til alle der har givet et bidrag indtil nu.

En "ris/ros kasse" er sat op, og vi vil gerne opfordre alle til at bruge den hvis I
har noget på hjerte eller hvis der er nogle
varer som I synes kan undværes eller
mangles i butikken. Vi vil også gerne have jeres tilkendegivelse af om bake-off
ovnen kan undværes eller ej, da den er
meget energikrævende.
Fra februar ændres navnet fra "Dagli´
Brugs" til "Lokal Brugs". Fordelen er, at
vi selv får mere indflydelse på hvordan
butikkens varesortiment skal være fremover.
En ERFA/rådgivende gruppe på 5 personer er ved at blive dannet. Denne gruppe
vil være behjælpelig med at få det optimale varesortiment valgt ud.
Åbningstiderne er kl. 8.00 til kl. 18.00

Personalet i Grønbjerg Brugs omkring Juletid. Fra venstre er det: Susanne Bendtsen, Inga Thomsen
(stoppede d. 1. januar) Lone Højris, Anita Olesen, Kirsten Frederiksen, Henrik Mortensen, Betina
Jacobsen, Rasmus Mikkelsen, Rine Nielsen og Pia Bak.
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stor omsætning, men vi følger
nøje op på hver eneste weekends timesalgsliste for at følge
udviklingen.
Som I kan se, er der mange ting
i gang i øjeblikket, men det vigtigste her og nu er at få butikken
op at køre 100 % optimal, og
dette kan ikke lade sig gøre fra
den ene dag til den anden, men
alle arbejder hårdt på at det skal
lykkes hurtigst muligt. Vi blev
valgt af jer på den ekstra ordinære generalforsamling, fordi I
Der var julehygge med gløgg og småkager fredag den 21.
har tillid og tror på os. Vi har
december.
styr på udgifterne nu, og så er
alle ugens dage og bestyrelsen har vedtadet op til jer om der skal være en dagligget, at disse fortsætter indtil den ordinævarebutik i Grønbjerg i fremtiden. Vi tror
re generalforsamling afholdes i april måpå at det lykkes, men uden jeres opbakned 2002. Vi turde ikke ændre åbningstining kan det ikke lade sig gøre. 
derne, da december var en måned med

GRØNBJERG
MASKINFORRETNING
din lokale Maskinforretning

97 38 40 35

Grønbjerg Ørnhøj Havekreds´ stand ved julemarkedet lørdag d. 1. december.
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I Der er ingen supermænd!
Undskyld undskyld undskyld.
Jeg vil gerne sige undskyld for den
måde jeg reagerede på til Brugsens
ekstraordinære generalforsamling i december måned.
Der skal være en særlig undskyldning
til Hanne. Undskyld Hanne. Du havde
ret. Jeg ville ønske at jeg kunne stille
tiden tilbage.
Jeg undskylder også hvis jeg har været
for hård.
Det var ikke meningen at være det.
Mit budskab er. Der er ingen supermænd eller superkvinder. Men i Grønbjerg kan vi lave mange supermænd og
superkvinder, hvis vi sætter dem rigtigt
sammen. Det tror jeg at vi skal gøre
hvis Brugsen skal overleve.
Vi har fået en ny bestyrelse. Tillykke
med valget. Mit forslag er at de laver
en støttegruppe hvor de skal have nogle personer som ved hvordan man driver en virksomhed.
Vi har ingen uddeler. Men vi har Henrik og Kirsten som har det gå på mod
der skal til. men de skal måske også
have en støttegruppe. Det kan være andre uddelere eller forhenværende uddelere eller lign.
Vi skal have en erfagruppe som skal
hjælpe Henrik og Kirsten med at have
de vare på hylderne som kunderne vil
købe. De skal hjælpe med at opfange
de signaler de utilfredse kunder kom-

mer med.
Og vi skal være ærlige. Jeg mener at vi
skal dele kunderne op i A kunder og B
kunder. A kunder er dem der kun køber
varerne andre steder hvis vores brugs
ikke har dem. A kunderne skal vi have
fundet og spurgt hvilke vare vi skal have for at de vil købe mere. Det er ikke
nemt, men hvad er nemt.
B kunderne køber kun det de har glemt
at købe da de handlede andre steder og
hvis det er billigt nok. Det mener jeg at
de skal have lov til.
Det er min mening. Den er rigtig for
mig, men det er ikke sikkert at den er
rigtig for andre.
Til slut vil jeg takke Henrik Thomsen
for det store arbejde han har lagt i
Brugsen. Hvis vi ikke havde haft Henrik havde vi måske ikke haft en ny butik og den gamle var måske også væk.
Jeg vil ønske at alle borgerne vil støtte.
Man kan støtte med penge, med frivilligt arbejde, med at indsamle penge,
med at få flere kunder, med gode ideer
til Brugsen og meget mere.
Endnu engang undskyld.
Venlig hilsen
John Asmussen. 

www.runestenen.dk
bringer flere billeder
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Læge Henrik Thomsen
Speciallæge i almen medicin
og
specialist i manuel terapi
Ørnhøjvej 3, Grønbjerg
tlf.: 97 38 40 50
fax: 97 38 26 50
Behandling af
muskler og led tilbydes
efter aftale fra 9 - 17
alle hverdage undtagen lørdag
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I Et glimt af verden
Rejsebrev fra:
Inge Kjærgaard og Karen Sønderby

Hvis vi skal starte hvor
vi slap, tog vi som sagt
til New Zealand den 23.
okt. Og, ja det var skønt
at komme til et lidt mere
civiliseret land efter 2½
måned i østen, selvom vi
måtte sige farvel til den
Inge Kjærgaard
luksus vi havde haft der,
hvor vi hver nat sov i dobbeltværelse
med eget toilet og bad. Det var der ikke
penge til her, så vi sov i ”dorms”, dvs. i
et rum hvor man sover sammen med 4-8
andre, det skulle man lige vænne sig til.
Her var det heller ikke noget med at spise ude tre gange om dagen, nej nu måtte
vi selv til at kokkerere, men det var nu
helt dejligt, da man nemt kan blive træt
af at spise ude!
Vi startede på nordøen i byen Auckland,
hvor vi lejede en lille fin bil, en Toyota
Corolla, som skulle være vores transportmiddel de næste 5 uger. Vores første
køretur gik til det nordligste i New Zealand, et sted der hedder Cape Rienga.
Stedet minder om Grenen ved Skagen,
bare det er bølgerne fra Tasman Sea og
Paciffic Ocean der slår sammen, men

helt anderledes flot
her. Efter vi havde
nydt udsigten her og
spist vores medbragte
madpakke, kørte vi et
stykke ned af østkysten og stoppede i en
by ud for "Poor
Karen Sønderby
Knights Island". Her
skulle vi den næste dag ud og bruge vores dykkercertifikat. Det gik rigtig godt,
dog var det noget koldere at dykke her
end i Thailands dejlige varme vand, men
det glemte man hurtigt, når man kom ned
under vandet til de mange flotte fisk og
farverige planter.
Derefter kørte vi i sydvestlig retning mod
Waitom o Caves, hvor vi var ude at
"Blackwater-rafte", dvs. vi sad i en
"gummiring" og blev ført med strømmen
igennem en række mørke grotter, hvor
det eneste lys vi havde var lygten i vores
hjelm. I disse grotter var der nogle selvlysende orme, så når vi slukkede vores
lamper og kiggede op, var det ligesom at
se mælkevejen, bare den var meget tættere på,- det var utrolig fascinerede.
Vores næste stop var i Rotorua, som er
en by med masser af varme kilder, kogende mudderpøle og en gejser, hvilket
var meget specielt at opleve. Grunden til
disse fænomener er, at byen ligger meget

Tømrer og bygningssnedker
Hakon Pøhl, Grønbjerg
Tlf.: 97 38 43 20
bil.: 40 85 49 10
Fax: 97 38 48 38
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langt nede,- jordskorpen her er kun ca. 2
km. tyk, normalt er den ca. 20 km tyk.
Disse varme mudderpøle giver en meget
dårlig lugt af rådden æg, som lå over hele byen. Det var lidt svært at vænne sig
til!!

dansk-ejede bager - Copenhagen Bakery,
hvor de bl.a. havde rugbrød, kanelsnegle
og småkager - det var et helt slaraffenland for os, og vi nød det, gjorde vi. Så
de næste tre dage spiste vi rugbrød morgen, middag og aften.

Taupo var vores næste stop, og ja, det
var jo her vi havde bestemt os for at
springe i faldskærm!!!! Vi gjorde det, og
det var vildt, men fedt. Det blev også
fejret med god mad og rødvin om aftenen.

