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Net-party i Klubhuset

RUNE
STENEN

10. årgang

I Redaktionen
Forsiden
Så er fænomenet ”Netparty” kommet til
Grønbjerg. Der herskede livlig aktivitet,
da Deres udsendte var forbi Netpatyet
fredag først på aftenen. Når gardinerne
er trukket ned, er det ikke fordi, det er
lyssky virksomhed, men udelukkende
fordi solen står så lavt og skinner direkte ind i skærmene. Men et godt initiativ
er det, medens Ungdomsklubben søger
efter egnede lokaler. Efterfølgende kunne det måske udvikle sig til et frugtbart
samarbejde Idrætsforening og Ungdomsklub imellem. Godt er det i hvert
tilfælde, at de unge ikke hænger rundt
på gadehjørnerne - eller andre steder.
Her omkring
Nu er de fleste bestyrelser kommet på
plads i vort lokalsamfund efter et forår
med generalforsamlinger og skolebestyrelsesvalg m.v.
Det er en fornøjelse at se, at der i mange
foreninger er sket et generationsskifte.
Mange af de nye unge mennesker, der
er flyttet til sognet, er på én eller anden
led blevet involveret i det lokale foreningsarbejde. Det er meget glædelig at
mærke, at de også interesserer sig for
lokalsamfundet (det er måske derfor de
er kommet hertil). Det er naturligvis også vigtig, at de nye kræfter oplever det
sammenhold og den kommunikation,
der foregår på tværs og i hele lokalsamfundet, så vi kan vedblive at være et
samfund, der står sammen og udadtil er
enige om, hvad der er godt for netop
vort lokalsamfund.
Herfra skal lyde et velkommen i foreningsarbejdet. Der er nok at tage fat
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på. Udvikling tager lang tid og lokal udvikling tager dobbelt så lang tid.

Fra egen boldgade:

Jeg vil blot gøre opmærksom på at
på grund af trykkeriets ferieplanlægning rykkes den næste deadline
frem til

Fredag d. 7. juni
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Bemærk endvidere at Runestenen udkommer medio juli som sædvanlig.
-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

Selvom vi netop kun lige har forladt første
kvartal i en ny byrådsperiode, har vi allerede
haft en enkelt udskiftning. Det har vi, specielt
i Borgergruppen været berørt af, idet det
var Børge Nørrum, der valgte at forlade
Byrådet. Så fremover består Borgergruppen af Kjeld Jensen fra Troldhede, Jens
Peter Andersen fra Nr. Vium og undertegnede. Kjeld Jensen sidder i Udvalget
for Teknik og Miljø, Jens Peter Andersen
i Socialudvalget, jeg har stadig posterne i
Økonomiudvalget og Udvalg for BørnUndervisning og Kultur. På den måde har
vi berøring med de forskellige områder
og holder i reglen også gruppemøde forud for udvalgsmøderne.
Jeg nævnte i sidste nr. at det var meget
små dagsordener, vi havde haft til et par
Byrådsmøder. Det var absolut ikke tilfældet til aprilmødet, her var der hele 33
punkter. Jeg vil naturligvis ikke her komme ind på alle punkterne.
Et af punkterne var Videbæk Skoles
fremtid, her blev det besluttet, at der arbejdes for nybygning af en ny skole placeret ved Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Det bliver en meget stor sag, som vi
helt sikkert kommer til at høre mere om.
Et andet af punkterne var Årsberetning
for 2001. Nu er 2001 jo fortid og dermed
historie, men derfor kan det være nyttigt
at diskutere det alligevel. Det er trods alt
de erfaringer vi har gjort i fortiden, vi
bruger til at forme fremtiden med.
Underskuddet blev på 14,7 mio. kr. i forhold til budgettet, fordelt ½ på drift og ½
på anlæg. Anlæg har vi konkret taget stilling til. Anderledes forholder det sig med

driften, her er der ting der overrasker os,
det er specielt førtidspension, sygedagpenge, tandplejen og plejefamilier for børn og
unge. Nogle af disse områder er ikke særlig styrbare, så konsekvensen kan blive, at
vi bliver nødt til at stramme op på andre
områder. Det er udvalgene netop nu i færd
med at kigge nærmere på.
Nu er det jo ikke kun negativt det hele, vi
har stadig en god kommune med et godt
serviceniveau, som borgerne synes tilfredse med. Vi skal have et serviceapparat der
kan tiltrække og fastholde borgere og dygtige medarbejdere. - Eksempler på serviceniveau:
….fortsættes side 6
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L Servicemeddelelser 7
Læge H. Thomsen
Tlftid:
800 - 900
Konsultation:
efter aftale

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

Tlf.: 97 38 40 50

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

Tlf.: 97 38 42 85
Vandværket:
Al henvendelse ang.
måleraflæsning bedes
rettet til
Jørgen Christensen
Tlf.: 97 38 42 59

Tlf.: 97 38 41 77

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

Brugsen:
Åben alle dage
800 - 1800
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

Green Line
Ring og aftal tid
Jane 97 38 41 86

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

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.:
Flagalle
Forsamlingshuset:
Grønbjerg-2000:
Gymnastikforen.:
Havekredsen:
Hjemmeplejen:
Familie & Samf:
Idrætsforeningen:
Jagtforeningen:
Kirkebetj/Graver:
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Ved skolen:
Ved Brugsen:

97 84 18 00

T. Vestergård
Niels Erik Jakobsen
Ivan Mortensen
Gravers Kjærgaard
Margit Lauridsen
Lone R. Lauritsen
Susanne Bagge
Holger Therkildsen
Mogens Ballegaard
Torben Sønderby
Lis Helles Olesen
Annette Petersen
Morten Pedersen
Kresten Agerlund
Ida Ebbensgaard

97384177
97384468
97384211
97384094
97384291
97384066
97384414
97384161
97384383
97384332
97384606
97384313
96949494
97384139
97384477
97384270
97346261

Kirkeligt Samf:
Klubhuset:
Landbetj:
Lokalhistorisk:
Lægen:
Menighedsrådet:
Musikforeningen:
Nr. Omme
Posthuset:
Præsten:
Røde Kors:
Skolebestyrelse:
Skolen:
Sogneforening:
Udlejn Forsamlhus
Ungdomsklubben:
Vandværket

17
32
42
35

33
33
17
06

99
99
88
77

Hans Erik Hansen
Karl Werge (Videb.)
N. Peder Svendsen
Henrik Thomsen
Hanne Kjærgaard
Jette Kragh
Graver kontor
Brugsen
Ernst M. Ottosen
Besøgstjeneste
Ole Berthelsen
Henning B. Møller
Lone Otte
Charlotte Hansen
Karen Bak
Jørgen Kristensen

97384038
97384076
97171030
97384110
97384050
97384094
97384239
97384696
97384042
97384183
97173354
97384179
97384177
97384477
97384770
97384349
97384259
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Her kan man nævne indsatsen over for de
vanskeligst stillede elever, som vi her i
kommunen godt kan være bekendt. Vi
gør os umage med integration af flygtninge, godt hjulpet af frivillige, om end det
er en stor opgave. Og flere ting kunne bestemt nævnes på positivsiden. - Måske
går borgerne endda mere op i at have et
godt serviceniveau end hvad skatte % er?
(til dette er jeg meget lydhør for kommentarer). Men vi må bare erkende, at vi
i disse år lever lidt over evne, og det må
vi naturligvis have en ordning på!
Dette var, hvad jeg havde valgt at bringe
i dette forårsnummer af Runestenen. - 

I Fodboldstøvler!!
Ved: Jytte Nilausen

Børne-fodboldspillerne mangler fodboldstøvler!
Grønbjerg IF bytter og sælger brugte
fodboldstøvler, men vi har næsten ikke
flere tilbage på lager nu. Hvis I har brugte børnefodboldstøvler til at ligge hjemme i skabene, som I ikke skal bruge lige
nu, så forær dem venligst til Grønbjerg
IF.
Vi mangler nogle flere par i børnestørrelse.
Henvendelse: Jytte Nilausen, Grønbjerg
IF 97 38 43 78 

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

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 Billardvindere
Ved: Formand Niels Erik Jakobsen

Den 12. april holdt vi generalforsamling
i grønbjerg billardklub bestyrelsen har
konstitueret sig således formand Niels
Erik Jakobsen. næstformand Jan Jakobsen. kasserer Karl Gejl. sekretær Bent
Christensen. turneringsleder Bill Pedersen.
Vores pokalturnering i ”Fortsat” (en
spiltype) er blevet afviklet og klubmester
blev Bent Christensen. Nr. 2 Bill Pedersen 3 og 4 pladsen gik til Niels Erik Jakobsen og Bent Illum.
Der er blevet afviklet V.B.U.cup hvor vi
var 4 tilmeldt, de 3 er slået ud. Jon Ivar
Schwartz fik en flot placering som nr. 1.
Der ud over har vi haft 4 mand med til
klassemesterskaber.
3 i klasse D. 1 i klasse E hvor Jon Ivar
Schwartz gik videre til finalen i unionsmesterskabet som afvikles 12. maj i Albertslund.
Vi har haft 4 hold med i udenbys turneringen i år. 1.hold i serie 1.og 2 hold i
serie 2. plus 1.hold i serie 3.
1.holdet fik en flot 2.plads og rykkede
op i V.B.U.serien. Holdet bestod af Henning Pedersen, Jan Jakobsen, Bent Illum,
Peder Christensen, Martin Gammelgård.
Serie 3 rykkede op i serie 2 på en flot
1.plads 10 point foran nr. 2.
På holdet var Benny Mathiasen, Jon
Schwartz, Lars Jakobsen, Ebbe Jensen,

Kristian Milter Nielsen.
De 2 hold i serie 2 sluttede på 3. og 4.
pladsen.
De 7 ungdomsspillere der er gået videre
skal spille landsfinale 8. og 9. juni i Kolding.
Torsdag den 18. april tog vi 8 spillere og
2 tilskuere til ”Bornholm Open 2002”
hvor der var 90 deltagere fra hele landet.
Vi startede fredag kl. 9 med de indledende runder hvor alle de som blev nr. 1
plus de 2 bedste 2erer gik videre til A finalen. De resterende gik til B finalen
som vi spillede lørdag.
Søndag startede vi igen kl. 9 hvor der var
4 spillere tilbage i hver finale. Bill Pedersen blev nr. 2 i B finalen, og Niels Erik
Jakobsen blev nr. 2 i A finalen begge finaler blev sendt direkte på Bornholms
TV. Det var en virkelig god tur, men vi
var nogle trætte spillere der ankom til
Grønbjerg søndag nat. 

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

Adr: Svinget 2B, Grønbjerg
Formand: Niels Jacobsen 97 38 44 68
Bestyrelsen
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I Grønbjerg IF
Ved: Formand Morten Petersen

Danmarksserie
damer:
Det blev besluttet
tidligt i 2002 at vi
skulle se om vi
kunne samarbejde
med nogle andre
klubber pga. lav
tilslutning af spillere til GIF.
Resultatet blev et forslag om samarbejde
med Vildbjerg sportsforening om en delvis fusion.
Denne fusionsaftale blev forkastet på
GIF’ ekstraordinære generalforsamling,
og i samme omgang blev de sidste spillere til danmarksserieholdet fundet. Så
samarbejdet med Vildbjerg SF blev der
ingen ting af.
Så vi kan igen i 2002 være stolte over at
Grønbjerg har et Danmarksseriehold.
Børnefodbold:
I år har vi fået mange nye spillere til vores børneårgange og det er vi meget glade for.
I år har vi 55 børn i alt og det er mange
for en sådan lille by som Grønbjerg.
Al vores træning foregår på vores stadion. Skulle der være nogen der vil komme at se på vores træninger, er de meget
velkomne.
Nye aktiviteter:
Netcafe:
Vi har etableret en netcafe for børn og
unge i byen.
En gang i måneden har vi netparty for de
8

store fra fredag kl. 17:00 – lørdag kl.
12:00. Aldersgruppen er fra 12 år og opefter.
Om lørdagen fra 12.00 – 20.00 er der
netparty for de unge mellem 7 og 12 år.
Et netparty er et sted hvor man mødes og
spiller computerspil mod/med hinanden.
I weekenden d. 3.-4. maj, der var første
netpartyaften, har der været en ret stor
tilmeldinger - der var over 25 tilmeldinger.
For de der ikke har en computer vil der
være muligheder for at leje en computer.
Der er altid voksne til stede og der må
ikke nydes øl eller alkohol.
På almindelige ugedage vil vi lave en aften for de store og en aften for de små.
Dette vil blive annonceret senere.
Så alt i alt ser 2002 ud til at blive nok et
godt år for Grønbjerg Idrætsforening
med masser af aktiviteter både nye og
gamle.
Kroket klub:
Der skal startes en kroketklub for pensionister og andre. Det er meningen at dette
skal foregå om formiddagen på vores stadion. Vi regner med at gå i gang i slutningen af maj.
De der ønsker at være med kan kontakte
Hans Erik Hansen tlf.: 97 38 40 38.
Fodbold for sjov:
Vi er en 12 - 15 der spiller fodbold for
sjov på stadion, alder fra 14 - ??.
Hvis der er andre der kunne tænke sig
noget uforpligtende fodbold, kan man
møde op på stadion onsdage fra kl.
19:00.
Hjemmeside:
Se vores nye hjemmeside:
www.groenbjergif.dk 

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 Brugsen
Ved: Bestyrelsen

Sidste år var et meget turbulent år for
Grønbjerg Brugs, med både stor medgang og modgang!
I april måned blev der holdt vinaften
med stor succes, og senere på året blev
der sat sokkel og stakit op mod syd over mod Anette og Hans Jørgen og
vandværket.
Først i september fik vi lagt parkeringspladsen om, så den blev udvidet til 16 afmærkede parkeringsbåse. Det var meningen, at vi også skulle sætte en sammenlimet flisekant og trappe mod nord, men vi
måtte opgive det på grund af det regnfulde efterår.
I november deltog Brugsen med en stand
ved det årlige julemarked, hvilket er blevet en hyggelig juletradition.
Betalingsstandsningen
Den 14. november gik brugsen i betalingsstandsning, og vi vil gerne pointere,
at det ikke var på grund af den nye butik,
at Brugsen kom i økonomiske problemer, for omsætningsfremgangen var
vokset som ønsket - det har udelukkende
været et driftsproblem, som skyldes alt

for høje personaleudgifter, for stor kassation på ca. 200.000 kr. og et strømforbrug noget højere end budgetteret.
På et møde med FDB, Brugsens Arbejdsgiverforening og banken, foreslog FDB
og BA at lave en akkordordning på 25
%, hvilket svarer til en gældssanering på
knap 900.000,- kr.
Bent Naur fra Landbobanken opfordrede
os til at tage imod tilbuddet, og ud fra
dette møde, blev det besluttet, at lave en
betalingsstandsning fremfor at skulle
igennem en konkurs, hvor butikken helt
lukkes, imens den tømmes fuldstændig,
og hvor alle indskud og kautioner går
tabt.
Efterfølgende
Kirsten og Henrik påtog sig i fællesskab,
at skulle stå for den daglige ledelse efter
at Mads var holdt. Det har været et stort
ansvar, specielt når man ikke er uddannet
dertil, men vi synes I har klaret det flot.
Den 6. december blev der afholdt ekstra
ordinær generalforsamling, hvor den
gamle bestyrelse stillede sit mandat til
rådighed. Der blev valgt en ny bestyrelse, og vi må sige, at det er en bestyrelse
der har mange udfordringer, da der har
været mange ting at få styr på.
Da vi har arbejdet under tidspres, har vi
delt os op i forskellige ansvarsområder,

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

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

40 33 42 70
40 14 42 78

INGEN OPGAVER ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE
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for at arbejde så effektivt som muligt.
Jan er næstformand og personaleansvarlig, Sten er økonomiansvarlig, Karen
Marie er butiksansvarlig, Hanne er sekretær og butiksansvarlig og undertegnede er formand og har al kontakt til FDB.
Vi overlapper selvfølgelig hinanden meget, og hele bestyrelsen, samt Henrik og
Kirsten, er hele tiden informeret om
hvad der sker på de forskellige områder.
Det foregår pr. E-mail i disse moderne
EDB-tider.
Det allerførste vi gjorde, var at koncentrere os om økonomien og selve driften
af butikken. Konceptet med at gå fra LokalBrugs til DagligBrugs var en stor fejltagelse, da omsætningen minimum skal
være på 10 mio. - hvor vi endte på 7,2.
Den 4. februar blev vi igen LokalBrugs,
og derved undgår vi fremover alle disse
tvangsfordelinger af usælgelig isenkram,
såsom billedrammer, stegepander, postkasser osv.

Vi har valgt at udsende tilbudsbladet
LokalNyt igen, hvor der er mange gode
tilbud på almindelige dagligvarer, og vi
kan allerede se, at det har været med til
at øge omsætningen i butikken.
Der har ganske vist været lidt startproblemer med distributionen af tilbudsbladet, men fra næste uge skulle det komme
rundt til samtlige husstande - også ude på
landet.
Vi valgte at sælge bake-off ovnen, da
den ikke var rentabel for butikken, og i
stedet for kom der igen bagerbrød fra
Spjald Bageri - hvilket har været en succes! Fordelen er, at vi undgår en masse
spild, da Bageriet tager det brød med tilbage, som ikke er blevet solgt, og desuden sparer vi en masse arbejdstimer og
ca. 17.000,- kr i strøm.
Vi vil gøre opmærksom på, at hvis man
bestiller kransekager, lagkager og kagemænd igennem Brugsen, så er man med
til at øge avancen.

Sct. Hans aften
Søndag d. 23. juni kl. 19.00
Mød op på det grønne område ved stadion
Der vil være:
•
•
•
•
•
•

Kondibingo
Overrækkelse af Grønbjergvikingen 2002
Snobrødsbagning
Salg af pølser, brød, og drikkevarer
Båltale ved Tømrermester Peder Ø. Christensen
Bålet tændes ca kl. 21
Vel mødt
Grønbjerg Sogneforening
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For at sænke strømforbruget så meget
som muligt, er der blevet lavet afdækningsplader til alle kølere og frysediske,
så de ikke bruger mere strøm om natten
end højst nødvendigt.
Efter at der er kommet styr på kassationen, har vi afbestilt tømning af den ene
800 L container fra ESØ, og dette er en
årlig besparelse fremover på 6.100,- kr.
På en opslagstavle i butikken, informerer vi løbende om Brugsens situation, og
hver uge ophænges der et nyt omsætningsskema. Vi har også en ris/ros kasse,
hvorpå der er "ugens spørgsmål" - og
mange tak for de mange henvendelser!
Det er dejligt, at folk viser interesse, så
vi er klar over hvad man mener om
Brugsen "ude i samfundet"! Vi kan jo
sagtens sidde og blive enige om nogle
ting på vores møder, men det er jo altafgørende at vore kunder er med på idéen.
Vi har dannet en ERFA-gruppe, som
først og fremmest skal være behjælpelig
med at sammensætte det rigtige varesortiment. Gruppen består af Ingrid Kirk,
Jytte Nilausen, Ilse Asmussen, Hanne
Kjærgaard og Inger Kjeldgaard, og disse
præsenterer ung som ældre, by som land.
Lånet til Nykredit er blevet omkonverteret til et flexlån, så fremover forventes
renteudgifterne at blive 15-20.000,- kr
mindre om året.

Vi beklager meget, at der manglede aviser en overgang i butikken, men når man
er i en betalingsstandsning kræver alle
leverandører bankgarantier, og det tog
desværre lidt tid inden vi fik disse på
plads.
Fremkaldelse af film ved Fuji, som vi
plejer, er ikke muligt i øjeblikket, da de
kun vil acceptere gennemfakturering
igennem FDB. Men vi arbejder på at løse
dette problem hurtigst muligt.
Desværre har vi haft problemer med at
nogle bestemte varer var udsolgte i butikken, og det beklager vi meget fra bestyrelsens side! Fremover vil der blive
fokuseret endnu mere på problemet, når
Heidi tiltræder, så vi kan komme det helt
til livs.
Kirsten og Henrik meldte ud, at de syntes det er en meget stor arbejdsbyrde
der var blevet pålagt dem, og desuden
regner Henrik med at holde til sommer,
så han kan komme i gang med en uddannelse.
Derfor har vi ansat Heidi Frifeldt Hansen som butiksleder pr. 1. april.
Heidi er opvokset i Ølgod, hvor hendes
mor og far siden Heidis barndom har
drevet og stadig driver bagerforretning.
Heidi er 26 år og har været bestyrer for
Alta i Århus, og senest har hun været butikschef for Center-kiosken i Herning
Centret.

Fodbold for sjov...
starter igen
Onsdag den 17. april kl. 19.00 på stadion.
Det er for alle der kan tåle en rigtig herre-takling.
Vi spiller hver onsdag frem til sommerferien ca. 1-1½ time,
alt efter hvor meget luft vi har at gøre godt med.
Vi ses.

Spørgsmål kan rettes til Niels Jørgen Sønderby tlf. 97 38 46 16 
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Heidi er et ordensmenneske og en arbejdsnarkoman, som søger nye personlige udfordringer. Desuden er hun opvokset med god kundebetjening, og trods
hendes unge alder, har hun stor erfaring
med at driver en forretning.
Da Heidi ikke tidligere har arbejdet i
FDB-regi, skal hun de første to uger af
sin ansættelse læres op i al kontorarbejde
vedrørende økonomistyring, lønindberetning osv. ved Brugsen i Arnborg.
Heidi får altså første arbejdsdag i Grønbjerg Brugs mandag den 15. april, og vi
vil gerne opfordre alle til at tage godt
imod hende, for hun glæder sig meget til
at skulle begynde i sit nye job.
Heidi bor i Karstoft ved Kibæk, men hun
vil gerne flytte til Grønbjerg, hvis hun
bliver fastansat efter prøvetiden på tre
måneder.
Det skal nævnes, at det er begrænset
hvor meget lønudgifterne bliver forhøjet