Efter Christchurch tog vi syd på til Dunedin, en dejlig by beliggende ud til vandet. Her brugte vi en dag på at opleve det
naturskønne område. Vejret var med os,
og det var en dejlig dag.
Herefter gik det mod Milford Sound, en
umådelig smuk fjord, hvor vi var på bådtur sammen med alle de andre turister.
Men i New Zealand er det nu ikke bare
et spørgsmål om at nå frem til et bestemt
sted, bare det at kigge ud af vinduet
mens man kører, er en oplevelse i sig

Efter Taupo tog vi til Carterton, hvor vi
besøgte en familie (vores efterskoleveninde har været udvekslingsstudent hos
familien), og det var bare skønt. Vi blev
budt velkommen med knus og smil, og
det var helt hjemligt. De bor ude
på landet, så det var kun fuglenes
sang vi kunne høre. Vi fik vasket
tøj, god mad og en rigtig god
seng med dyne at sove i. En af aftenerne grillede vi, drak rødvin
og fik is med friske jordbær til
dessert. Det har vi aldrig prøvet
midt i november måned. Familien tog os med til hestevæddeløb,
en rigtig hyggelig og god dag,
hvor vi havde madkurven med,men vi var ikke så gode til at spille på de rigtige heste!! Ellers nød
vi at være hos familien, slappede
af og hyggede os sammen med
dem. Efter besøget tog vi til hovedstaden Wellington, hvor vi
skulle med færgen til sydøen.
Fra færgen kørte vi direkte til
Christchurch, hvor vi lige nåede
en koncert med Robbie Williams,
en rigtig god og sjov aften. I
Christchurch fandt vi også den
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selv. Naturen er storslået, og man bliver
til stadighed overvældet over de smukke
landskaber, man kører igennem.
Queenstown var næste stop, en lille hyggelig by i meget, meget flotte omgivelser. Queenstown er stedet, hvor de fleste
prøver grænser af, især ved at bungyjumpe (elastikspring), og vi er jo ikke så
pokkers anderledes end alle andre. Vi
vovede os ud til Pipeline, beliggende
laaaangt ude af en lille bitte vej op gennem Skippers Grand Canyon. Vi vovede
os ud på den smalle bro, fik bundet et
håndklæde og en snor om anklerne, hoppede ud på en lille pind, hvor der kun lige var plads til fødderne, og så blev der
talt ned fra 5 og så var det bare at springe. 102 m var der ned til vandoverfladen, men heldigvis sørgede elastikken
for at hive én op umiddelbart før, man
nåede vandet. Vi må indrømme, at vi var
noget nervøse inden, men vi kan også
bagefter sige, at det var alle pengene
værd.
Efter vores vilde spring tog vi til Frans
Josef Gletscheren, som vi var ude at
vandre på. Hele 8 timer gik vi, størstedelen af tiden oppe på gletscheren med
pigsko på. Det var en hård dag, men det
er imponerende med det kæmpe naturfænomen, der bevæger sig op til 70 cm om
dagen.

På vej nordpå mod Nelson, gjorde vi
holdt i Punakeiki, hvor de har et fascinerende fænomen kaldet Pancake rocks.
Det er store sten (klipper) der mest af alt
minder om en kæmpe stak pandekager i
alle størrelser og formationer, og man
har endnu ikke helt fundet ud af, hvad
der gør, at de netop ser sådan ud.
I Nelson var vores hovedpunkt at komme
til Abel Tasman National Park. Her
brugte vi en dag på at vandre i det naturskønne område. Denne dag var vejret
med os, en smuk solskinsdag, og vi nød
turen og madpakken med udsigt over
Tasman Sea.
Da vi havde været ca. tre dage i Nelson
kørte vi igen mod Christchurch, hvor vi
fik afleveret bilen, hvilket var helt sørgeligt. Vi nød friheden ved at have en bil
utrolig meget. Vi kunne gøre lige, hvad
vi havde lyst til, når vi havde lyst til det holde pause når vi trængte til det, stoppe
og tage et billede, hvis vi kom forbi noget der var rigtig flot (det kom vi tit).
Alt i alt er New Zealand et fantastisk
skønt og smukt land,- der er stort set alt
her, lige fra skisportssteder til sandstrande, gletschere og gejsere,- et land, som
bestemt er den lange rejse værd.
Fra Christchurch fløj vi så til Fiji øerne,

Grønbjerg Jagtforening
Afholder ordinær generalforsamling i
Klubhuset, Frydendalsvej
Torsdag den 31. januar 1930
Dagsorden ifølge vedtægterne
Bestyrelsen
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som ligger nord for New Zealand. Her
skulle vi være de tre sidste uger af vores
rejse. Fiji er lidt ligesom østen, man bliver med det samme "overfaldet" af mennesker, der vil sælge én ting, og de har
selvfølgelig en "speciel pris" til dig. Det
meste af tiden var vi ude på en af de
mange små øer, som Fiji består af. Her
boede vi også i dormbeds, som var meget primitive. Bruseren var udenfor og
bestod af grusbund og et plastikrør, hvor
der kom en kold vandstråle ud af! Vi betalte en pris, som inkluderede tre retter
mad om dagen. Var man kræsen måtte
man sulte, for det eneste man kunne købe var cola, vand og Fiji Bitter (den lokale øl), hvis de da ellers havde det, hvis ikke, kunne der godt gå et par dage
inden de fik det igen.
Allerede en af de første dage mødte vi et
svensk par og en engelsk fyr, som vi rejste rundt med det meste af tiden, så vi

have tre gode, sjove og festlige uger med
sol, strand og dykning.
Den 18. december gik rejsen så mod det
kolde Danmark igen, og det er da dejligt
at være hjemme igen. Vi nåede aldrig at
blive træt af at rejse og opleve, men det
at bo i en taske, sove i en ny seng hver
nat osv. kan man godt blive træt af i
længden.
Mange spørger: "nå, hvad var så bedst?",
og det er faktisk svært at svare på. Alt
har været utroligt godt på hver sin måde.
Thailand, Vietnam og Fiji var spændende, fordi det kulturelle er så meget anderledes end Danmark, hvor det i New Zealand mere var oplevelserne og tingene vi
så, der var spændende. Men alt i alt har
det hele være suverænt godt og alle pengene værd - en god og uforglemmelig
oplevelse vi vil anbefale andre at give sig
selv eller hinanden. 

På et konstituerende møde blev Grønbjerg By- og Erhvervsudviklings bestyrelsesposter fordelt:
Fra venstre er det: Holger Sørensen (kasserer), Søren Nilausen (sekretær), Ivan Mortensen
(formand), Helle Engestoft (direktør) og Jens Peder Jensen.
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PipeCon as
Højrisvej 2 • Grønbjerg • 6971 Spjald
tlf.: 96 92 20 00 fax: 96 92 20 02
www.pipecon.dk e-mail: info@pipecon.dk
PipeCon as leverer komplette udstødningssystemer til skibe og dieseldrevne kraftværker.
Beregning, dimensionering af lyddæmpning og vibrationsdæmpning,
konstruktion, fabrikation, implementering og opfølgning.

Dieseldrevet kraftværk i Irak der er bygget til FN’s ”Oil for food” udviklingsprogram,
og er leveret med udstødningssystem designet og leveret af Pipecon as.
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I Kirkeligt Samfund
Der var mødt ca. 30 op til Kirkeligt
Samfunds Generalforsamling d. 6. november.
Men inden generalforsamlingen fortalte
Grete Tange lysbilleder om årets gang,
og efterhånden som året skred frem sang
vi årstidens sange. Billederne var meget
stemningsfulde og viste den forunderlige
skiften i årstiderne der hersker på vore
breddegrader.
Efterfølgende aflagde formanden Hans
Erik Hansen beretning om årets hændelser med foredrag og udflugt samt fælles-

spisning. Flere af aktiviteterne var tilrettelagt sammen med andre foreninger i
sognet.
Regnskabet balancerede med ca. 5000,og et lille underskud.
Thyra Larsen blev for 11 gang (man sidder i 2 år ad gangen) genvalgt til bestyrelsen.
Den øvrige bestyrelse består af Stinne
Kristensen og Hans Erik Hansen.
Og går det som tidligere er
Hans Erik Hansen Formand 97 38 40 38
Stinne Kristensen Sekretær 97 38 42 43
Thyra Larsen Kasserer
97 38 40 60.
-mb 