med én ansat mere, da vi udbetaler en del
overarbejdstimer som situationen er i
øjeblikket, og desuden vil Kirsten gerne
ned på samme arbejdstimer som tidligere.
Vi har afholdt et par personalemøder,
hvilket alle har nydt godt af - såvel personale som bestyrelse.
Vi har som følge deraf bl.a. fået udfærdiget en lille folder med alle praktiske informationer, fået musik i butikken, monteret en klokke som ringer ude på lageret,
når glasdøren går op, fået betjeningsknap
sat op ved kassen, lavet navneskilte og
personalebakker, fået en lampe med censor sat op på garagen, og fået et brugt
køleskab stillet op i personalerummet.
Åbningstiderne er stadig fra kl. 8 til
18.00, og så længe vi kan se, at det også
er rentabelt at have åbent disse tider i
weekenden, ja så kører det videre - men
vi følger op på hver eneste weekends
timesalgsliste for at følge udviklingen.
Hver fredag eftermiddag er der gratis vareudbringning i byen for dem der har behov for det - så benyt jer endeligt af dette
tilbud, hvis I er dårligt gående. Ring blot
og afgiv bestilling fredag formiddag, så
bringer vi varerne gratis ud senere på dagen.
Det er nu muligt at købe frimærker hele
weekenden, men derudover er der ingen
postekspedition lørdag og søndag.
Kopimaskinen har været til service, og
vi tager meget gerne kopier for dig f.eks.
af festsange.
Prisen er 1,50 kr pr. kopi.
Vi har allerede mange nye tiltag i støbeskeen, som vil blive sat i værk inden
længe.
Her kan blandt andet nævnes skiveskåret
pålæg og hjemmelavet leverpostej fra
Brugsen i Spjald hver fredag, fisk fra
fiskebil og nye Grønbjerg hvid- og rødvine med nyt logo
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Vi er også på udkig efter en brugt frugtog grøntkøler, da det ville være med til
at forlænge holdbarheden i grøntafdelingen.
Vi vil meget gerne sænke prisniveauet
en anelse på nogle bestemte varegrupper,
men det betinger, at vi får en større og
hurtigere omsætning, men hvis butikken
bliver ved med at gøre samme fremskridt
som hidtil, så vil det være muligt at gøre
forsøget i nærmeste fremtid!
Vi har lavet en aftale med Ole i Spjald
Superbrugs - som vi for resten har et meget godt samarbejde med, om at vi må
sælge specielle Grønbjerg benzinkort,
hvorved gymnastikforeningen og idrætsforeningen her i byen får sponsorpenge
fra OK på alle nytegninger.
Grønbjerg Brugs får 100,- kr. for hver
nytegning, og for hver liter der bliver
tanket ved OK i Spjald og KUN i Spjald,
får GIF og GUF 5 øre hver i sponsorpenge fra OK!
Vi har formularer som kan fås ved henvendelse til de to foreningers bestyrelser.
Fremtiden
Fremtiden kan man kun gisne om, siger
man, men bestyrelsen er fuld af optimisme.
Vi har allerede opnået en acceptabel
omsætning, og vi er overbeviste om at
det kan gøres endnu bedre.
Vi lagde et forsigtigt budget på 7 mio. i
omsætning for år 2002, hvor det sidste år
endte på 7,2 mio. og hvis denne udvikling fortsætter, kan vi måske nå en rekordomsætning på 7,5 mio.
Vi har arrangeret arbejdsweekend, hvor
vi skal have kantstenene limet sammen
og have lavet den nye trappe ud mod Anneberg.
Desuden skal hele udenomsarealet planeres, for senere at blive beplantet.
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Da Karen Marie ikke ønsker at modtage
genvalg, vil vi i bestyrelsen sige hende
tak for et godt samarbejde. Ligeså vil vi
benytte lejligheden til først og fremmest
at takke Kirsten og Henrik for deres store
indsats, men også en stor tak til resten af
personalet som arbejder i butikken!
Desuden skal der lyde en stor tak til alle
dem som har ydet en masse frivillig arbejdskraft, såvel ude som indenfor, for
det er alfa og omega at vi har befolkningen i Grønbjerg bag os, hvis vi skal vinde kampen om at få vor eneste dagligvarebutik til at overleve. VI tror på, at det
kan lykkes, men bestyrelsen og personalet kan ikke klare det alene - det er Grønbjergs befolkning der kommer til at afgøre, om vi har en dagligvarebutik her i
Grønbjerg til sommer! 

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

97 38 42 85

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

IVAN V M ORTENSEN A/S
Bygge & indretningsfirma

Grønbjerg Forsamlingshus
Vil man leje forsamlingshuset
sker det hos:
Charlotte Hansen, Vinkelvej 2
Tlf.: 97 38 47 70
Hvor man også kan hente nøglen.

Borde og stole lejes ud af huset:
Borde
10,- kr. pr. stk.
Stole
3,- kr. pr. stk.
Service 7,- kr. pr kuvert

Priser ved leje af huset:
Leje af:
Sal
Kr. 600,600,Køkken ved spisning
kr. 300,300,Køkken ved kaffebord
kr. 200,200,Medlemmer får 100,100,- rabat ved leje af salen.

Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn.
Forsamlingshuset blev overtaget af Grønbjerg Sogneforening i 1974. Huset fungerer som et samlingssted for
sognets beboere, og som sådan vil vi gerne være med til at bevare det.
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Læge Henrik Thomsen
Speciallæge i almen medicin
og
specialist i manuel terapi
Algade 8, Grønbjerg
tlf.: 97 38 40 50
fax: 97 38 41 33
Behandling af
muskler og led tilbydes
efter aftale fra 9 - 17
alle hverdage undtagen lørdag
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I Gymnastikopvisningen i Grønbjerg
Atter i år var der stuvende fuld på både gulvet og tilskuerpladserne til den årlige gymnastikopvisning, der i år kunne præstere ikke færre end 7 hold på gulvet.

Én af måderne hvorpå man kan styre en flok lopper!!

Johannes Kirk formåede foruden ”Ældreidrætsholdet” også at få publikum til at bevæge sig.
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I Grønbjerg - 2000
Ved: Formand Mogens Ballegaard

Fra repræsentantskabsmødet d. 13 marts
2002 kan følgende berettes:
Følgende medlemmer er udvalgt til repræsentantskabet i Grønbjerg - 2000
Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling
Mogens Ballegaard og Søren Nilausen
Grønbjerg GUF
Jens Peter Mikkelsen og Lisbeth Sand
Grønbjerg Idrætsforening
Jytte Nilausen og Morten Pedersen
Grønbjerg Sogneforening
Anders Mærsk og Lone Otte Dalgaard
Skolebestyrelsen for Grønbjerg Skole
Ole Berthelsen og Lars Holm Hansen
Bestyrelsen for Grønbjerg Børnehus
Steen Schmidt
Grønbjerg Billardklub
Niels Erik Jakobsen
Familie & Samfund i Grønbjerg
Rita Vestergaard
Grønbjerg Jagtforening
Henrik Thomsen
Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Johannes Kirk
Grønbjerg Ungdomsklub
Tommy Kjeldgaard
Menighedsrådet
Erik Ellegaard
Videbæk Kommune
Gravers Kjærgaard

Regnskabet viser et underskud på
13.305.- kr.
Egenkapitalen er på 62.233.- kr. Regnskabet godkendes.
Der er mange initiativer og aktiviteter i
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gang i byen, så der er ikke rigtig grund til
at sætte noget i gang. Der er sat penge af
til kunst og der er søgt penge i Indenrigsministeriet.
Grønbjerg 2000 vil rette en henvendelse
til borgmesteren angående kroen, som
skal på tvangsauktion d. 25.03.
Valg til bestyrelsen
Anders Mærsk er gået ind i bestyrelsen i
stedet for Kresten Vestergaard og er på
valg om et år. Mogens Ballegaard genvælges som formand. På valg til bestyrelsen er Ole Berthelsen og Henrik
Thomsen. Begge genvælges. Lone Otte
vælges som formand for repræsentantskabet. Revisorerne Poul Erik Nielsen og
Jan Dyrberg genvælges.

Formand for Repræsentantskabet
Lone Otte

Under evt. orienteres om multisalen.
Der er et lille underskud, som man taler
med kommunen om. Man vil forsøge at
leje den noget mere ud. Der er intet nyt
om byggegrunde fra Grønbjerg by- og
Erhvervsudvikling. Der skal bygges 16
nye boliger til ved Grønbjerghjemmet og
indrettes servicefunktioner i den bestående del. Amtet vil dog se på omkostnin-

gerne. Algade 29 vil måske blive tilbudt
til sogneforeningen. Der er bevilliget
penge til parkeringsplads. Man arbejder
på at komme i gang med ungdomsklubben igen. Der skal søges en ny skoleleder til efter sommerferien år 2003. Man
vil nu forsøge at danne et ledelsesteam
fælles for skole og børnehus. Der er en
positiv indstilling i begge personalegrupper. Hvis kommunen og ministeriet godkender planen, ventes den nye fællesbestyrelse at træde til d. 01.01.03. og den
nye leder efter sommerferien. Brugsens
drift giver nu overskud. Der er ansat en
butiksleder. Brugsen ønsker optagelse i
Grønbjerg 2000. Der arbejdes med en
hjemmeside for Grønbjerg, som skal
hvile i sig selv ved velvillighed fra brugerne. Kunstgruppen arbejder med planer om kunst sammen med Jane Carstens. Placeringen bør have relation til

Multisalen, da en del af pengene er øremærket dertil.
På et senere bestyrelsesmøde blev bestyrelsen suppleret med Jytte Nilausen
fra Grønbjerg Idrætsforening og Sten
Schmidt fra Grønbjerg Børnehus.
Ved bestyrelsesmødet blev holdninger til

Sten Schmidt

Fra venstre: Ole Berthelsen, Anders Mærsk, Jytte Nilausen, Henrik Thomsen, Søren Nilausen, Gravers Kjærgaard Mogens Ballegaard og Jens Peter Mikkelsen.
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Vikingens placering drøftet. Vikingen
bør blive på skolens grund, og der bør
være god plads omkring den. Oversigtsforholdene må ikke blive trafikfarlige
hverken for børnene eller bilisterne.
Børnehusets umådelige mangel på
plads blev drøftet.
Herunder var der en opfordring til at
sætte alle sejl til med hensyn til at fremme arbejdet med parkeringspladsen ved
Multisalen.
Der er bevilget penge til parkeringsplads
og legeplads i år. Børnehuset og skolen
taler med John Ulrik om detailplanlægningen. ”Hellere før sommerferien end
efter”.
Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling
er nu så langt fremme med overblikket
over grundene ved N.P. Svendsen, der til

sammen er på 1,7 ha., at man skønnede
at en grund på ca. 2.000 kvadratmeter
kommer til at koste godt 200.000.- incl.
byggemodning.
Man diskuterer forskellig størrelse på
grundene.
Det går godt med Brugsen, og der er
kommet mange tilsagn om kapital. Man
ved endnu ikke, om der kommer nok ind.
Der er stor forhåndsinteresse for ”Net
Café-en”.
Ungdomsklubben mangler fortsat et lokale.
Forsamlingshuset bliver ikke lejet så
meget ud. Det er blevet rengjort og
istandsat. Der er sat en kaffeautomat op
ligesom telefonsvareren er opsat. 

www.runestenen.dk

Din lokale el-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Hjemmebehandling.
Langt de fleste ville foretrække at blive
hjemme i stedet for at komme på sygehus, hvis det var muligt. Det ville samtidigt være en billigere løsning. I Skejby
har man allerede indført et system, hvor
patienter, der får blodfortyndende medicin, selv kan foretage kontrolmålingerne
hjemme og selv regulere medicinen, evt.
efter telefonisk aftale med lægen, og i
Holstebro gør man forsøg med hjemmemåling af blodtryk 24 timer i døgnet.
Derved kan man opnå mere pålidelige
resultater, idet man måler trykket i patientens dagligdags situationer. Behandlingen kan så evt. justeres efter telefonisk aftale med lægen. En del oppegåen-

de patienter på hjerteafdelingerne har
måleapparatur på sig, som sender resultaterne til en skærm på afdelingen. Senderen kan række 50 m; men man er nu ved
at udvikle apparatur, som kan kobles på
internettet. Derved kan patienten sendes
hjem med det og stadig behandles fra hospitalet. Apparaturet skal først afprøves
på raske personer for at få sikkerheden
helt på plads. I første omgang vil det blive brugt på hjerteafdelingen, men der er
ikke noget principielt i vejen for, at man
kan overføre andre data. I fremtiden vil
liggetiden på sygehusene derved formentlig blive afkortet væsentlig for mange patienter, og den efterfølgende ambulante kontrol vil blive mindre belastende
og endda mere effektiv. Det burde kunne
hjælpe på ventelisterne. 

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
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I Børnehuset
Ved: Torbjôrn Lund-Nielsen

Udenomspladsen?
Efter al den ekstra mødeaktivitet i forbindelse med vores ansøgning om Fællesinstitutionen, har det hele virket helt
stille, men noget får vi da udrettet. Vi
har fået OK til at flytte Grønbjerg Vikingen og bare rolig, det er blot nogle få
meter. Vi har ikke det udenomsareal vi
mener antallet af børnene berettiger til.
Som løsning på dette, river vi den nuværende hæk ned og laver et nyt hegn tættere på vejen. Vi gør det uden at vi på
nogen måde skæmmer Vikingen og der
vil for eftertiden blive gjort en indsats

for at holde stedet, så det er en Viking
værdig. På længere sigt får vi også mulighed for at udvide på den anden side.
På ”Grunden” lige vest for skolen er der
planlagt 24 nye parkerings-pladser og på
resten af arealet bliver der plantet en del
træer og buske, samtidig med at der skal
laves en form for legeplads. Det tror vi
bliver rigtig godt. De nuværende parkeringspladser ved busskuret sløjfes, så når
det bliver lagt til, bliver det en procentvis
stor udvidelse.
SOUND-EAR er et spændende projekt,
som sætter focus på støjniveauet i institutionerne. Der bliver simpelt hen ophængt
et kæmpe øre på væggen, hvor børnene
opholder sig mest. Den har tre forskelli-

Personalet i Børnehuset i sofa fra venstre: Henning, Sonja, Birgit og Lis.
På gulvet fra venstre: Inge, Lone (leder) og Janni (Marianne var fraværende ved fotograferingen)
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ge farver. Grønt og støjen er OK. Gul og
støjen nærmer sig grænsen for det acceptable. Når den røde lampe tændes, …..ja,
hvad så, børnene sparkes udenfor. Nej,
det handler ikke om sanktioner, men erfaringer viser at børnene faktisk bliver
opmærksomme på, at det er rart med lidt
mindre støj.
Den 17. april havde vi arrangeret et forældremøde hvor vi havde psykolog Irene Sørensen fra Videbæk Kommunes
Børne- og Ungerådgivning ude og holde
foredrag om børns seksualitet. Et interessant emne, som gav en god forståelse
for, hvordan børnene udvikler deres seksualitet. (Og så var det da meget rart at
få bekræftet, at det faktisk er helt normalt, at knægtene derhjemme går og hiver sig pjåsen og tisser på kryds med
hinanden.)