Fra venstre er det: Stinne Kristensen, Hans Erik Hansen og Thyra Larsen
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I Grønbjerg Møbelindustri - hva’ nu ?
Grønbjerg møbelindustri startede i
1986. Den blev startet af Holger Sørensen og John Asmussen. Vi fik stor hjælp
fra lokalbefolkningen som byggede fabrikken.
Siden gik det slav i slav.
Da vi var flest var vi 50 medarbejdere
incl. arbejdsdrenge og arbejdspiger.
Vi byggede til mange gange og har
4200 m2 under tag.
Men, men, træerne vokser ikke ind i
himlen.
Priserne på vores produkt (som var limtræ i fyrretræ) begyndte at falde. Vi
skulle køre mere igennem og bruge færre medarbejder. Derfor begyndte vi at
automatisere. Mange af maskinerne opfandt vi selv. Men priserne blev ved
med at falde og de sidste år har givet
store underskud.
Vi skulle træffe et svært valg.
Enten skulle vi lukke fabrikken. Hvis vi
gjorde det var der nogle leverandører,
som ikke ville få alle deres penge.
Ellers skulle vi starte op i et lavtlønsområde. (det skal siges at John og Holger
ikke kan tale meget udenlandsk) Det var
som at vælge mellem pest og kolera.
Men vi valgte at starte en produktion op
i Estland. Målet var at gøre det på samme måde som vi gjorde i Grønbjerg. Vi
fandt et savværk som troede på os. Han
byggede 2000 m2 til os som vi lejede.
Byggeriet stod færdigt den 1. oktober
2000 og så flyttede vi maskiner ind. Det
første limtræ rullede ud fra den nye bygning den 16. november 2000.
Det begyndte at vende. Træet blev sorteret i Estland. Det gode træ blev sendt
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til Grønbjerg hvor det blev lavet til limtræ. Det dårlige kom til fabrikken i Estland. Det kørte bedre og vi skulle nok få
vendt skuden.
Alle sagde at det var det rigtige vi gjorde.
Problemet var, at det kun var Holger og
John som troede på det. Det var en svær
tid. Vi skulle have hjælp udefra.
Vi fik en ny bestyrelse. Bestyrelsesformanden ville have os til at tage stilling.
Han spurgte os begge:
Hvad ville I lave hvis I skulle starte forfra?
John ville lave limtræ.
Holger ville ikke lave limtræ.
Han spurgte igen:
Hvis i skulle starte limtræsproduktion i
dag ville i så starte op i Danmark?
Både John og Holger sagde nej.
Det var det eneste råd vi fik fra bestyrelsesformanden som vi kunne bruge.
Det gik vi så og tænkte lidt over. Vi blev
enige om at John skulle købe Holgers andel af firmaet. Fabrikken i Gønbjerg
skulle lukkes og Holger skulle være sælger.
Nu skulle vi bare træffe beslutningen. Og
den var svær. Men vi fik lidt hjælp.
Da vi havde lønforhandlinger i Grønbjerg i april 2001 forlangte medarbejderne 30 kr. mere i timen. Og det kunne ikke forhandles. Vi tænkte nogle dage og
meddelte medarbejderne at det ikke kunne lade sig gøre og vi havde besluttet at
lukke fabrikken til jul 2001.
Men vores medarbejdere var dygtige og
mange fandt nyt arbejde hurtigt. Derfor

stoppede limtræsproduktionen til sommerferien 2001 og skuffeproduktionen i
oktober 2001.
John har overtaget selskabet pr. 1. februar 2001 og har 1 ansat. Det er Inger
som passer kontoret.
I Estland er der ansat 75 medarbejder.
Vi har lige købt 12.000 m2 bygninger
som vi er ved at gøre i stand. Der skal
også laves limtræ. Produktionen i de
nye bygninger er klar 1. marts 2002.
John rejser til Estland hver uge (jeg har
fået langt til arbejde). Det skal han fortsætte med langt ud i fremtiden. Målet er
dog at komme ned på hver anden uge.

produkter for Grønbjerg Møbelindustri.

Men en ting er sikkert. John flytter ikke
til Estland.

Tak for det.
Venlig hilsen John og Holger 

De nuværende bygninger er fordelt således:
Hal 1 (længst mod vest) er lejet ud til et
firma som hedder Woodman a/s.
Hal 2 + kontoret beholder John.
Hal 3 og hal 4 (Længst mod øst) er lejet
ud til Haku Design.
Der er 12 til 15 arbejdspladser i hallerne.
Hermed vil jeg slutte og sige tak for den
støtte som John og Holger har fået.
Det har været hjælp til selvhjælp.

Holger har startet et selskab som hedder
”hs agentur”. Han sælger blandt andet

ANGUS
KØDKVÆG

DANSK ANGUS
KØDKVÆG
FORMENTLIG VERDENS BEDSTE OKSEKØD

Bagfjerdinger
Fars 8 - 10 % fedt

ca. 45 kr/kg
40 kr/kg

¼ bagfjerding ca. 30 kg
kan deles og parteres efter aftale
Dyrene slagtes og parteres på
godkendt slagteri
Ring og forhør om vægt og pris

Karsten Hansen
Algade 74
tlf.: 97 38 42 06
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Kød fra Angus kvæg er formentlig verdens bedste oksekød. Friland Angus er ekstra mørt og saftig, fordi dyrene
kan bevæge sig frit og følge deres naturlige adfærd.
Frit og naturligt liv
Før landmænd må levere kød med ”Friland Angus”mærket, skal de godkendes af Foreningen til Dyrenes Beskyttelse. Foreningen kontrollanter kommer jævnligt på
uanmeldt besøg for at sikre, at dyrene vokser op under
gode vilkår, hvor der tages hensyn til deres naturlige adfærd. Det vil bl.a. sige, at kalvene går ved koen til de er
mindst 5 måneder gamle, og at alle dyrene er på græs
hele sommeren. De fleste går også ude i vinterhalvåret.
Fås ikke bedre
Angus racen er store fyldige dyr, der er kendt for at udvikle en god marmorering. Det giver kødet den enestående
gode smag. Friland Angus er uforlignelig på panden, på
grillen, som steg eller i en gryderet. Når du får kød fra Friland Angus, fås det formentlig ikke bedre.

I Årets fodboldspiller 2001:
Ved: Søren Nilausen

Trine Mikkelsen
fik den store ære at blive kåret som årets
fodboldspiller for Pigeholdet i Spjald.
Trine opnåede sammen med Signe
Thomsen og Susanne Bendtsen fra
Grønbjerg en fornem anden plads i turneringen. Derudover var Trine også fast
inventar på Dame junior holdet.

kan man godt blive til en svane. Lur mig,
om der ikke kommer en dag, hvor landsholdstræneren indkalder til samling. Så
kan man jo som gammel fan blot håbe
på, at man bliver betænkt med en fribillet!
Held og lykke fremover Trine – der er
kun en vej for dig og det er fremad! 

Trine er det bedste eksempel på, at det er
bedre at være lille og vågen end stor og
doven. ”Lill’ T” udstråler på en fodboldbane en energi, som er de færreste fodboldspillere forundt. For Trine hader at
tabe, men som den gode sportsmand hun
er, så bliver det tålt. Hertil kommer at
Trine stort set kan alt det, en komplet
fodboldspiller bør kunne, om det så er
målmandsposten, der skal besættes. Det
er blot et spørgsmål om at udvikle talentet ved fortsat leg og træning af alle de
fodboldmæssige færdigheder.
Selvom man er vokset op i en andegård,

Skolebestyrelsesvalget ’2002
Dit barn + Din skole = Dit valg
Mød op - brug Din indflydelse
28. januar kl. 19.30 i skolens storrum
Vær med til at vælge jeres barns skolefremtid !
Det vedkommer også jer
- og vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen skolebestyrelsens forældrevalgte
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I Tak for støtten ved valget i Grønbjerg 2001
Sammen med de opstillede på Grønbjerglisten – liste L, Gravers
Kjærgaard, Poul Erik
Nielsen, Tine LundNielsen, Grete Tange
og Karen Bak vil Sogneforeningen hermed
sige tak for alle de
stemmer, der blev afgivet til ovennævnte og
listen. Vi var meget
glade for, at I støttede
listen så fuldtonende,
som I gjorde, og det resulterede jo heldigvis
også i, at vi blev repræsenteret i Videbæk Byråd ved Gravers, der
blev valgt.

Her bliver byrådsvalgurnen tømt for indholdet, der gav Gravers (th)
endnu 4 år i byrådet.

Vi tror på, at det betyder
meget med en lokal repræsentant, hvilket også stemmeafgivningen er et tegn
på.
Valget havde lokalt meget stor deltagelse i sammenligning med sidste kommunal- og amtsrådsvalg, men denne gang
var det jo også knyttet sammen med folketingsvalget, og det forklarer formentlig noget af den højere deltagelse.

Kommunalvalg
Folketingsvalg

1997/1998
75,5
89,7

2001
89,8
90,4

Resultatet i Grønbjerg kom med 452 (ud
af 503 mulige) afgivne stemmer til at se
således ud:
A - Socialdemokratiet
24

37

C - Konservative
L - Grønbjerg Sogneliste
N - Herborg Sogneliste
O- Dansk Folkeparti
Q - Kristelig Folkeparti
V- Venstre
Z - Fremskridtspartiet

10
333
1
27
5
38
4

Resultatet for afgivne stemmer på Grønbjerglisten fra hele kommunen denne
gang sammenlignet med det foregående
fremgår herunder:
1997
2001
Listestemmer
18
16
Gravers Kjærgaard
234
251
Poul Erik Nielsen
13
32
Tine Lund-Nielsen
21
Grete Tange
19
Karen Bak
12
351

I Videbæk kommune havde
borgerlisterne i de andre
sogne – Troldhede, Herborg
og Nr. Vium – ikke den store succes, idet der kun blev
valgt én i Troldhede og én i
Nr. Vium. Sidste gang gav
alle 4 lister valg til én person, og det kan godt mane til
eftertanke. I hvert fald vil vi
(Sogneforeningen) og de opstillede, tidligt tage fat på,
om der skal ske ændring i
opstillingsfaconen, og i den
forbindelse hører vi gerne
jeres mening om forholdet.

Dette var ét af de sjældne øjeblikke hvor der var ”fredeligt” i
valglokalet.

I den kommende byrådsperiode vil vi og
alle de opstillede på Liste L være
”backing-group” for Gravers – forstået
på den måde, at vi regelmæssigt vil holde møder og give vort besyv med i sa-

ger, der måtte have interesse, og som vi
kunne have en indsigt i, der måske kunne
bruges.
Godt nytår! og tak for det gamle. 

Din lokale elel-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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I Dilettant i Grønbjerg

med at skulle ud af gården, kunne alle i
et svagt øjeblik ønske Thorsen død…..

Ved: Sogneforeningen

Den 1. og 2. marts 2002 blændes der op
for et af årets første højdepunkter.

Gå ikke glip af denne forrygende komedie, sæt allerede nu kryds i kalenderen
ved den 1. og/eller 2. marts.

Stykket hedder ”Mordet i Finns lade”
og handler om den moderne storbonde
Thorsen, der via sin pc, og fodermesteren Jens, driver sognets største gård.
Thorsen har planer om at overtage alle
sognets gårde, og er i sandhed ikke særlig vellidt pga. sine nymodens ideer.
Både hans kone og datter, fodermesteren, sekretæren, og de naboer der trues

De medvirkende i stykket er:
Erik Øster, Pia Bak, Erna Mikkelsen, Lone Otte, Ejnar Vendelbo, Alan Larsen,
Lissi Dyrberg, Inga Thorup Thomsen,
Olav Therkildsen, Gitte Nielsen, Thorkild Thomsen.
Der bliver instrueret af Grete Tange og
Hanne Kjærgaard. 

Fra venstre er det Thorkild Thomsen, Erik Øster, Olav Therkildsen, Ejnar Vendelbo og Alan Larsen.
2. rk.: Gitte Nielsen, Lone Otte, Lissi Dyrberg, Erna Mikkelsen, Inga Thorup Thomsen og Pia Bak.
De to instruktricer flankerer holdet, Hanne Kjærgaard til venstre og Grete Tange til højre.
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I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Internet-behandling.
Næsten 3/4 af alle danskere har i dag adgang til internettet, og et af de mest besøgte emner er sundhed og sygdom. Når
en patient får stillet en diagnose, kan
vedkommende læse sig til alt om sygdommen og dens behandling på internettet, og man kan også ud fra sine symptomer selv stille diagnosen, finde ud af behandlingen og bestille medicinen hjem.
Der findes flere søgemaskiner, som kan
lede een frem til det emne, man søger,
men det kan være et problem at foretage
den rigtige udvælgelse.
F. eks. har www.google.com henvisning
til mere end 7000 artikler om astma, så
der er gode muligheder for at læse sig

vind og skæv.
For at blive ved astmaen:
En hjemmeside anb efaler en
"astmadyne", som kan forhindre astma i
at opstå, og som, hvis man har astma,
kan mildne den. Den koster 8000.- kr.
Det er rigtigt nok, at nogle allergikere
kan have gavn af en særlig dyne, men
den kan fås for 500.- kr. i en almindelig
butik.
Ikke alle oplysninger på nettet er troværdige.
Kontroller, hvem der betaler hjemmesiden. Er det et universitet, eller er det et
firma, der vil sælge sine egne varer? Er
siden opdateret for nylig? Er det, der påstås, sandsynligt? Produkter, der påstås
at kunne helbrede AIDS, hukommelsestab og rynker, har sandsynligvis deres
største virkning på sælgerens økonomi.

Valhalla
Amerikanske Bjælkehuse
Valhalla Amerikanske Bjælkehuse.
Bjælkerne er 15 cm tykke
White Pine er standard, leveres også i Western Red ceder, Cypres og Redwood.
Eks. model Savannah 180 m2 - 40m2 overdækket terrasse 18 m2 carport - 12 m2 redskabsrum
Nøglefærdigt fra ·············································· kr. 1.250.000
Rekvirer brochure og materialebeskrivelse.

Valhalla Fritidshuse: Amerikanske og Norske bjælkehuse.
Eks: Valhalla 51 m2 fra ····································· kr. 495.825
Valhalla 68 m2 fra ····································· kr. 595.750
Valhalla 83 m2 fra ····································· kr. 659.750
Priser i henhold til leverance beskrivelser inkl. moms .

Valhalla Hytter: Gæstehytte, Anneks, Campinghytte, Redskabsrum mm. Rekvirer prisliste & materialebeskrivelse.
Eks. 10 m2 fra ···················································kr. 9.985,15 m2 fra ···················································kr. 14.985,20 m2 fra ···················································kr. 19.985,(priser er inkl. 1 yderdør og 1 bondehusvindue ekstra vinduer kr. 1350,pr. stk.)

Tagpapshingles i brun eller sort kr. 79,- pr. m2

Valhalla tilbyder Kvalitetskøkken
i særklasse fra
Hanstholm Køkken
(www.hanstholm.com)
Gratis montering af køkken ved
bestilling inden 1. maj 2002.
(rekvirer brochure).

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

27

I Årets gang - derude
Ved: Lars Holm Hansen

Igen Nytår og et år gået, som sædvanlig
utrolig hurtigt fristes man til at sige.
”Derude” er det blevet rigtig vinter, i
hvert fald her omkring jule/nytårstid har
vi fået en del sne, ikke mindst d.
28.december, var der rigtig gang i den.
Vi har ikke haft så meget sne siden
1996. Jeg kan huske det på, at når det
rigtig fyger fra øst, lægger sneen sig i
vor indkørsel og man må i gang med
skovlen, men det er jo selvfølgelig god
motion, hvilket bestemt ikke er nogen
skade til her efter juledagene. At vindretningen har stor indflydelse, kunne tydeligt både ses og mærkes fra årets sidste
dag 31. december, hvor termometret hos
os stod på –18 grader om morgenen og
til 1.januar hvor temperaturen var steget
20 grader til + 2. Vejret har stor indflydelse på dyr og fugle, især når sneen
lægger sig, som en dyne hen over det hele og måske kommer der hård frost
oveni, så er det pludselig vanskeligt, at
kunne finde den daglige føde, som er
nødvendigt for at overleve en kold vin-
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ternat. Da sneen d. 28. – 29.
december lagde sig over det
hele,
kunne
man således
straks se her
på
S andbækvej, hvor- Rødhalsen advarer andre
dan et stykke Rødhalse ved at vise sit røde bryst frem.
uhøstet korn
pludselig virkede som en magnet, fordi
kornraklerne ragede op over sneen. Flere
hundrede småfugle: Kornværlinger, Gulspurve, Kvæker- og Bogfinker, 10 – 15
Ringduer, ja, selv Spurvehøgen var yderst
interesseret i at finde lidt mad her. Hjemme hos en selv kan man / er der mange
som fodrer og jeg synes også , det er en
stor fornøjelse ved det.
Denne vinter har vi haft besøg af de sædvanlige Skovspurve, Solsorte, Musvitter,
Gulspurve, Grønirisker, Bogfinker, men
også enkelte Sjaggere (er til æbler), samt
en enkelt Rødhals og en Jernspurv. De
fleste kender den lille fine Rødhals eller
Rødkælk, med dens fine røde bryst, men
derimod Jernspurven, den gør ikke meget
væsen af sig, når den ganske forsigtigt

hopper
rundt på
jorden,
for at finde
lidt
mad under fo-

Jernspurven med sit ”tynde” næb.

derbrættet. Jernspurven kan man let forveksle med Skov- og Gråspurv, da de
har samme farver, men hvis man lægger
mærke til næbbet, så er Jernspurvens
tyndt, hvilket vil sige at den overvejende
er insektæder, hvor de to andre er frøædere. I haven har vi også haft en lidt
overraskende logerende, nemlig en Stor
flagspætte hun (har ingen røde pletter i
nakken). Jeg opdagede det en sen eftermiddag først i november, da jeg så den
lidt ængstelig flyve rundt i træerne og
pludselig hoppede den ind i en redekasse
og blev der. Senere har jeg set den flere
gange her i december, så jeg er ret sikker
på at den dagligt bruger en stærekasse at
hygge sig i, i de lange mørke vinternætter. I forbindelse med ”Pattedyrenes
Danmark” skal vi prøve at fange småpattedyr dvs. mus i forskellige biotoper, inden for ens kvadrat. Jeg fik fælderne lige
inden jul, men da vejret her i juleferien
ikke har været optimalt til fælde fangst,
nåede jeg kun en biotop, nemlig vor
egen have og jeg må nok sige at jeg er
”imponeret” af, hvor mange mus der røg
i fælderne over de 3 dage og 2 nætter,
hvori de var opstillet: 26 mus blev det
til!!: 8 Rødmus, 1 Skovmus, 2 Alm.
Spidsmus, 4 Dværgmus og ikke mindre
end 11 Halsbåndmus. Fælderne, som der
bruges, er små tråd/vippefælder, hvorfra