M.h.t. projekt Fællesinstitution, planlægger vi en dag, hvor vi hiver børnene
ud af skolen og sender dem og en flok
forældre til Hoppe-loppe-land i Herning.
Imens sætter vi pædagogerne og lærerne
sammen med nogle professionelle ”team
buildere”, hvilket vil bringe os et vigtigt
skridt videre med projektet. Det bliver
efter sommerferien.
Børnene i Mariehønen har været på koloni. Det blev en god tur, når vi lige ser
bort fra de, som måtte hjem før tid på
grund af sygdom.
Ellers må jeg sige, at jeg oplever en god
stemning, når jeg kommer i børnehuset.
Det er dejligt at komme om og se nogle
glade og smilende børn og pædagoger.


Green House...
...kollektionen er nu i Grønbjerg. Kvalitets dame- og herretøj.
Ring og aftal tid for at se og prøve tøjet,
enten her, eller hos dig.
I øjeblikket har jeg en del udsalgsstøj
hjemme, som sælges med store rabatter
30-50 %.
Jeg viser også gerne tøjet frem ved home-parties.
Jane
Algade 65

97 38 41 86
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I Sogneaktiviteter
Ved: Formand Lone Otte

”Tour de Danze”
Til efteråret har sogneforeningen nye arrangementer på bedding.
To aftner har vi allieret os med Margit
Sinkær, som vil lede os igennem folkedansens spidsfindige trin. Det bliver den
30. september og den 6. november fra kl.
19.30 til 21.00.
Skulle nogen have lyst til at spille, eller
være med til at spille til folkedans, er de
meget velkomne til at kontakt Margit
Sinkær.
Og, to aftner har vi allieret os med dansere og ”caller” fra Abildå Squaredanse

forening, der vil give os smagsprøver på
Squaredansens kunst. Det bliver den 15.
oktober og den 21. november. Ligeledes
fra 19.30 til 21.00.
Vi håber, der bliver stor tilslutning, og
tror det kan blive rigtig sjovt, både for
begyndere og øvede.
Der er ingen tilmelding, bare kom som I
er, tag konen/manden/kæresten/naboen
eller bare dig selv med, og få rørt benene
i godt selskab.
Det koster 20,- pr. gang, og overskuddet
går til renovering af forsamlingshusets
køkken.
Blomsterkasser
Som nogle måske husker fra sidste sommer, trænger byens blomsterkasser til en

Fra venstre: Valter Agergaard, Lone Otte, Olav Therkildsen, Charlotte Hansen, Anders
Mærsk, Joan Nielsen og Kaj Kviesgaard
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”kærlig hånd”.
Til det formål søgte vi sidste år et tilskud
til miljøpleje hos kommunen. Vi fik
5.000,- kr., som vi gav videre til
”Kunstfonden”, da de måske havde noget som ”helårs blomster søjler” i tankerne.
Det har siden vist sig at det bliver til noget andet, men pengene har vi jo givet
væk, og kunst skal der til.
Lyngdal hjælper
Så er gode råd jo dyre, men vi har spurgt
Kim og Rene, som er daglige ledere på
”Lyngdal” om de vil hjælpe os. Til vores
held var de interesserede, og sammen
med beboerne på ”Lyngdal”, vil de lave
nogle nye blomsterkasser til os. Det er
ikke sikkert at der bliver så mange blomsterkasser som sidste år, i første omgang,
men de kommer efterhånden, som de bliver færdige med dem.
Og ikke nok med det, men træet, og opskæring af træ til blomsterkasserne, har
vi fået af Grøntoft Mobile savværk v/
Leo Tvistholm (97 38 44 11)
Både fremstilling, og træ, er vi utrolig
glade for, og vi vil her gerne takke både
”Lyngdal”, og Grøntoft Mobile savværk, for den store hjælp, de har været
til, at byen igen kan blive pyntet til sommer.
Blomsterkasserne stilles i øvrigt ud torsdag den 9. maj.
Forsamlingshuset
Efter mange års tro tjeneste……. Nå, ok
han er jo ikke Livgarde, men næsten. ...
Der er sikkert ingen der er i tvivl om
hvem der skrives om vel?
Jørgen Demant, du skal have en stor tak,
fordi du har passet forsamlingshuset for
os i så mange år, fordi du har stået for
udlejning, kaffebrygning og tilmed også

madlavning ind i mellem. Også selv om
du ikke har siddet i bestyrelsen for Sogneforeningen, har du påtaget dig opgaven, og det har vi været meget glade for.
Nu har vi i Sogneforeningen mod på selv
at prøve kræfter med drift af forsamlingshuset igen, og Jørgen var faktisk ikke svær at overtale til, at vi skulle prøve
det.
Endnu engang mange tak for det store arbejde, du har gjort.
Fremover, kan forsamlingshuset lejes
ved henvendelse til:
Charlotte Hansen, Vinkelvej 2,
tlf. 97 38 47 70
På den ekstraordinære Generalforsamling d. 6. marts blev alle vedtægtsændringer vedtaget. De nye vedtægter kan ses
på www.runestenen.dk. Ved et senere
bestyrelsesmøde er bestyrelsen konstitueret således:
Formand: Lone Otte - 97 38 44 77
Sekretær: Valter Agergaard
Kasserer: Charlotte Hansen
GB-2000: Anders Mærsk
Joan Nielsen
Olav Therkildsen
Kaj Kviesgaard (-mb) 

GRØNBJERG
MASKINFORRETNING
din lokale maskinforretning

97 38 40 35
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I Badmintonturneringen 2002

Børnesingel
pulje 1-2 3
Martin Østergaard

Børnesingel
pulje 4-5-6
Trine Mikkelsen

Børnedouble pulje 8
Trine Mikkelsen og
Susanne Bendtsen

Børnedouble pulje 7
Martin Østergaard og Jakob Sand Larsen
Damedouble:
Grethe Tange og Mette Olesen

Herre double:
Henrik Nissen og Klaus Tang
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Herre single:
Klaus Tang

Mix Double:
Susanne Bilgrav og Hakon Pøhl

I følgende puljer gik 2. præmien til

my Kjeldgaard

Børnesingle pulje 1-2-3: Jakob Sand Larsen

Herresingle: Jørgen Demant

Børnesingle pulje 4-5-6: Dan Jensen

Mixdouble: Signe Bilgrav og Jørgen Demant

Børnedouble pulje 7: Per Bak og Sune Nilausen

Herredouble: Niels Jørgen Sønderby og Tom-

Derudover var der følgende bronzemedaljer:
Mia Andersen, Jeppe Bjerregaard, Uffe Kjærgaard, Kim Jensen, Christian Andersen, Jonas
Nielsen, Sune Nilausen, Per Bak, Jens Nilausen, Maria Vennevold, Sasa Kovacevic, Anne
Marie Sørensen, Lars Jakobsen, Tina Keldgaard, Lasse Jacobsen, Susanne Bendtsen, Ole
Bak og Mette Jensen 

TAK

Grønbjerg Lokalhistorisk Arkiv

Hermed en stor tak for hjælpen ved
indsamlingen til kræftens bekæmpelse d. 7. april.
I Grønbjerg går man aldrig forgæves
efter hjælpere.

Generalforsamling med dagsorden i
henhold til vedtægter afholdes

Børnedouble pulje 8: Dan Jensen og Ole Bak
Damedouble: Anne Kirsten Gammelgaard og
Susanne Bilgrav

lørdag d. 25. maj kl. 10.00
I arkivet på Grønbjerg Skole

Tak skal I have!
Med venlig hilsen
Gudrun Nyborg

Besøg i arkivet kan aftales med NP.
Svendsen tlf.:97 38 41 10
Bestyrelsen
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I GGUF´s årsberetning
Ved: Formand Torben Sønderby

Hvem vil tro det, men det er et år siden
vi sidst stod her til generalforsamling i
gymnastikforeningen At tiden går hurtigt, plejer jo at være ensbetydende med,
at det går godt, og det tror jeg, at vi i bestyrelsen kun kan sige ja til.
Der har været et lille fald i aktivitetsmedlemmerne fra 438 mod 452 sidste år.
De fordelte sig på 124 til gymnastik, 141
til badminton, 74 til svømning og 99 til
Tour de pedal.
Gymnastiksæsonen: Alle holdene havde så stor deltagelse at de blev sat i
gang, og med et meget lille frafald, kunne vi igen i år mønstre 7 hold. 7 hold er
flot i forhold til det der samles i andre
foreninger. Hvis vi fortsat vil beholde alle holdene, kræver det dygtige trænere
som kan inspirere gymnaster, og dem føler jeg vi har haft i år.
Mange af lederne har haft så positiv en
oplevelse med ledergerningen, at de allerede har sagt ja til at tage endnu en tørn i
foreningen. Vi mangler dog stadig ledere.
Gymnastikopvisningen var sædvanen
tro et tilløbsstykke med utrolig mange

tilskuer. Heraf var ca. 120 til kaffebord
bagefter. I fremtiden skal der være flere
siddepladser. Vi havde samme problem
sidste år, men positive problemer af den
karakter tager vi gerne flere af.
Som noget nyt var ældreidræt, med Johannes Kirk i spidsen, på gulvet for at vise hvad de havde arbejdet med i sæsonen. Vi håber på at se dem igen næste år.
Efter opvisningen var det ”multiholdet”
der for 5. år i træk tog sig af børnene i
Multisalen med leg og sjov, traditionen
virker til stadig at morer børnene så det
agter vi ikke at ændre på.
Ved forårsopvisningen i Ringkøbing
hvad vi 4 hold med i år. Det var det lille
springhold, piger 3-7 kl. ”multiholdet”
og tirsdagstøserne og for alle holdene gik
det godt.
Badminton har i år haft en lille nedgang
i antal medlemmer. Det er især de yngste
årgange der har svigtet lidt, men vi håber
det bliver bedre i næste sæson. Om nedgangen skyldes at vi har træning på bestemte tidspunkter ved vi ikke, men vi
agter at fortsætte, da der ikke skal bruges
så mange trænere.
Badmintonturneringen var en god weekend med masse sved på panden, der var
fight, der var spænding, der var gråd, der
var glæde ja alle de ingredienser der skal

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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til en god turnering. Publikum var også
meget gode til at møde op. Alt dette giver en dejlig atmosfære. Et andet dejlig
frisk pust i år var Lyngdals deltagelse i
turneringen. De var gode til at lave stemning under turneringens forløb. De ekstra deltagere betød at der blev spillet
kampe fra tidligt morgen til sen eftermiddag begge dage.
I løbet af sæsonen har flere af badmintonspillerne deltaget i turneringer rundt
omkring i amtet med forskellige resultat.
Enkelte er vendt hjem med guld om halsen.
Familiesvømning har i år været godt repræsenteret med 20 til 30 deltager. Det
er værd at bruge en aften på, når så mange tropper op. Det er ikke uden grund, at
vi kalder det familiesvømning. Det er
tænkt som et tilbud til hele familien, et
tilbud man kan være sammen om.