musene efter artsbestemmelse igen bliver
lukket ud. Mange folk inklusiv mig selv,
er ikke ”helt vilde” med mus, men det der
gør, at man ikke synes om dem, er at man
pludselig bliver overrasket og så de lynhurtigt væk igen og har puttet sig et sted,
hvor de ikke er til at finde. Især er det de
musearter, som kommer ind i husene,
som vi ikke kan lide, men det gør de langt
fra alle og jeg tror i grunden de fleste
ville synes at den lille Dværgmus
(Europas mindste pattedyr) er meget nuttet. Vi fangede 3 i en fælde af en gang og
selv Birthe har indrømmet at de var
”søde”, i hvert fald så længe de var i fælden. At vi fangede så mange mus i haven,
var meget overraskende, men vi har kun
én gang haft en husmus inde i vort hus og
når de ellers lever deres liv udenfor, generer de jo ikke os, men er til gengæld en
meget vigtig og uundværlig fødekilde for
en lang række af forskellige dyr, såsom
Ræv, Mår, Brud,
Lækat, Hugorm,
Musvåge, Tårnfalk og diverse
Ugler. Vedrørende
den sidste af disse,
nemlig uglerne har
jeg flere gange opfordret til at indsamle uglegylp eller give mig et tip,
idet man i gylpet
kan finde ud af
hvilke mus, som Slørugler i en mørk og
uglen har spist. en lys art.
Her i efteråret
har jeg fået 2 – 3 henvendelser om Slørugler her i området og det ene sted fik vi
samlet en god portion gylp, som jeg skal
til at dissekere, som det hedder med et
fint ord. En portion gylp fundet her i efteråret indeholdt rester af flg.: Nordmark-
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mus 3, Sydmarkmus 2, Nord / Sydmarkmus 5, Husmus 1, Dværgmus 1, Almindelig Spidsmus 3, Vandspidsmus 2. Nok
om mus og jeg tror, jeg vil afslutte med
først at skue tilbage over 2001 og tænke
på årets bedste ”look” 16. maj, da jeg fik
oplevelsen af at se den Sorte Stork og
herefter vil jeg tænke frem på det stundende forår skråstreg år, hvor der forhåbentlig vil ligge nogle knaldhamrende
gode oplevelser. 

GRØNBJERG
AUTO

Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Thorkild Munk, Ørnhøj
kommer på Grønbjerg Skole
Mandag d. 21. januar kl. 19.30
og fortæller og viser lysbilleder
om tiden, da der blev gravet brunkul i
Nr. Omme.
Alle er meget velkommen
Der serveres kaffe.
Brød og kop medbringes.

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

Er du i gang med at arrangere :
-

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

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

Udlejning af Multisalen

Bestyrelsen

I Grønbjerg Børnehus
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

Bestyrelsen har på sit første bestyrelsesmøde konstitueret sig således. Margit
Lauritsen forsætter som formand og arbejder desuden videre, som en af bestyrelsens repræsentanter, i det udvalg som
arbejder videre med ideen, om en fælles
bestyrelse for skole og børnehus. I det
udvalg fortsætter Susanne Juelsgaard også og fortsætter også som sekretær. Og
så til de nye ansigter i bestyrelsen. Steen
Schmidt blev ansvarlig for økonomien i
børnehusets madordning. Han er desuden vores repræsentant i Grønbjerg
2000. Linda Therkildsen er ansvarlig for
legepladsudvalg og i udvalg for multisalen. Undertegnede blev næstformand og

er ”pressemand” dvs. sørge for indlæggene i Runestenen. Birgit erstatter Lis fra
pædagogerne. Lone er selvskrevet som
leder af børnehuset.
På mødet i oktober 2001, fik vi Peter Sørensen fra kommunen til at presse på, for
at komme videre med ”Grunden” som er
blevet den faste benævnelse for det stykke jord der ligger vest for skolen. Det
hjalp! Få dage senere blev etableringen
af et fortov påbegyndt, som er første etape af det samlede projekt. Nu venter vi
så på, at der kommer gang i etablering af
parkeringsplads op langs brinken, så vi
ved hvor meget jord vi får, så vi kan
komme i gang med at jævne, plante, bygge osv.

Med fortovet er der taget hul på etablering af parkeringspladsen på ”grunden” vest for skolen.
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Der er endnu mange løse ender, så det er
sandsynligvis et langvarigt projekt. Pengene er bevilliget i 2002 og 2003.
Arbejdet med fælles bestyrelse for skole
og børnehus er godt i gang, men her er
der rigtig mange overvejelser som skal
gennemarbejdes inden der vil komme et
endeligt resultat. Det er dog et spændende projekt, som nok skal blive rigtig
godt på længere sigt.
Jette er stoppet som pædagog og har søgt
nye udfordringer i Skjern. Som afløser
har vi Mette, som de fleste nok allerede
har hilst på når dette læses. Else stopper
også. Vi har været utrolig glad for Else,
men hun har været ansat i en tidsbegrænset stilling, så det er økonomien der gør,
at hun bliver ”skiftet ud” med Sonja.
Ditte har valgt at stoppe som medhjæl-

per for at få et fuldtids job. Ny i denne
stilling er Jannie, som også allerede skulle være godt i gang. Tak til de ”gamle”
og hjertelig velkommen til de nye.
Jeg vil hermed også gerne opfordre forældrene til at kontakte os i bestyrelsen,
hvis der er nogle ting/tanker man gerne
vil have med og behandlet på vores møder. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag
den 19. februar.
Margit Lauridsen fmd.
Ommegårdvej 14
Torbjörn Lund-Nielsen nstfmd.
Nylandsvej 19
Susanne Juelsgaard sekr.
Sandbækvej 18
Sten Schmidt
Kodalsvej 2
Linda Therkildsen

97 38 42 91
97 38 41 20
97 38 45 75
97 38 48 48
97 38 42 13

Bredgade 64 6900 Skjern

Gymnastikopvisning
fredag d. 8. marts. 2002 kl.
19.00
Opvisning af 6 hold
derefter fælles kaffebord.

Badmintonturnering
lørdag/søndag d. 9/10. marts
2002.
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I Op - Skriften
Ved: Anette Petersen Familie & Samfund

”Jeg har kikket i opskriftsbogen fra min
tid
Her i denne rubrik vil vi fremover
bringe en opskrift af én eller anden
kulinarisk nydelse.
Rubrikken er åben for alle.
som købmand. Nogle af de opskrifter vil
jeg lade trykke her i Runestenen.
Henny`s Fastelavnsboller
1,5 pk gær, 2 æg, 2 spsk sukker 1,5 kop
mælk
røres sammen med mel så det passer.
¼ kg margarine slås i
dejen hæver ½ time hvorefter den rulles
ud og minutcreme kommes i.
Efterhæver 15 minutter og bages 15 min
ved 200 grader 

Sangaften
mandag d. 25 februar kl. 19.30
på Grønbjerg Skole
Syng dig glad med
Højskolesangbogen, salmebog m.v.
Karen Margrethe Møller og
Hanna Husted
vil gelejde os gennem aftenen.

Medbring kop.
Med venlig hilsen
Menighedsrådet

Grønbjerg - 2000
Ordinær
Repræsentantskabsmøde

Se flere billeder på

Mandag d. 11. marts kl. 19.30
på Grønbjerg Skole

www.runestenen.dk

Alle er Velkommen

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING
Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde.
Totalenteprise • Modernisering • Gulvbelægning
Kristen Agerlund Jensen 97 38 42 70 - Biltlf: 40 33 42 70
Peter Ø. Christensen
97 38 42 78 - Biltlf: 40 14 42 78
INGEN OPGAVER ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE
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Grønbjerg IF's generalforsamling
Torsdag den 21. februar 2002 kl. 20.15
I klubhuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
Flg. er på valg:
* Tine Lund-Nielsen * Morten Pedersen * Heidi Christensen * Birgit Andersen
Flg. er ikke på valg:
* Leif Kjærgaard Kristensen * Børge Jensen * Jytte Nilausen
6. Valg af revisor og revisorsuppleanter
7. Evt.
Alle interesserede er velkommen til at deltage i mødet.
Med venlig hilsen bestyrelsen

Søndag d. 10. februar
Kl. 14.00 – 16.00
Børn gratis adgang.

OBS !
Der er præmie til de bedste
udklædte
Der sælges is og sodavand

Voksne kr. 25,Inkl. Kaffe og fastelavnsbolle.
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Grønbjerg Sogneforening.

I Familie & Samfund
Ved: Annette Pedersen

Den 12. marts:
Konsulentaften på Hover
Sundhedsskole
Fedt – Fup – Fakta

Årets Tema 2002 i Familie & Samfund
bliver:
Mad er kultur
Vi vil det kommende år sætte fokus på
madkulturen. Den lokale, den danske,
den internationale. Råvarer, retter, redskaber og teknologi. Højtider. Indkøb.
Ernæring og sundhed.

Den 16. Marts : Kursusafslutning
Den 16. April : Generalforsamling
SE OPSLAG I: BRUGSEN –
LANDBOBANKEN – SKOLEN og
RUNESTENEN

Hvis du har lyst til at blive medlem af
Familie & Samfund i Grønbjerg så ring
til
Karin 97 38 41 87 Rita 97 38 42 00
Annette 97 38 41 39 

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

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf. 97 38 45 00

Alt i tørrede blomster - Dekorationer - Sten og smykkesten
Charlotte Irmgarth Hansen
Vinkelvej 2 tlf.: 97 38 47 70
Hver dag fra 12 - 18 eller efter aftale - kig ind
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I Vandværket
Ved: Formand Leif Tange

På generalforsamlingen den 28. november.
Formanden aflagde følgende beretning:
Året 2000/2001.
Vandforsyningen er igen i år klaret uden
problemer.
Der er udpumpet 67.000 m3 mod 65.500,
67.000, 72.000, 75.000, 78.000, 92.000
og 110.000 m3 de foregående 7 år.
Det tyder på, at mængden har stabiliseret
sig på dette niveau.
Højest lå juli og august måned med udpumpede mængde på 6.000 m3, mens
marts måned lå lavest med 4.800 m3. Et
meget lille udsving fra måned til måned.
Strømforbruget ligger meget konstant fra
år til år omkring 0,055 kW pr m3 udpumpet vand.
Pesticid analyser.
Sidst i november blev der udtaget vandprøver fra den vestlige boring til undersøgelse for indhold af pesticider. Filteret
i denne boring står i sand i 25 meters
dybde, og der er kun sand opad. Den er
derfor følsom over for forurening. Det
var derfor med spænding vi afventede
resultatet af undersøgelsen for 23 af de
mest sandsynlige pesticider. Kun 2 pesticidtyper kunne spores. Sporingsgrænsen
ligger på 0.010, og af de 2 typer blev der
fundet 0.011 og 0.012; altså kun lige
over sporingsgrænsen og derfor langt
under den grænseværdi, der accepteres i
drikkevand.
Den vestlige boring har vi kun som reserve, så den bidrager kun med 1-2 procent af vandforbruget. Vores hovedbo36

ring har filteret stående i en dybde fra 62
til 80 meter med et 30 meter tykt lerlag
over. Et lerlag er ikke altid en sikker beskyttelse mod forurening. Der kan være
sprækker i lerlaget; men i vores tilfælde
er det godt, for vandet under lerlaget er
under tryk, således at hvis der er nogen
vandbevægelse i lerlaget, så er den op ad
gående. Hovedboringen er undersøgt for
pesticider for et par år siden, og der blev
da heller ikke fundet spor af nogen art.
Vi kan altså fortsat glæde os over at have
godt og forureningsfrit drikkevand; men
det, at vi i den følsomme boring netop
har kunnet spore rester af pesticider, må
få os til at bede vore naboer om, at undlade brugen af pesticider. De 2 fundne
rester er nedbrydningsprodukter af
ukrudtsmidlerne Prefix, Casoron G og
Pramitol. Midler som typisk blev brugt
på fliser, havegange og grusbelagte parkeringspladser.
Det næste, vi skal i gang med at undersøge for, er rester fra benzin-, olie- og fenolprodukter.
Med kommunen har der været et par møder i årets løb for at få færdiggjort kommunens vandforsyningsplan. Et par af
punkterne her fra er:
• En ny forbruger har ret til at blive
tilsluttet vandværket inden for 1 år
fra henvendelsen til værket.
• I landområder føres ledningsnettet
på vandværkets foranstaltning helt
ind på gårdsarealet.
Taksterne i Takstbladet er fastsat ud fra
disse nye retningslinier.
Kassereren fremlagde det reviderede
regnskab, der udviste en likvid formue

på 877.910 kr.
Økonomisk har der været et overskud på
373.000 kr., så værkets likvide kapital
nu er på 877.910 kr. Overskuddets store
størrelse skyldes, at vi har fremrykket
opkrævningstidspunkterne. I indeværende år er der 3 opkrævninger i stedet for
2. Trækkes den sidste opkrævning fra,
kommer vi ned på omkring 100.000 kr.
Dette svarer til overskuddet de foregående år.

Beretningen, regnskabet og takstbladet
blev godkendt.
På valg til bestyrelsen er Jørgen Kristensen og Peter Ø. Christensen. Til revisor
er Jens Viggo Pedersen på valg.
Til bestyrelsen genvalgtes Jørgen Kristensen og Peter Ø. Christensen. Til revisionen genvalgtes Jens Viggo Pedersen.
Bestyrelsen konstituerede sig uændret. 

Fra venstre er det driftsleder Johannes Mikkelsen, kasserer Jørgen Kristensen, Formand Leif Tange
og Peter Ø Christensen

Grønbjerg Trailercenter
Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald
- 97 38 44 60 - også aften og weekends.
Køb, salg og bytte af nye og brugte trailere. Samt reparation.
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I Spor i Sneen
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

Sne!
Først vil jeg gerne ønske alle læsere af
Runestenen et godt nyt år.
Jeg var egentlig godt i gang med mit
indlæg, da sneen en eftermiddag pludselig dalede stille ned fra himlen.
Det indlæg jeg var i gang med, blev
straks kasseret, eller rettere sagt gemt til
en anden god gang og jeg besluttede at
denne gang skulle mit udgangspunkt være ”SNE”.
Jeg sad lidt og spekulerede, mens jeg
drak en kop kaffe og når jeg tænkte på
sne, poppede to ”ting” op og blev overskrifterne denne gang.
1.) Sporsne!
2.) En rævejagt i starten af 80’erne.

Dyrene bruger ofte de samme ”veksler”
når de bevæger sig rundt i naturen. Går
man f.eks. en tur i Hoverdal, kan man se
spor ind gennem skoven, som ligner stier.
Det er kronvildtet som bruger de samme
veksler. Selv køerne har veksler på markerne. De danner på kort tid stier hen
over marken. Det er veksler. I sne kan
man meget tydeligt se dyrenes færden,
men nogle gange kan det være svært at
tyde sporene. Den bedste sporsne er nogle
få cm tøsne sidst på eftermiddagen og en
nattemperatur lige over frysepunktet. Næste formiddag er aftenens, nattens og de
tidlige morgentimers ”trafik” som trykt i
naturen. Jeg er langt fra ekspert i at kende
spor, men jeg kan nogle grundregler, eller
kendetegn om man vil.
Rådyrets spor er ret nemme at kende og
er de mest almindelige. Krondyrets spor
ligner, men er meget større, dog kan en
kronkalv og et rådyr godt minde lidt om
hinanden. En kronhjorts spor er i øvrigt

Ørnhøjvej 24 - Grønbjerg - Tlf. 97 38 42 81 - Fax 97 38 42 88
IDÉ • HUSE NE

IVAN V M ORTENSEN A/S
Bygge & indretningsfirma
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mere ovale end en kronhinds.
Grævlingen har et fodspor med 5 tåpuder på både for- og bagfod. (Fig.1) Odderen har dog også fem forpoter, men

fig. 1 Forpote til venstre og bagpote
til højre

dens svømmehud sætter tydelige spor, så
det er nemt at skelne. Ræven har også
fem forpoter på forfoden, men det 5. sidder så højt, at det ikke ses i sporet og da
bagfoden har fire forpoter ser det ud som
om poterne er ens i rævens spor. Ræv og
hund kan være svære at skelne. Oftest er
størrelsen markant forskellig, men ellers
er der to kendetegn. 1. Følger man sporet
er rævens spor som sat i stregen fra en lineal, hvor hundens spor er sat fra side til
side i forhold til centerlinien. 2. Rævespor virker længere end hundespor og
de to forreste trædepuder når ikke bag en
linie fra forkanten af de bageste. (Fig.2)
Harespor er karakteristisk med 2 spor
ved siden af hinanden, efterfulgt af 2

fig. 2 Hundepote til venstre og rævepote
til højre

langs hinanden,
henholdsvis forog bagpoter.
Måren kan i
spring sætte
samme mønster, men her
må man kigge på selve
foden. Egernet sætter ogfig. 3 Egern
så spor to og
to, men her
er foden mindre og bagfødderne er ved siden af hinanden. (Fig. 3) Det der så er
spændende, er at se hvad dyrene laver. Er
det en mår på jagt, hen langs en træstamme? Rævens karakteristiske måde at jage
mus på, ses tydeligt i sneen og hanrævens
spor er ofte afbrudt og en gul plet ses.
Den har pisset territoriet af. Jeg har selv
en bog fra Lademann, som hedder
”Dyrespor” og dækker alt indenfor de
spor dyrene sætter i naturen. Næste gang
du er ude og gå en tur i sneen, så prøv om
du kan se hvilke spor du møder.
Go’ fornøjelse.
Det var lige over middag, enten sidst i december eller først i januar, det herrens år
……, hvilket jeg ikke husker helt nøjagtigt, men 1980-82 for jeg kørte på knallert. En Puch Flagskib med en grønmetallic benzintank. Jeg havde en kammerat,
Holger Nielsen, som også kørte knallert,
en sort Puch. Det var en to-gears, med
gearskiftet oppe i koblingshåndtaget. Vi
var rettere sagt nogle hårde nysere, især
efter vi havde fået plumpen pillet af karburatoren, så vi kunne køre 40-45 stykker. Vi var dog ikke knallertfanatikere,
men anså dem (knallerterne) som de
transportmidler vi, i mangel på noget bed-
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re som f.eks. en bil, måtte bruge når vi
skulle på jagt.
Holger var landmandssøn, men lige omkring dette tidspunkt havde forældrene
solgt gården og var flyttet til Ørnhøj,
hvor jeg også boede. Holgers jagthund
kunne ikke komme med til byen, så den
kom på pension hos morbroderen Ernst,
hvis ejendom ligger mellem Ørnhøj og
Grønbjerg, hvor vi skulle hente den.
Holger var inkarneret rævejæger, hvis
man kan sige det om en med et dugfriskt
jagttegn, så hans hund var naturligvis en
gravhund. Den hed Lassie!!?? Den havde dårlig ryg, (hvilket ikke var værre for
den, end for andre hunde. Den ser bare
ud til at have flere ryghvirvler, men det
er pga. de korte ben.)
Nå, men der havde været en regulær snestorm og i radioen havde de frarådet al
udkørsel, aftenen før. Vejene var stadig
ikke ryddede og gaderne i byen var tomme. Jeg mener helt tomme! Ingenting er
dog så skidt, osv, osv og heller ikke den-

ne dag, for i et sådant uvejr går ræven i
grav, i ly for uvejret. Holger ringede, vi
skulle på rævejagt og vi gjorde vore
Puch’er klare.
Af sted ud ad den gamle bane, hvor der
kun var enkelte snedriver, vi nemt kunne
køre gennem. Der kom dog hurtigt flere
og større driver og da vi nærmede os det
sted, hvor asfaltvejen drejer til venstre og
en grusvej fortsætter ligeud, var vi nede i
1. gear og måtte bruge benene som hjælp.
Opad gik det så, og ud for gården på venstre hånd gik vi ved siden af knallerterne,
som kørte i 1. gear og nu gik det langsomt. En halv time senere var vi i en meter og tyve centimeter sne, med samme
metode, ved at nærme os vejen ind til
Jens Fjordside.
Da opdagede vi sneploven komme drønende fra Ørnhøj mod Grønbjerg, i kæmpe kaskader af sneskyer, når den pløjede
sig gennem de store driver. Den var sandsynligvis midt på vejen og det var vi også. Vi kom bare ingen vegne. Vi så på