ANGUS
KØDKVÆG

Tour de pedal var som altid 4 hyggelige
aftener på cyklen. Det er dejligt når så
mange møder op for at få lidt hyggeligt
samvær og motion i en cocktail. Sidste år
var der som noget nyt, 3 store præmier,
hvilket vi håber vi kan skaffe i år igen.
Mange små sponsorpræmier kan vi helt
sikkert garantere.
Ny måtte
I år er der til multiholdets store glæde
blevet investeret i en ny måtte som gør
det lidt sjovere at udføre måttespring.
Måtten er beregnet til at ligge ind under
vores gamle springmåtte. Den nye måtte
er 6 cm høj, fyldt med luft så den netop
giver et godt afsæt, så der kan udføres
sværere og højere spring. Investeringen
har været stor. Så vi har søgt lidt penge.
Landbobanken har velvilligt sponsoreret
med 10.000.- kr. og Helle Harhorn søgte
DGI om et tilskud og fik 4.000,- kr. Så

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

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.
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alt i alt har vi næsten skaffet halvdelen
af beløbet.
I forbindelse med tildelingen af de
4.000,- kr. var 2 fra bestyrelsen inviteret
til overrækkelse på DGI-kontoret i Ulfborg. Helle og formanden var af sted.
Det er et rigtig dejlig kontor de har der,
ærgerligt vi ikke fik det placeret i Grønbjerg.
Udlejning af multisalen går ikke så
godt. Efterspørgselen er ikke så stor længere. I år var der for første gang et underskud i GMU. Fra 1. april 2002 er ansvaret for at slukke og låse i Multisalen
den/de personer der har den sidste tid på
dagen. Vi håber at det kommer til at fungere, men skulle der sidde en i Grønbjerg der hver aften alligevel gå en aftentur med hunden og har lyst til at aflåse Multisalen så hører vi gerne fra dig,
da det er den bedste løsning.
Sommerfesten sidste sommer blev desværre aflyst. I stedet blev der arrangeret
gadefodbold, hvor der bagefter skulle
være hygge i den nybyggede pavillon,
men da fodboldturneringen var færdig,
var der ikke flere pølser og øl, så hyggen
blev der desværre ikke noget af, men vi
håber på en mængderegulering af øl og
pølser til næste gang.

Det grønne område, der hvor pavillonen
ligger ejes nu af de 3 foreninger Sogneforeningen, Idrætsforeningen og Gymnastikforeningen. Det betyder at vi ikke
længere skal af med 1.200,- kr. årlig. Vi
har fra Gymnastikforeningens side foreslået at fortsætte med at indbetale 1.200,kr. så der er til de løbende udgifter.
Pædofili DGI har udsendt materiale om
pædofili for at få os til at diskutere emnet
i bestyrelsen. Vi er enige om, at det er et
problem vi også skal være opmærksom
på i vort samfund. I det forløbne år har
det vist sig at være et større problem end
først anslået. Ifølge statistikken skulle
det også foregå i vores by. Vi har igen
drøftet emnet i bestyrelsen og er bevidste
om problemet. Vi har drøftet om vi kan
gøre noget forebyggende, for ikke pludselig at stå midt i det, uden at være forberedt, men vi har også en klar holdning til,
at vi ikke vil se straffeattest osv. Vi vil
derimod tage det med på vores ledermøder, som holdes i udvalgene og her diskutere emnet med lederne, for at vise, at
vi er bevidst om problemet, og få en snak
om hvad man kan gøre, for ikke at blive
mistænkeliggjort, da det også kan være
et problem.
Det kan nævnes at DGI har oprettet en
krisegruppe der kan rykke ud i et pædofilitilfælde. Jeg vil gerne sige, at vi i besty-

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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relsen i sådanne situationer hellere hører
fra jer én gang for meget en én gang for
lidt, det er det vi er her til.
Landstævne, ja det er altså på Bornholm i år, selvom det ikke se ud til at det
er gået op for os, da der i øjeblikket kun
er tilmeldt 15.000 pers. mod 45.000 sidst
i Silkeborg.
DGI gør nu nogle tiltag for at få flere til
at deltage, bl.a. har man skaffet 5.000
flere færgebilletter, så folk hurtigere kan
komme hjem, og ligeledes slutter stævnet lørdag aften, så folk kan være hjemme og klar til at arbejde mandag morgen.
Jeg tror desværre at løbet er kørt for DGI
i denne omgang og at satsningen af samme kaliber på Bornholm som i Silkeborg
er slået fejl. Jeg vil gerne opfordre folk
til at tage af sted hvis man har tiden og

lysten, da det er en oplevelse.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle de
frivillige kræfter der i årets løb har givet
en hånd med i foreningen. Det være sig
træner, hjælpetrænere, ja alle der bare
har givet en lille hånd med. En tak skal
også lyde til resten af bestyrelsens medlemmer for et konstruktivt stykke arbejde.
I bestyrelsen føler jeg at vi trækker på
samme hammel, hvilket gør et arrangement som gymnastikopvisning og badmintonturnering til en overkommelig opgave. I samme åndedrag vil jeg sige tak
til de medlemmer der kommer og giver
os et skulderklap det varmer. Tak
Regnskabet viste et underskud på ca.
4000 kr. som skyldes indkøb af springmåtte.

Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforening 2002 fra venstre: Helle Harhorn, Jens Peter Mikkelsen,
Connie Schmidt, Torben Sønderby, Lisbeth Sand, Leif Vestergaard og Gitte Riisberg Nielsen
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Nyvalgt til bestyrelsen blev Gitte Riisberg Nielsen da Karen Marie Pøhl havde
valg at trække sig.
Under evt. blev Gymnastikforeningen
opfordret til at tage stilling til, og få en
holdning til alkohol ligesom man også
har en holdning til pædofili.
Efter generalforsamlingen hørte vi om
Karen Sønderby og Inger Kjærgaards
tur til Sydøstasien og New Zealand i ord,
lysbilleder og videoklip med bl.a. vilde
faldskærms- og elastikspring samt ture i
grotter med masser af kryb, skønne
strande og naturscener i alle kategorier.
På et senere bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Torben Sønderby 97 38 46 06
Næstformand: Lisbeth Sand Larsen
Kasserer: Jens Peder Mikkelsen
Sekretær: Connie Schmidt
Menige: Helle Harhorn, Leif Vestergaard og Gitte Riisberg Nielsen
Følgende blev valgt til udvalgene
Badminton: Connie, Leif og Torben
Gymnastik: Helle, Leif og Lisbeth
Ældre Idræt: Lisbeth
Svømning: Gitte og Jens Peder
Tour de Pedal: Torben, Helle og Connie
Sommerfest og Det grønne område: Lisbeth og Gitte 

Husk at deadline
for næste
”Runestenen”
er fredag d. 7. juni 2002
Grundet trykkeriets sommerferie
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I Grønbjerg Venstre
Det er med meget stor beklagelse, at vi
må meddele, at den 88 år gamle Grønbjerg Venstrevælgerforening, desværre
må ophøre med at eksistere.
Foreningen blev oprettet af Venstrefolk
her fra Grønbjerg i 1914.
Til generalforsamlingen var der ikke
mødt det fornødne antal medlemmer op,
så der kunne dannes en ny bestyrelse.
Foreningen er nu lagt ind under Brejning
Venstre hvortil nye medlemmer henvises.
Formand: Gert Østergaard 97 34 62 02
Bestyrelsen

Bredgade 64 6900 Skjern
97 35 12 1 1

I Brugsnyt
Ved: Bestyrelsen

Den nye bestyrelse har konstitueret sig
som følgende:
Formand Niels Jørgen Sønderby,
Næstformand Jan Juhl Jensen
Sekretær Hanne Meiner
Sten Schmidt
Inger Kjeldgaard
Suppleant Lone Astrup.
(Billede af bestyrelsen følger red.)

Heidi Hansen er begyndt i butikken, og
hun befinder sig rigtig godt i sit nye job.
Henrik Mortensen har sidste arbejdsdag
den 28. juni, da han skal på skolebænken
igen.
Vi er i fuld gang med at samle ind, og vi
bliver overalt godt modtaget. Det er fint

at komme i dialog med den enkelte kunde
på denne måde, så vi ved hvad vi skal arbejde med fremover for at gøre butikken
så attraktiv som muligt. Tusind tak for alle bidrag, det indsamlede beløb er indtil
videre som forventet, men når hele indsamlingen er afsluttet og vi har haft et
møde med FDB's kædedirektør og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening, så
vil vi informere om Brugsens situation
via Runestenens E-mail og på tavlen i
Brugsen. 
Til højre er
det Lone og
Anders Højris
som ikke var
til stede ved
generalforsamlingen

Personalet i Brugsen pr. 4. april 2002. Bagerst fra venstre: Jacob Mohr, Henrik Mortensen, Heidi
Hansen, Rasmus Mikkelsen, Pia Bak og Kirsten Frederiksen.
Forrest fra venstre: Susanne Bendtsen, Betina Jacobsen, Anita Olesen og Jeanette Kristensen.
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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 Net-party i Klubhuset
Net-party? Hvad er nu det for en størrelse. Kunne det mon være et party hvor alle skulle klæde sig ud som net eller klæde sig ud i forskellige net eller måske ???? - Næ det er såmænd et antal
computere der kobles sammen i det man
kalder et netværk. Når det så er gjort inviterer man unge mennesker (det er som
regel dem der er mest ferm til den slags
ting) til at sidde og spille computerspil
mod eller med hinanden. Det er som regel spil hvor det gælder om at skyde hinanden med de mest fantasifulde våben.
Man får nogle liv og så mister man dem
igen og det bliver man ved med indtil én

af deltagerne har mistet alle sine liv, og
så ser man ud ligesom Lars på billedet
herunder.
Det kan også være spil hvor man kører
om kap med hinanden - men dem så jeg
nu ingen af.
Det det så drejer sig om er at holde ud
for man inviteres til kl. 17, gerne en fredag, og så spiller man ud i en køre til næste dags aften.
Idrætsforeningen har et par bestyrelsesmedlemmer der interesserer sig for computere og så var ideen vakt.
Masser af chips, vingummi, cola og
pommes frites, men der er ikke adgang
til øl eller alkohol - det ser man strengt
på i Idrætsforeningen. -mb

Lars Jacobsen og Jacob Mohr og bag ham en ungersvend der prøver at lure ham kunsten af.
I nederste venstre hjørne svælges en cola ned.
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Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

lige lille mærke i fænghætten, fra en slagstift. Men hvorfor sidder der så stadig et
projektil i patronen????