”Hvad får en familie på 6 til at drage et år til Nigeria”
Ved Kirsten Lund Pedersen, Aulum.

tirsdag d. 19. februar kl. 19.30 på Grønbjerg Skole.
Lysbilledforedrag om en families ulandsophold i Nigeria.
Beretningen om mødet med en fremmed kultur: gadebørn, slangebid, brændende hede, mangel på rent vand, spædbørn der begraves levende, stor fattigdom og stor livsglæde.
Husk kop.

Kirkeligt Samfund

Hvem mangler en Kat ?
Halvstor killing med hvid grundfarve og en del sorte pletter eftersøger sin ejer.
Er meget kælen (indekat ?) og kom tilløbende her den 27. december.
Henv. Sandbækvej 26, tlf. 97 38 44 24.
Med venlig hilsen Lars Holm Hansen
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hinanden og vi råbte i munden på hinanden: ”Hjælp mig, så hjælper jeg dig!”
Jeg lod min knallert være og vi fik slæbt
Holgers knallert ud på marken. Sneploven var på vej op mod os og da den var
50 meter fra det sted vi havde været, var
min knallert reddet ud på marken.
Wruuuuum!! Det var en af de spidse
plove som smider sne til begge sider. Da
sneskyen havde lagt sig, så vi med rædsel op mod vejen. Der var nu en 3 meter
høj snevold, vi skulle tilbage over. Med
knallerter. Der var ingen vej tilbage, så
min først og det var med arme som gele,
vi fik sat den godt ind imod snevæggen
og kravlede tilbage efter Holgers. Ude
på marken hørte vi den samme lyd som
før, dog lidt svagere. Wruuuumm! Ploven var på vej tilbage, for at gøre sporet
bredere. Jeg sprang op af snevæggen og
råbte helt vildt, mens jeg vinkede og
smed min hat ud over vejen. Tre centimeter fra min knallert stoppede lastbilens jernplov.
Jeg var lettet, men det var hurtigt overstået. 107 kilo vognmand fra Vind, stod
med sine 194 cm korpus, lænet ind over
mig, mens jeg bøjede mig mere og mere
bagover. Det var lufttrykket fra hans
brøl. ”Hvad i hede hule h……, og hvordan i alverden, ….forb… knallerter!!”
og så sad han i øvrigt fast. Jeg fik en
skovl smidt i brystkassen og Holger ligeledes. Grav og smid sand! Da han fik bid
i dækkene sprang han ud, tog sine skovle
og kørte. Uden at sige farvel.
Vi fik Holgers knallert over i god behold. Det værste måtte være overstået, så
vi fortsatte uden problemer op over bakken og et 90 graders sving og nedad gik
det.
Ved vejen hvor Kresten Vestergaard bor,
drejede vi ind. Der var ikke ryddet, men
hvad, vi havde nu erfaringen, så efter

yderligere en time stod vi i gårdspladsen
hos Ernst. Lassie var meget begejstret
over at se Holger, for det betød jo som regel at en ræv skulle smides på porten. Vi
skulle jo også lige snakke med Ernst i ti
minutter.
Lassie blev proppet i en rygsæk og så var
vi på knallerterne igen. Nu blev vi så enige om, at det måtte være nemmere at køre
ud til hovedvejen end tilbage til Ørnhøjvej. Det var det også for det tog kun 45
minutter. Så gik det ellers mod Ørnhøj,
men da vi kørte ned gennem Hovedgaden
i Ørnhøj, stoppede Holger. Jeg kørte op
på siden af ham. ”Solen går ned kl.
16.04!” Jeg kiggede på mit ur. Det var
om ti minutter! Ræven må kun skydes til
solnedgang så det var den dags rævejagt
”Ja, men hva’ så med Lassie?” spurgte
jeg. Vi kørte hjem til Holgers forældre og
den fik lov at blive i Ørnhøj den nat.
Jeg har dæleme brugt mange timer og
frosset mine tæer, mens jeg har stået og
ventet på at en ræv skulle springe af grav.
Jeg har endnu aldrig oplevet det, men sådan er det så rart at have noget til gode.
Ha’ det godt. Vis ses derude, et eller andet sted.
(P.S. Der er brugt mange kneb, for at få
pelsen flået af Mikkel. Den sidste jeg hørte om, var et par kunstgrave, hvor man i
kedelen havde monteret et dyt-horn fra en
lastbil. To ledninger blev før op inden rørene blev dækket til. Når man så skal på
rævejagt, medbringer man et batteri, i stedet for en gravhund. Ledningerne sættes
på og hvis Mikkel ligger og sover, er det
ret sikkert han pludselig bliver vågen og
ikke blot bliver han vågen, han vil bare
ud i en fart. Ja, ja, hvis man ikke må få en
gravhund for konen. Båååp båååp.) 
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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 Else Kjærgaard 90 år

Da havde Else og Ole købt huset i Grønbjerg, hvor de i mange år nød deres pensionisttilværelse. – Her kikkede familie
og venner ind og især var da børnebørnene velkomne. Dem fik de med tiden 4
af,- dejlige friske børn – også når Bedstemor skal sige det.
”Det er også den bitte-Uffe, der fortæller
mig, at jeg er gammel, det er jo af børn
og fulde folk man skal høre sandheden”,
påstår Else.
For nogle år siden mistede Else Kjærgaard sin mand og boede så alene en tid
indtil hun tog ophold på Spjald Plejehjem.
90 år fylder hun nytårsaften, - men ung
af sind – lidt glemsom, siger hun selv. –
Det kan ramme enhver! Men glad er Else
og godt tilpas med tilværelsen på Spjald
Plejehjem. Man må skønne på det hver
dag, at man er rask.
Det er blevet stille her på Afdeling 2,
hvor en klynge beboere er fundet sammen ved fællesbordet. Udenfor flintrer
snefnuggene rundt og fyger i smådriver.
”Det er en himmelknog”, siger Else og
fortsætter med at citere Steensen Blichers ”Det er hvidt herude/Kyndelmisse
slår sin knude/overmåde hvas og hård/
hvidt forneden, hvidt
foroven/pudret tykt står
træ i skoven/som udi
min Abildgaard”. Jo,
Else forholder sig stadig til sangene fra den
folkelige danske tradition.
At man så ikke kan
forstå, at man er 90 år,
er en helt anden sag.
Runestenen ønsker dig
hjertelig Tillykke.
ik 

Nytårsaftensdag, den 31. december er
det 90 år siden, at Else Kjærgaard blev
født i Opsund nær Videbæk. Det var da
også her i Opsund skole hun fik sin første skolelærdom - hos lærer Larsen.
I sin ungdom var Else på Uldum højskole hos forstanderparret Marie og Svenning Pedersen, - imponerende at du kan
huske det Else – alle navne og sådan!
”Der er ting, der bider sig fast”, mener
hun. Højskoleopholdet var hun nemlig
glad for. – Og så gymnastikken. Else var
i mange år en dygtig og ivrig gymnast.
Else Kjærgaard havde i sine unge år forskellige pladser i huset. Et af dem drager
hun minder frem fra og fortæller om, da
jeg besøgte hende 4. juledag på plejehjemmet. Det var herskabshjemmet i
Helsingør hos fru Vilhelmine Smidstrup.
”Her fik jeg ellers lært at ”føre mig”. Jeg
husker, at når jeg havde været i spisestuen og servere, så måtte jeg bakke ud igen
– ikke noget med at vende ryggen til
herskabet. Jeg må ha’ haft det godt nok,
jeg var der da nogle år. Men det med det
herskabelige tror jeg ikke smittede af på
mig”.
Else og Ole Kjærgaard
traf hinanden i en ret
voksen alder og giftede sig. Sønnen Gravers
blev deres livs store
lykke. På gården i
Kjærgaard supplerede
de hinanden godt, Else
hjalp til derude, som
koner jo gjorde dengang, fortæller hun. De
drev gården indtil Gravers blev gift med
Else Kjærgaard sammen med ”bitte UfHanne og de overtog.
fe” på Elses 89 års fødselsdag i 2000.
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I Grønbjerghjemmet
Åbent Hus den 30. november 2001 med
rigtig stor opbakning fra pårørende og
lokalområdet.
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag
for alle.
Festlighederne startede kl. 14.00 med
gløgg, vafler, kaffe/the, småkager og
slik.
Kl. 15.00 begyndte Amerikansk Lotteri
med mange fine gevinster fra beboernes
og Grønbjerghjemmets indkøbssteder:
Matas, Ringkøbing - ABC Catering - Arne Jensen, Grønbjerg - Byggecenter 10 –
4, Spjald - Clinique Elegance, Ringkøbing - Din Tøjmand, Videbæk - DK Design blomster og brugskunst - Flugger,
Spjald - Grønbjerg Brugs - Grønbjerg El

- Henrik Thomsen, Grønbjerg - Kildevejens Blomster, Spjald - Klip og Krøl,
Grønbjerg - Landbobanken, Grønbjerg Ramsing Spjald - Spjald Bageri - Spjald
Bo - Spjald Brugs - Spjald El v/Henning
Sørensen - Spjald madbutik - Tage Christensen, Spjald - Tømrer Peter Christensen, Grønbjerg - Vestergaards Hotel, Videbæk - Videbæk Boghandel - Ørnhøj
Hotel
Overskuddet vil vi bruge til en
"hyggeaften" med god mad og harmonika musik.
Vi takker mange gange for jeres indsats.
Arrangementet sluttede ca. kl. 17.00
Mange venlige hilsener fra Beboere og
personale Grønbjerghjemmet. 

Ørnhøj - Grønbjerg
Havekreds
Tirsdag den 19. februar kl. 19.30 på Ørnhøj Hotel
Fællesmøde med Vinding-Vind Havekreds.
Foredrag ved Hildegard Oesterhelt:
Min drøm, en have i samklang med naturen. Hildegard Oesterhelt fortæller om sin
egen have, der ligger ved Ørre ned til Storåen. Her er både skov og ”rigtige bede”, og
der lægges vægt på at fugle og insekter trives. Vi besøger haven i maj.
Deltagerpris inkl. kaffe og brød: medlemmer 50 kr. ikke-medlemmer 60 kr.
Mangler du kørelejlighed, så ring til Lis 97 38 43 13.
Generalforsamling holdes inden foredraget kl. 19.00. Der er tale om en vedtægtsændring, som gør, at vi nu og i fremtiden skal holde generalforsamling i februar. Generalforsamling afholdtes sidst d. 5. nov. 2001. Der er i år tale om en ren formalitet.
Lørdag den 16. marts kl. 9.00 – 16.00 Morsø Landbrugsskole
Region II afholder kursus om haven under glas. Hvis du vil med, så meld dig hurtigt
fra d. 4. februar og senest d. 4. marts til Lene Juhl Jørgensen 97 74 44 53 eller Inger
Maarup 97 72 16 97 .
Med venlig hilsen bestyrelsen
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I Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Kristine Marie Jensen, Bymarken 11
Den 23. november 2001 sov Mie Jensen
stille ind på Centralsygehuset i Holstebro efter svær sygdom. En sygdomsperiode, som skiftede fra håb og tro på
fremtiden og forværring. For som Mie
selv sagde, jeg er slet ikke færdig til at
dø. Dog,Mie måtte give op, kræfterne
forsvandt – og håbet. Men hvor har dog
Mie båret sin skæbne med tålmodighed.
Mie, som hun blev kaldt og helst ville
hedde, blev født i Hee for godt 59 år siden og voksede opher sammen med 3
søstre.
Ved besøg hos en søster og svoger i
Grønbjerg blev Mie kendt med Jens
Kristian Jensen og ham giftede hun sig
med i maj 1963. De skabte et godt hjem
for deres fem børn, tre drenge og to piger, hvor det var mor der var hjemmegående, mens børnene var små.
Senere tog Mie arbejde udenfor hjemme
med rengøring på Grønbjerg Bageri,
hvor hun var en skattet og omhyggelig
medarbejder.
Mie var en flittig kone, der holdt hus og
have til punkt og prikke, foruden at hun
fulgte med i sine børns fritidsinteresser.

Både Mie og hendes mand sås ved sidelinien, når deres piger deltog i en fodboldkamp, kunne man være sikker på – eksempelvis.
Sidst på året i 1996 mistede Mie sin
mand, og da børnene på det tidspunkt var
fløjet fra reden, fik Mie det lidt ensomt,
men hun var god til at komme ud og i
snak med venner og naboer. Det var da
også de samme, som støttede Mie meget
i hendes sidste svære tid, blandt andet
ordnede de det, så Mie fik en dejlig festdag i familiens skød sin sidste fødselsdag
den 6. september. Blandt disse venner vil
Mie være savnet. Men selvfølgelig mest
hos hendes kære børn og børnebørn vil
savnet være stort ved tabet af en mor og
bedstemor, som gik alt for tidlig bort.
Runestenens udsendte forhørte sig hos
Mie´s børn, om der var noget, de ønskede skulle med i nekrologen her. Jo, der
var ét, jeg ikke måtte glemme! ”Vi kunne
ikke have haft en bedre mor!” Det blev
sagt af Anders Jørgen, og alle hans søskende samtykkede.
Det var en smuk afsked de alle tog med
deres mor, både i kirken og senere i
hjemmet. De efterladte børn er: Anders
Jørgen, Mads Christian, Jan Elof, alle
Holstebro, Tove i Århus og Bente i Øster
Vrå samt 3 sviger og 5 børnebørn.
Æret være Mie Jensen´s minde!
ik 

Fællesspisning
Fredag d. 25. januar kl. 1830
i Forsamlingshuset
Voksne: 40,00 kr.
Børn
20,00 kr.

Tilmelding til Brugsen senest tirsdag d. 22.
januar
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I GUF - Nyt
Ved: Lisbeth Sand

Gymnastikken:
Vintersæsonen er godt i gang, og alle
holdene er godt besat, både hvad angår
ledere og udøvere. I år har vi fået en ny
springmåtte bl.a ved hjælp af støtte fra
DGI og Landbobanken. Det er noget
især de springglade gymnaster nyder.
Allerede nu er vi begyndt at tænke på
foreningens egen opvisning fredag d. 8
marts, hvor vi glæder os til at vise, hvad
vi har arbejdet med i løbet af sæsonen.
Endvidere er der i år 4 hold, som skal
med til forårsopvisningen i Ringkøbing
d. 23. og 24. marts.
Familiesvømning:
Hver onsdag er der mulighed for at få al-

Generalforsamling
i
Grønbjerg
Sogneforening

le musklerne rørt i svømmehallen i
Spjald. Det er der især mange børn, som
benytter sig af, men de voksne er også
meget velkomne, om ikke andet så for
hyggeligt samvær eller en tur i saunaen.
Badminton:
I år har nogle af børnene været til turnering i Feldborg. Det var lidt af en blandet
oplevelse, hvor de spillede nogle gode
kampe, men brugte hele dagen, da der
var megen ventetid. I januar er der igen
tilmeldt spillere til en turnering, hvor vi
håber på et godt resultat. Desuden er der
jo også vores egen turnering d. 9 og 10
marts, hvor der plejer at være god tilslutning, og hvor der som regel udspilles
nogle spændende og dramatiske kampe.
Husk tilmeldingen til sommerbadminton
er tirsdag d. 12 marts. 

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

torsdag d. 21. februar kl. 1930

i
forsamlingshuset
dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen
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97 38 42 85

VIKINGEN ER LØS

Hørt på skolen:
Hvad forskel er der på en myg og en skolelærer?
Myggene er kun irriterende om sommeren!!
Og et par spirituelle:
Han (noget anløben): De er dog den grimmeste kvinde jeg nogen sinde har set!
Hun: Og De er dog den mest berusede mand, jeg har set!!
Han: Ja, men det går over i morgen!
Der kom to temmelig anløbne herre gående ned ad gaden. Pludselig tog den ene
en lommelygte frem, tændte den og rettede lysstrålen lige op i vejret.
”Jeg tør vædde på, hvad det skal være” sagde han ”at du ikke kan klatre op ad den
stråle!”
”Det kan jeg sagtens, men jeg vil ikke,” sagde den anden
”Hvo-hvorfor ikke!”
”Nej - jeg kender dine numre - når jeg er kommet halvvejs op, så slukker du lygten!”
Det gør mig glad:
Når jeg giver en undskyldning til et medmenneske og mener det, så bliver jeg meget glad, når vedkommende tager imod min undskyldning. At gå omkring og være
sure på hinanden, det er ikke værd at spille tid på, hellere få luften renset og se
fremad!
Hanne Kjærgaard
Det gør mig glad i Grønbjerg
Brugsens overlevelse- en buket roser – til deling!
Kirsten er dygtig og samvittighedsfuld i brugsen. Ingen tvivl om det! Men at så
ungt et menneske som Henrik lægger så megen ihærdighed for dagen, det er da
imponerende.
Er man klar over folkens, at her er en knægt, der vil noget, for hvem en arbejdsdag let kan snige sig op på 12 timer. Bare 18 år – men nok værd at ta´ hatten a´
for!
ik
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