Hvert år, går vi i februar og marts og
snakker om forårets komme. Vi synes altid det trækker lidt ud, men hvert år sker
det forunderlige. Pludselig en dag er foråret her. Vejret er helt speciel, for vist har
vi haft nogle solskinsdage, men netop
denne dag, dropper vi at tænke på aftensmad. Vi går ude i haven, deler to øl med
naboen, ungerne leger og da det så er for
sent med aftensmaden, ringer vi til svigermor og hun har tilfældigvis lige nogle
rester. Det er også nu, at en ny jagtsæson
står for døren. Bukkejagten går ind den
16. maj og jeg glæder mig helt vildt, for
jeg har jagten i skoven den første uge og
der er altså noget specielt, ved at komme
ud den første morgen. Forventningens
glæde. Efter morgenjagten mødes man
med andre jægere og det er tilladt at prale
og håne en lille smule. Men inden alt dette skal der trænes. Riffelen skal checkes
om den skyder som den skal. Jagtforeningen afholder en træningsaften i Ulfborg
(ONSDAG DEN 8. MAJ) og vi skyder
feltskydning. Jeg sad en aften og gennemgik beholdningen af riffelammunition og på en af de små kasser står: 8-1095. Indeni ligger én patron, som umiddelbar ligner enhver anden patron, men......
denne er lidt speciel, for den har det tyde-

"Hold da kæft mand, nu sker der sgu' da
noget ovre hos naboen." Det kunne jeg da
kun give Finn ret i. Når der går et par hurtige riffelskud i det vestjydske, er det altid
spændende. Især i det område er det ret
sandsynligt, at det er skud efter kronvildt.
Finn og jeg havde været nede i engen med
hans hund, for at se om vi kunne finde en
hare der var blevet skudt efter. Skytten var
lidt i tvivl om haren havde fået hagl. Jeg
havde set den springe ned i en grøft, så for
en sikkerheds skyld skulle den eftersøges.
Det var den anden søndag i oktober og det
var et herligt vejr, med temperaturer som
normalt var helt uhørte for denne årstid.
De andre jægere var allerede gået til frokost, da vi opgav at finde haren og gik op
mod huset hvor vi skulle samles. Vi gik og
sludrede.
Det var Finn som var vært for jagten vi
var på. Han havde købt en gård med over
100 tønder land jord sammen med sin bror
nogle år tidligere og de holdt nogle jagter
som jeg virkelig så frem til at deltage i.
Dels er der en temmelig stor bestand af
vildt, især rådyr. Det er ikke usædvanligt,
at der bliver set mellem ti og femten forskellige rådyr på en efterårsjagt. En ret
stor sø, hvor ænderne var fredet på morgen og aftentrækket, fordi man gik mere

I ”Patronen”

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf. 97 38 45 00
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op i, ikke at skræmme kronvildtet end at
dyrke andejagt, bød på en del velflyvende ænder på disse efterårsjagter. Og så er
der snepper, når vi kommer hen i november. Kronvildt er der også masser af, men
det er mest om natten. Især kartoflerne er
de glade for. De trækker over i statsskoven eller ind i naboens skov om morgenen. Dertil kommer at det er de herligste
mennesker, at være sammen med. I dag
var vi tolv, og det var deres nabo, Eigil,
som havde stået for morgenkaffen, og nu
ventede frokosten. Vi "gik" ikke længere,
vi "sjoskede" af sted i den nypløjede
mark. Jeg skulle hænge i for at følge med
Finn. Vi er nok lige høje, men jeg vil tro
Finn er ti kilo lettere. Ikke dermed sagt at
jeg føler mig overvægtig. (Som min svoger siger: "Jeg kan godt lide at være
slank, uden at virke alt for ranglet.)
Hundrede meter mere, og vi var oppe ved
asfaltvejen. Nu var det nok mig som
"sjoskede" mest. Vi gik et par hundrede
meter på asfaltvejen og skulle lige til at
gå ind ad indkørslen da skuddene gik.
Vi stod der som tilskuere til en fodboldkamp, der bare venter på at spillerne skal
komme ind på banen. Og pludselig kom
de og det var hverken Real Madrid eller
det lokale førstehold
i serie 1, hvor Finn i
øvrigt var anfører.
"Anføreren" her
havde meget tydeligt et gevir i panden, og det var nemt
at se, selv om de
kom ude på tre
hundrede meters afstand. Tre krondyr
løb langs skovkanten, krydsede grusvejen og fulgte et

læhegn med retning over mod naboens hede. Først hjorten, "ham sjæl", derefter kom
en hind og sidst en kalv.
"De løber over oppe i lysningen" råbte
Finn ophidset, selv om jeg stod lige ved
siden af ham, "de vil i statens og de krydser altid oppe i lysningen....... Hvor er din
riffel? Hent din riffel!"
Ja, hvor var min riffel? Bilen selvfølgelig.
Finn havde ringet og spurgt om jeg ikke
kunne tage min riffel med. Jeg skulle først
have den med efter frokost, så den lå i bagagerummet. Jeg smed i bogstaveligste
forstand mit haglgevær i grøften hvor vi
stod, og spurtede ind i gårdspladsen, åbnede bagsmækken, hev riflen ud af foderalet
og så spurtede jeg ud af gårdspladsen
igen. Jeg siger jer jeg spurtede, (i al fald
de første halvtreds meter.) Idet jeg løb forbi Finn råbte han, at de lige var løbet ind i
heden og snart måtte komme ud på den
trekantede mark, de nødvendigvis skulle
krydse, for at hans profeti, om at de skulle
over lysningen, skulle passe. Jeg havde løbet halvdelen af de 6-700 meter jeg skulle
og pulsen havde rundet de 280, da krondyrene kom over marken. "Det her når jeg
aldrig" tænkte jeg og smed min jakke i
grøften. Efter yderligere hundrede meter
røg uldtrøjen. Nu måtte de snart krydse asfaltvejen. Jeg var nu
henne ved det spor,
som førte ind til lysningen og jeg havde
kun halvanden hundrede meter igen, men
det var også de sejeste, fordi det var ind
igennem højt græs,
krat og små graner.
Det føltes som en
evighed og mit hjerte
hamrede. Lungerne
var nærmest ved at
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eksplodere da jeg nåede lysningen. Jeg
koncentrerede mig om, dels at pruste så
lydløst som muligt og dels om at finde et
godt sted at sætte mig, hvor jeg kunne få
et godt anlæg med riffelen. Det første
syntes jeg ikke lykkedes særligt godt,
men jeg fandt et lille træ ved siden af en
sitkagran, hvor jeg havde et fint anlæg på
en tværgren. Min puls faldt efterhånden
til ro, men det nyttede vist ikke noget.
Når jeg tænkte på hvor langt krondyrene
skulle bevæge sig, fra jeg sidst så dem, til
de burde have krydset lysningen, kunne
jeg fornemme, at jeg trods mit ihærdige
forsøg, var kommet for sent. Jeg sad og
ærgrede mig. Aldrig havde jeg haft chancen for at skyde et krondyr og så når man
endelig er tæt på, så.......I det samme registrerede jeg en bevægelse mellem nogle fyrretræer og i samme sekund knækkede en gren. Dyrene kom i en helt forkert
retning. I stedet for at krydse over lysningen, var de blevet i træerne og gik nu
skråt fremme på min venstre side. Hvis
de kom ud i lysningen, ville de være indenfor ca. 50 meters afstand og fortsatte
de retningen, ville de komme forbi mig
indenfor 25 meter. Pulsen steg på et splitsekund op mod de 280, men stoppede på
et overraskende lavt niveau. Jeg havde
helt kontrol over situationen. Der var en
lille åbning i træerne på min venstre side.
Hinden gik gennem åbningen og jeg satte
trådkorset på min sigtekikkert lige midt i
lysningen, da kalven gled forbi. Lige
bagved kom hjorten, ikke nogen kæmpehjort, men en flot regelmæssig 6-ender
og et svagt fløjt fik ham til at stoppe.
Krydset sad lidt højt på bladet og jeg
strammede grebet om min højre hånd og
vidste fra utallige træningsskud, at braget
ville komme, inden der var gået et sekund. "KLIK" Jeg fornemmede at min
skulder flyttede sig lidt frem for at mod38

tage rekylen, men den kom ikke. Hjorten
havde registreret der var et eller andet,
men ikke hvad eller hvor. Jeg hævede armen på bundstykket så meget, som jeg
mente skulle til for at slagstiften spændtes,
ned på plads og jeg trykkede igen.
"KLIK" Nu skulle der ske noget, for "ham
sjæl" rettede nu blikket mod mig. Jeg repeterede lynhurtigt. Ud med den forb.. patron og ind med en ny, men det var for
sent. Dyrene satte i løb, forsvandt ind gennem nogle tætte fyr og jeg spurtede, nok
en gang, ud mod en åben mark, hvor de
havde retning mod. Da de kom ud af træerne, foregik det i majestætisk trav. Der
var over 200 meter ud til dem. Midt ude
på marken stoppede hjorten op et par sekunder og kiggede over mod mig inden
den fortsatte med de andre dyr over i statsskoven. Jeg gik op mod landevejen hvor
Finn kom sammen med en anden jagtkammerat. "Hvorfor fa'en skød du ikke?" Jeg
sagde ingenting, men rakte dem en patron,
hvor slagstiften havde lavet et mærke i
fænghætten, men projektilet sad stadig i.
Det er en af de fascinerende ting ved jagt.
Man ved aldrig på forhånd hvordan jagten
udarter sig. ■

Menighedsrådets
årlige udflugt
bliver i år
den 6. juni
hvor turen går hen vil blive offentliggjort senere.
Venlig hilsen Menighedsrådet

I Grønbjergs Bankokarl
Ved: Gruppen der arrangerede banko

På skolen var der banko midt i april måned. Anledningen var jo at der skulle
skaffes nogle midler til børnenes store
lejrtur i 2003. Kan man så kombinere det
med hyggelighed, arbejde sammen og
social samvær så delene når op i en højere enhed kan man vel sige at tingene

kommer til at hænge sammen.
Der kom mange - rigtig mange, og havde
vi ikke benyttet gymnastiksalen til arrangementet kunne vi ikke forestille os
hvordan vi skulle have båret os ad i gangene omkring storrummet.
Aftenen trak noget længere ud end beregnet, men det skyldes den meget store
sponsorering der var blevet os forundt og
dermed de mange spil der skulle gennemføres før hovedgevinsten på 1/4 gris
kunne udloddes.
En stor tak
skal lyde til
de der mødte
frem og ligeledes en stor
tak til vore
sponsorer. 

Øverst: Før det store slag skal slås. Herover deles der præmier
ud efter det Amerikanske lotteri der blev arrangeret i kaffepausen. Til højre står Grønbjergs Bankokarl og vurderer situationen efter at der er én der har råbt banko!
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I Skolebestyrelsen
Ved: Tine Lund-Nielsen

Som ny i skolebestyrelsen har jeg fået
æren af at skrive lidt i Runestenen om,
hvad der er sket siden valget til skolebestyrelsen. Det er en meget spændende
tid, vi går i møde med en fælles bestyrelse og ledelse for børnehuset og skolen.
Det bliver godt, at vi ser institutionerne
som et fælles udgangspunkt, hvor alle vil
gøre sit til, at vores børn får en sund og
god indstilling til livet. Det er vigtigt, at
vi i bestyrelsen samt i ledelsen er med
fra starten – dvs. dag 1 i børnehuset og
til sidste skoledag i 7. klasse – det er
vigtigt, vi kan følge børnenes udvikling,
så de får en god ballast med fra vores
gode institutioner i Grønbjerg. Vi kan
være stolte af, at vi både har et børnehus
og en skole, hvor tingene fungerer godt
– det kan vi godt ”prale” med udadtil –
måske kan vi lokke nye ”folk” til byen
på den konto. Vi kan blive endnu stærkere ved at have en fælles ledelse, hvor
vi kan bruge hinandens ressourcer – både økonomisk og fagligt.
Skolebestyrelsen har i skrivende stund
afholdt 2 bestyrelsesmøder – et den 18.
marts og et den 15. april. På det første
møde blev alle vi nye (Lone, Tina, Erik
og undertegnede) budt velkommen af
Henning Møller, lærerrepræsentanterne
samt Ole Bjerg. Vi skulle konstituere os
på dette møde og det gik meget nemt og
smertefrit. Vi nye syntes, det var helt
fint, såfremt Ole havde lyst til at fortsætte lidt endnu som formand og det ville
Ole så heldigvis godt. Erik Øster blev
foreslået som næstformand og så var det
på plads. Tina Risom blev valgt til at stå
for legepladsen. Jeg selv blev valgt til at
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stå for skolebladet. Ole og Tine blev
valgt som repræsentanter til Grønbjerg2000, hvor Erik og Tina Risom blev suppleanter. Lone Otte blev valgt som kontaktperson for Skole og Samfund. Flg.
personer blev valgt som kontaktpersoner
til klasserne:
Kommende børnehaveklasse: Tina Risom
Børnehaveklassen: Tine Lund-Nielsen
2. klasse: Lone Otte
3. og 4. klasse: Erik Øster
5.6.7. klasse: Ole Berthelsen
Udover disse beslutninger blev bestyrelsens forretningsorden gennemgået og der
blev talt om kommende kurser for de nye
bestyrelser, hvilket alle ønskede at deltage i.
På det næste møde vi holdt, var der et
punkt om, hvad der rører på sig på skolen lige nu, hvor lærere og elever beretter
om de ting, der sker – blandt andet skal
der snart holdes en elevfest, men det vil I
helt sikkert høre mere om senere. Desuden blev økonomien gennemgået, så de
nye kunne få et indblik i, hvad der bruges penge til på vores lille skole. Vi havde besøg af Gravers Kjærgaard, som fortalte lidt fra Byrådsarbejdet. Så havde vi
alle brug for en lille pause, og så fik vi
kaffe og kage. Efter kaffen kom så orientering om timetildeling, fagfordeling og
årsplan for 2002/03 – da var det med at
holde ørerne stive, for det er ”sort” snak
for udenforstående det der med antal timer og hvorfor og hvordan det hele hænger sammen – bare det at få det til at gå
op er jo også en kunst i sig selv, men det
ser ud til at lykkes fint igen for næste år.
Derefter fik de nye bestyrelsesmedlemmer udleveret skolens virksomhedsplan,

som jeg har læst med megen interesse –
det er gode og sunde visioner, vores tidligere bestyrelse har haft, så det er godt
udgangspunkt at starte på for en ny bestyrelse. Da så klokken var blevet lidt
mere end 22.00, var det tid at vende
”næsen” hjemad for at få en god nat
søvn. Der var bare lige det ved det, at da
jeg først fik lagt hovedet på puden, kunne jeg ikke falde i søvn – hvorfor mon?
Var det på grund af al den kaffe, vi havde drukket, eller var det alle de nye input, vi fik i løbet af aftenen? Spændende
er det i hvert fald – jeg glæder mig meget til dette arbejde og ser frem til nogle
gode år sammen med en flok gode bestyrelseskollegaer.
Prøv evt. at læse præsentationen af de
nye bestyrelsesmedlemmer i sidste nummer, hvor også kontrafejerne af bestyrelsen findes (red.). 

I Grønbjerg By og Land
Ved: Niels Peder Svendsen

”Grønbjerg By og Land før og nu” er titlen på et manuskript til en bog skrevet af
Thorkild Munk, Ørnhøj.
Sogneforeningen undersøger for tiden
om det er muligt at skaffe økonomisk
grundlag for at få den trykt Den er en
fortsættelse af og udvidelse af jubilæumsbogen om Grønbjerg By der er udsolgt på nær nogle få eksemplarer. 

Husk at deadline
for næste
”Runestenen”
er fredag d. 7. juni 2002

www.datamidtwest.dk
Livet er for kort til langsomme computere

Kastanieallè 4 - Grønbjerg 6971 Spjald
Tlf.: 97384477

info@datamidtwest.dk
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I Grønbjerg - 2000
Ved: Formand Mogens Ballegaard

Repræsentantskabsmøde
d. 11. marts 2002
2001 har i sandhed været et begivenhedsrigt år for vort lokalsamfund. For
vor egen vedkommende er der også sket
lidt som vi på den ene eller den anden
måde har haft del i.
Men lad os begynde ved den 1. februar
hvor vi havde et møde med Videbæk
Kommune for at få klarhed over multisalens økonomi. Det lykkedes os at få
en ordning i stand.
På dette møde blev parkeringspladsen,
fortovet og et kommende sognemøde også berørt.
Vi havde repræsentantskabsmøde d.
12. marts, og bestyrelsen konstituerede
sig og supplerede sig med Jytte Nilausen
fra Grønbjerg Idrætsforening den 20.
marts. Allerede den 22. marts var der
indvielse af Lyngdal hvor formanden var
blevet bedt om at sige to ord på sognets
vegne. Byen samlede ind til en udendørs
krukke med en plante i, Sogneforeningen og GB-2000 stod for indsamlingen.
Vi var jo blevet sagt op i Servicebutikken, og den blev ryddet efterfølgende.
Så vidt jeg ved er der ikke sket noget i
lokalerne siden.
Vi har stadig en fax og en telefonsvarer.
Telefonsvareren kan Sogneforeningen få
til Forsamlingshuset så der kan henvises
til en person.
Videbæk Byråd havde inviteret til bor42

germøde den 29. maj og forsamlingshuset var sædvanen tro propfyldt med mennesker der ville høre og stille spørgsmål.
Hovedtemaet blev udvidelse af Grønbjerghjemmet og status for dette projekt
vil vi gerne høre om under evt.
På et bestyrelsesmøde blev det vedtaget
at nedsætte et kunstudvalg. Kunstudvalget har holdt nogle møder. Medlemmerne
der består af Karen Margrethe Ottosen,
Inge Kjær, Henrik Thomsen og Mogens
Ballegaard.
De økonomiske rammer er 40.000 kr.
(hertil skal lægges 5000,- som Sogneforeningen har sat af til formålet). Kommissoriet gik på at finde kunst til multisalen,
til byen, hvori placeringen af vikingen
blev inddraget og én eller anden form for
markering af at vi blev årets Landsby til
ophængning i Multisalen.
Den 8. august var der udvidet repræsentantskabsmøde hvor børnehusets og
Ungdomsklubbens lokale situationer blev
drøftet. Desuden blev parkeringsplads og
fortov langs Algade vest drøftet. Det er
naturligvis med beklagelse at vi kan se på
at en skovbørnehave ikke så dagens lys i
første omgang, men en sådan sag kan jo
genoptages idet vort lokalsamfund ikke er
statisk men absolut dynamisk. Det kunne
måske være en ide at indkalde til et møde
med dette ene på dagsordenen og med det
formål at få forældrenes holdning til
spørgsmålet idet jeg forstod at ikke alle
havde afleveret et spørgeskema.
Der blev drøftet emner til en fælles ansøgning til Indenrigsministeriet som
Grønbjerg Børnehus skulle stå som hovedansvarlig for, men med bistand fra
Grønbjerg - 2000.

De projekter der blev beskrevet var Børnehusets skovbørnehave, Ungdomsklubbens pladsproblemer, Grønbjerg By- og
erhvervsudviklings salgsmateriale vedr.
salg af grunde ved Niels Peter Svendsen.
Skole og Børnehus bestyrelser og ledelse
sammenlægning, hjemmeside, lokalnet
og kimelaug.
Der blev sendt en ansøgning til Indenrigsministeriet på disse projekter og ansøgningsbeløbet var på 491.500,-

noget der er med til at sætte Grønbjerg på
det vestjyske verdenskort.
Handleplan for 2002:
For vort egen vedkommende skal vi arbejde videre med kunst i byen og vor
hjemmeside. Derudover vil vi følge de
øvrige tiltag som sker i byen. Vi kan naturligvis håbe på at der kommer midler
fra Indenrigsministeriet så der kan komme gang i nogle hjul.

I efteråret blev fortovet fra Skolevænget
og vestpå så gjort færdig og det tror jeg
nok har været en virkelig stor behagelighed for de mennesker der kommer vestfra i byen.
Nu venter vi så blot på parkeringspladsen og området deromkring.
Vi har også været vidne til at gadebilledet er blevet ændret omkring den gamle
brugs både på den ene side og på den anden side af vejen.

Det første og vigtigste er nok Brugsens
overlevelse. Dernæst vil vi nøje følge resultaterne af Skolens og børnehusets bestræbelser på sammenlægning. Parkeringspladsen, Grunde på N.P. Svendsens jord som jeg mener, har meget høj
prioritet af hensyn til at få flere tilflyttere
til byen. Evt. nyt tiltag med hensyn til en
skovbørnehave. Ungdomsklubbens tiltag med at etablere en ungdomsklub i
Skolens Gymnastiksal.

Derudover har vi været igennem Brugsens Krise som ikke vedkommer Grønbjerg – 2000 som sådan, men da det er
en meget vigtig faktor i vort lokalsamfund ligger Brugsens overlevelse os alle
meget på sinde.
Vi kan endvidere glæde os over at Pipecon har været nær ved at blive Danmarksmester i janteknuseri. Det er også

Derudover er følgende dukket op:
Kroen på tvangsaktion, der ligger muligheder for Sogneforeningen.
Jeg kunne godt se nogle muligheder for
Sogneforeningen i den sammenhæng.
Der kan være overvejelser på de to køkkener (kombinere eller gøre det ene su-

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Holger Therkildsen
97 38 41 61
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per), flere små sale at leje ud inkl. køkken, sogneforeningens faste mødested,
mødested for sognets foreninger til generalforsamlinger, udleje af 1. sal, evt. i
forbindelse med at få en fast vært på
begge dele, hvilket kunne være tillokkende med en stor sal og et mindre møderum.
Det ville være et plus for sognet om der
kom liv i bygningerne. Det kunne være
at Grønbjerg By- og erhvervsudvikling
ville deltage økonomisk. Det ville i hvert
tilfælde være en katastrofe hvis låsbysvendsen fik fingre i kroen. Den er
velegnet til hans formål.
Jeg er blevet spurgt om hvorfor ikke
Brugsens bestyrelse er repræsenteret i
Grønbjerg – 2000, jeg blev egentlig vedkommende svar skyldig. Jeg kan jo ikke
se at der skulle være noget som helst til
hinder for at dette kan lade sig gøre. 
Se flere billeder på
www.runestenen.dk

I At have det sjovt
Ved: Underskriverne

Puslingeholdet 2001- 2002
I løbet af efterårets og vinterens måneder
har vi hver mandag trænet et hold dejlige
unger i alderen 3- 5 år i gymnastik. Det er
vigtigt både at træne motorikken og at lære hinanden bedre at kende, men det allervigtigste er at have det sjovt- og det må
man sige, at vi har levet op til. Børnene
har været glade og livlige, og de har desuden bidraget med både fantasi og sjove
kommentarer. Det har været fantastisk
hyggeligt, og det har været dejligt at være
med i gymnastiklivet. Vi har haft 21
børn- og vi glæder os til at se dem alle
igen næste sæson. Multisalen er stor, så
der er masser af plads til flere.
Tak for i år, vi ses forhåbentlig igen.
"Vi vil gerne takke forældrene for den fine gave, og ligeledes gymnastikforeningen for blomsterne".
Lene V. Andersen, Inga T. Thomsen, Helle
Kjærgaard og Tina Kjeldgaard. 

Hjemmekampe Grønbjerg IF foråret 2002
Mandag
Onsdag
Lørdag
Onsdag
Lørdag
Mandag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Søndag
Lørdag
Mandag

6/5
8/5
11/5
15/5
25/5
27/5
27/5
29/5
29/5
30/5
2/6
15/6
17/6

kl. 19.15
kl. 18.00
kl. 15.00
kl. 18.00
kl. 15.00
kl. 18.00
kl. 19.15
kl. 18.00
kl. 19.15
kl. 18.00
kl. 15.00
kl. 15.00
kl. 19.15

Lilleputter - Grønbjerg - Rindum SU
Miniputter - Stævne
Danmarksserien- Grønbjerg - Vejgaard B
Mikro 96 - Stævne
Danmarksserien - Grønbjerg - FortunaHjørring
Mikro 94 - Stævne
Lilleputter - Grønbjerg - Videbæk
Miniputter - Stævne
Lilleputter - Grønbjerg - Ørnhøj
Mikro 97 - Stævne
Danmarksserien - Grønbjerg - Vejlby IK
Danmarksserien - Grønbjerg - Ikast FS
Lilleputter - Grønbjerg -Tarm
Grønbjerg IF
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I Årets gang derude
Ved: Lars Holm Hansen

Det nemmeste forår...
Efter de 2 første måneder af året, med rigeligt væde og betænksomme miner
over at det kunne blive et vanskeligt år
at få sået sine afgrøder, viste naturen sig
igen fra den gode side og sidste halvdel
af marts og næsten hele april blev der
tørvejr, dog med megen nattefrost. En
ældre landmand fortalte mig "At han
mente at det havde været det bedste og
nemmeste forår, han kunne huske. Det
var der vist ingen, der ville have troet d.
1. marts.
Allerede i februar kunne man se på forskellige buske og træers knopper, at de
var langt fremme, men grundet før omtalte nattefrost og forholdsvis kølige vinde fra øst og nord, er løvspring ikke
kommet før end det plejer og man kan
sige at påske- og pinseliljer og andre tidligt blomstrende vækster, har fået lov at
stå i fuldt flor, til glæde for os i lang tid.
Lysere tider
Der er altid nogle ting der indikere, at vi
går mod lysere tider og jeg plejer som
regel at lægge mærke til, hvornår forskellige ting i naturen sker. Følfod er en
af de første blomstrende i grøftekanten
og den var egentlig temmelig tidlig i år.
Allerede 21.3. kunne en enkelt gul blomsterknop ses, mod 18.4. sidste år og
31.3. i 2000.
Et af de tidligste insekter er Humlebidronningen, som har overvintret og er
klar til at flyve ud at finde mad/pollen,
så snart vejret er til det og ligeledes skal
hun finde et sted, hvor den kan starte en
ny generation, hvilket tit er nede i et
gammel afbrugt musehul. 29.3. så jeg de

første 3-4 Humlebier. En anden af de sikre forårsbebudere man ikke kan undgå at
lægge mærke til er frøerne. Om aftenen
den 18.3. var jeg i Hodsager. Da jeg igen
skulle køre hjem, var det blevet "lidt lun"
i vejret og det regnede og jeg skal garantere at sådan et vejr, kan det få det til at
"krible" i frøerne, for jeg så nok omkring
50 frøer på vejen hjem.
Frøerne
Den 22.3. var jeg nede i vor lille mose.
Der var 6 – 10 kvækkende frøer, men
nogle få dage senere kunne jeg tælle godt
300 ynglende frøer og samtidig et område på flere kvadratmeter med æg. 2 - 3
Fiskehejre var også på besøg i disse dage, men det kan man jo godt forstå. De

Fiskehejre

frøer som yngler her er Butsnudet frø.
Der findes en meget lignende art, som
hedder Spidssnudet frø. Det sikreste feltkendetegn er at tage frøen op i hænderne,
vende dyret om på ryggen og se efter en
fodrodsknude på bagbenene lige ovenfor
tæerne. Er det en lille kugle/knude er det
Butsnudet, mens en noget større knude
indikere Spidssnudet frø, som også yngler lidt senere end den Butsnudede.
Forårstrækfuglene
Mine 1. gangs iagttagelser
trækfugle:
2002
Hvid vipstjert 4.3.
Gransanger
9.4.
Løvsanger
22.4
Landsvale
25.4.

af forårs2001
16.3.
12.4.
21.4.
24.4.
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Landsvale

Marts- april – maj – juni er de måneder
hvor alle naturens skabninger yngler og
formere sig og derfor er der utrolig aktivitet alle steder. Mange fugle flyver mod
nord, til deres ynglepladser hvor de snarest bygger rede og lægger æg, ruger og
får unger, som så skal fodres op og sikre
nye generationer.
I vores have
I vor have er Stærene godt i gang med at
ruge og fodre unger. Ringduen lavede
rede i en rødgran i 1,60 meter højde omkring 14.4. og begyndte at ruge. Den
20.4. lå den på reden, men 26.4. havde
den opgivet og reden så også lidt flosset
ud. 27.4. var parret i gang med en ny rede lidt højere oppe i en tjørn og her ruges der i hvert fald fortsat, først i maj.
Solsorten yngler i en Thuja og i reden er
der nyudklækkede unger. Da Solsorte
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ruger i 12-15 dage, må æggene jo være
lagt omkring den 18.-20. april. Små observationer og forskellige ting ”derude
fra” bliver her hos mig skrevet i et kladdehæfte og fra marts/april er der meget at
berette:
21.3. 1 syngende Rørspurv og
22.3. 2 hanner, mens vi
24.3. havde en Rørspurv hun oppe i haven, som var noget interesseret i foderbrættet, den sad 1 meter derfra og kikkede på de ædende småfugle.
22.3. 2 flokke på i alt ca. 200 Kortnæbbede gæs fløj mod vest.
29.3. 60 Sjagger rastede i træerne.
29.3. Ikke mindre end 4 Ravne i konfrontation. Det så ud til at der var 2, der
skulle jages væk fra et territorium.
29.3. 6 Musvåger i en skrue. Det ser flot
ud når rovfugle og andre ligger og svæver på opvinde, som de er gode til at finde. Jeg hørte et sted at svæveflyverne,

ser efter hvor rovfugle og storke svæver
rundt, for der kan de jo også finde termik. I blandt de 6 Musvåger var også
den næsten helt hvide, som vi ser meget
ofte her.
4.4. 3 Rådyr over marken.
12.4. Ikke mindre end 17 Hvid Vipstjert
på marken.
23.4. Sangdrossel på fødesøgning i haven.
23.4. Fasan kokke i kamp på territoriegrænsen. Jeg så i øvrigt samme dag nøjagtig det samme tæt ved Spjald, hvor også 2 kokke var faret helt i ”flæsket” på
hinanden.
24.4. Om aftenen mellem 21.00 – 23.15
mærkelige lyde fra mosen – som viste
sig at være Grønbenet rørhøne, som
åbenbart har slået sig ned her, da vi stadig kan høre nogle hæse gyp-lyde og har
set den flere gange. Grønbenet rørhøne
bærer sit navn godt nok, for den har virkelig grønne ben og nogle meget store
tæer. Ligner Blishønen i farve, men er
mindre end den og har rødt næb og pandeskjold. Rørhønen er nærmest altædende og kan leve i ganske små vådområder, helt ned til 20 kvadratmeter og den
behøves ingen gang åbent vand. Spændende om det skulle blive til yngel.
26.4. 3 Stillids i træerne.

27.4. Trafikdræbt Ilder fundet på A11
umiddelbart syd for Grønbjerg.
1.5. Dompap-par i gang med at spise
knopper på paradis æble. Dompap kan tit
høres inden de ses, da dens bløde kald
pju – pju – pju let falder i øret og når den
smukke røde han, med det sorte hoved
kommer i synsfeltet, er man ikke i tvivl.
Virkelig en fin fugl er den, men på
svensk hedder den i øvrigt også
”Domherre”. Jo der er mange oplevelser
at få lige uden for døren, hvis man ser efter. Igen i år der mulighed for at være
med til ”Fuglenes dag”. Arrangementet
er som i 2001 i Skovlund plantage ved
Holstebro og datoen er søndag d. 26.5.,
tidspunktet kl. 6.00. Skovlund plantage
ligger ved Nybobakke ad Herningvej.
Sidste år så vi på sådan en majmorgen 46
forskellige fuglearter i den varierede
plantage, heriblandt 8 forskellige sangere, Skovhornugle og Ravn.
Endnu en gang vil jeg opfordre til at tage
på en morgentur i denne periode og gerne starte når det gryr, for der en overraskende stor aktivitet ”derude”, med uforglemmelige oplevelser at få netop nu. 

Fællesspisning
Fredag d. 14. juni kl. 18.30
I forsamlingshuset
Tilmelding i Brugsen eller
hos Jørgen Demant tlf. 97 38 41 87
Senest onsdag d. 12. juni
Voksne 40,- børn 20,-

Dompap
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I Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Niels Kristian Kjær, Bymarken 5,
Grønbjerg, sov den 5. marts 2002 stille
ind efter lang tids svagelighed.
Knap 88 år og mæt af dage.
Kristian Kjær blev født på ejendommen
Vanghøj i Grønbjerg 1914 og voksede
op her sammen med fire søskende. Efter
endt skolegang her i Nørre Omme havde
han et ophold på Staby Efterskole og han
havde pladser som landbrugsmedhjælper
på forskellige gårde på egnen.
I 1940 blev Dagny Nikolajsen og Kristian Kjær gift og overtog samme tid hans
fødehjem Vanghøj på Sandbækvej. Kristian Kjær var udover at passe sit
landbrug omhyggeligt, også mælkekusk
gennem mange år. De første år- og de
fleste med sine heste - de dejlige nordbaggere forspændt mælkevognen, men
de sidste år var det traktoren, der var

trækkraft.
Dagny Kjær har velvilligt udlånt Runestenen et fint billede af situationen:
Kristian Kjær´s 25-års jubilæumsdag
som mælkekusk ved Grønbjerg mejeri.
Det var hans daværende naboer, der havde pyntet vognen til hestenes åbenbart
store forbløffelse.
Over 30 år kørte Kristian mælkespandene til og fra mejeriet og mælkeleverandørerne, som dengang var samtlige landmænd på ruten. Om det ”passede” ham
med alt ståhejet omkring jubilæet melder
historien intet om. Kristian Kjær var
nemlig et beskedent og stilfærdigt menneske, der ikke brød sig meget om for
megen opmærksomhed omkring sig og
sin færden.
Dagny og Kristian havde deres hjem på
Vanghøj i 56 år. Det kunne lade sig gøre
ved, at de langsomt trappede dyrebestanden og dermed også arbejdsindsatsen
ned.
De sidste år her, da hele besætningen var

Niels Kristian Kjær fotograferet ved mejeriet på sin jubilæumsdag i 1964
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sat ud, havde Kristian god tid til det,
som blev hans store hobby- nemlig
karvskæring. Mange er de fine ting, det
er blevet til under hans flittige hænders
bearbejdning.
Kristian Kjær var en periode medlem af
Nr. Omme Sogneråd.
For 5-6 år siden solgtes ejendommen, og
Dagny og Kristian flyttede til Bymarken,
hvor de også blev glade for at bo. Men
Kristians helbred havde lidt et knæk,
som gjorde, at han blev langsomt dårligere, for til sidst at være sengeliggende
det meste af tiden.
Med til familien hører fire sønner foruden svigerdøtre og 9 børnebørn. Sigurd,
som for mange år siden bosatte sig i Australien, Henning og Verner i Østjylland
og Arne i Videbæk.
Æret være Niels Kristian Kjær´s minde!
N.B. Niels Kristian Kjær er sønnesøn af
Maren og Niels Kristian Kjær, som sidst
i 1890érne med hele deres store børneflok flyttede fra Straasø i Vind til Grønbjerg, og som blev en slags nybyggere
her. Han var snedker og tømrer, og var
med til at bygge de ældste huse, vi har
her i byen.
Se i øvrigt Mogens Kjær´s beskrivelse af
Kjærslægten i Grønbjergbogen. -ik 

I Grønbjerg Viking
Grønbjergs Viking 2002
En god tradition fortsætter igen i år.
Sct. Hans aften uddeles årest sølvviking til en person, gruppe eller forening i Grønbjerg Sogn, som har gjort
sig bemærket på en positiv måde, enten
i det store eller i det små.
Sølvvikingen bliver hvert år skænket af
guldsmed Helle Engestoft, og vi er taknemmelige for at få lov til at uddele vikingen.
Har du/I forslag til, hvem der i år der
har gjort sig fortjent til at blive
”Grønbjerg Viking 2002”, kan skriftlig
begrundede forslag afleveres

Senest den 30. maj
Til én fra bestyrelsen i
Grønbjerg Sogneforeningen

Nr. Omme
Offentlig budget- og
regnskabsmøde
Torsdag d. 23. maj 2002 kl. 19.30
Kjærgårdsvej 10, Grønbjerg
Menighedsrådet.
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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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VIKINGEN ER LØS

DER VAR engang tre skildpadder, to store og en lille, som gik ind på en bar for
at slukke deres tørst med et krus øl. Noget senere opdagede en af de store skildpadder, at det var blevet regnvejr. Efter en livlig diskussion traf man den beslutning, at den lille skildpadde skulle gå hjem efter deres paraply. Den lille betænkte
sig, for han var bange for, at de store skulle drikke hans øl. Men de forsikrede
den lille fyr, at de nok skulle lade hans øl stå. Og så begav han sig af sted for at
hente paraplyen.
Der gik en uge - to uger - tre uger, og endelig sagde den ene af de store skildpadder: "Skal vi ikke drikke den lilles øl?"
"Jeg sidder lige og tænker på det samme," svarede den anden.
Nede fra den anden ende af baren i nærheden af døren lød da en skinger stemme:
"Hvis I rører mit øl, så henter jeg slet ikke den paraply."

Er du i gang med at arrangere :
-

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

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

Grønbjerg Multisal

Udlejning af Multisalen
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GRØNBJERG MØBELINDUSTRI A/S
Højrisvej 1  Grønbjerg  6971 Spjald  Telefon 97 38 42 44  Telefax 97 38 43 03
e-mail: johnasmussen@mail.dk

