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10. årgang

www.groenbjerg.dk
eller

www.gronbjerg.dk
Grønbjergs hjemmeside er nu så langt at alle skal se den - siden er ikke færdig, men afpudsningerne kommer hen ad vejen.
Grønbjerg - 2000 står for udgivelsen og for opdateringen.
Kom med gode ideer og kommentarer
og vær med til at gøre siden god.

RUNE
STENEN

I Redaktionen
Forsiden
Nu skal det være. Efter at have arbejdet
med siden i næsten 2 år skal den udgives. Der mangler en del, men jeg håber
at foreningerne, virksomheder, herunder
landbruget, samt andre vil bidrage med
at gøre siden ”rigtig” færdig.
Her omkring
For at begynde ved Runestenen. Med
dette nummer sendes også et girokort
med som man kan benytte hvis man vil
støtte. En Runestensårgang koster ca.
150,-. Heri er også medregnet aktivitetskalender og vejviser.
Runestenen skal hvile i sig selv og al arbejdet med fremstilling, skrivning m.m.
foregår på frivillig basis. Runestenen
skulle helst medvirke til at det bliver
lidt sjovere at bo i Grønbjerg.
Og så lidt om aktiviteterne i vor samlede projekt som vi har fået 250.000,- kr.
til fra Indenrigsministeriet.
Den 22. september er der åben grunde
ved Ommegårdvej - Så kan vi jo kun
håbe på at grundene og priserne er således, at vi kan få flere indbyggere til
Sognet. (se side 7)
Børnehuset har netop fået besked på, at
den ændring der er i projektet er accepteret, og at man nu påbegynder en
”skovbørnehave” på grunden vest for
skolen (se side 35).
Forsiden og side 15 og 27 siger noget
om kommunikationsprojektet.
Projekt Børnehusbestyrelse og Skolebestyrelse kan der læses om, både på side
35 og side 8.
Kimelauget kan der læses om side 19.
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Ungdomsklubben har nu fundet en løsning på sine pladsproblemer og kan begynde sæsonen torsdag d. 12. september
kl. 19 i børnehusets lokaler, der ligger inde i skolen. Denne ordning er kommet i
stand gennem et tæt samarbejde mellem
Børnehusets og Skolens bestyrelser og
ikke mindst de to ledere Henning Møller
(skolen) og Lone Lauritsen (Børnehuset)
og naturligvis også Ungdomsklubbens
bestyrelse. Midlerne fra Indenrigsministeriet skal nu anvendes til indretning af
lokalerne.

Deadline for nr. 59 er
Lørdag d. 26. oktober
Så er det tid at tænke på
Vejviseren for 2003
Hvis du har ændringer til den nuværende
eller du er ny i sognet så sig endelig til, så
hjælper du til med at få ajourført Vejviseren. Se navn og tlf. og e-mail herunder.

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

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

Skribenter:
Personportrætter, nekrologer m.m.:
Ingrid Kirk (ik), Bymarken 8
Tlf: 97 38 40 20
e-mail 97384020kirk@get2net.dk

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

Ja, så er byrådsarbejdet begyndt igen
efter sommerferien.
I det sidste nr. gav
jeg udtryk for en del
frustrationer vedrørende forskellige sager. Angående Bredgadeprojektet i Videbæk, er der heldigvis kommet gang i sagerne. De som har besøgt Videbæk er
nok ikke i tvivl, det bliver bøvlet i en periode, men forhåbentlig bliver det rigtig
godt, når projektet er fuldført.
Lokalt synes jeg også vi har grund til at
glæde os over, at der omsider er sket noget med grunden ved Multisalen. I skrivende stund er parkeringspladsen næsten
færdig, - lidt smidighed fra politisk hold,
kombineret med en stor indsats fra lokalområdet har skabt et, synes jeg, flot resultat.
Budget 2003.
Budgettet for 2003 er nok for tiden det
største punkt på dagsordenen. Vi har netop i sidste uge været af sted 2 dage desangående. Og hvordan gik så det?, ja efter min mening, nok knap så slemt som
man kunne have forestillet sig for 2 måneder siden. Den overordnede aftale mellem Regeringen og Kommunernes
Landsforening er nok nogenlunde fornuftig. Når det så alligevel er ret stramt
her i kommunen skyldes det primært 2
forhold, nemlig en kassebeholdning der
bør styrkes og så en ny skole i Videbæk.
En skatteforhøjelse på 0,5%, besparelser
på div. serviceområder og optagelse af
lån danner grundlaget for et budgetforslag, hvor der på anlægsområdet er afsat
24,5 mio., eller ca. det dobbelte som i et

normalt år. De 3 største poster er, skole
som er langt den største, derudover veje
og jord til erhvervsformål.
Strukturdebat.
Går vi lidt uden for vores egen område,
har medierne jo haft travlt med at debattere amts og kommunalreform sommeren
over. Det kan man mene meget om, jeg
følger med stor interesse debatten. Meningen med en ændret struktur må vel
være, at det offentlige kan udføre en bedre eller billigere opgaveløsning, - eller
endnu bedre begge dele.
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

Dekorationer - ophæng
Alt i tørrede blomster
Hver dag 12 - 18

Brugsen:
Åben alle dage
800 - 1800
Dog undtaget Juledag og Nytårsdag

Postekspeditionen:
Alle hverdage:
800 - 1200
Søndag lukket

Landbobanken:
Mandag: 930 - 1200
Tirsdag & onsdag
lukket
Torsdag: 1330 - 1730
Fredag: 1330 - 1630
Tlf.: 97 38 40 49
Fodpleje:
Efter aftale
bedst fra 17–18
”Tager også ud.”

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

Tlf.: 97 38 43 43

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200

Tlf.: 97 38 47 70

Videbæk kommune: 96 94 94 94
Postkasserne tømmes:

Ved skolen:
Ved Brugsen:

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

Søn- og helligdage kl. 1745

Rutebilernes informationscentral:
Mandag - fredag kl.
700 - 1830
Lørdag kl.
900 - 1600
Søndag kl.
1200 - 2100

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

Vagtlægen:

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

97 84 18 00

Biblioteket:
T. Vestergård
Billardklubben:
Niels Erik Jakobsen
Brugsens Bestyrelse Niels J. Sønderby
By- og Erhv.udv:
Ivan Mortensen
Byrådet:
Gravers Kjærgaard
Børnehuset Best: Margit Lauridsen
Børnehuset:
Lone R. Lauritsen
Dagplejerep.:
Susanne Bagge
Flagalle
Holger Therkildsen
Forsamlingshuset:
Grønbjerg-2000:
Mogens Ballegaard
Gymnastikforen.: Torben Sønderby
Havekredsen:
Lis Helles Olesen
Hjemmeplejen:
Familie & Samf:
Susanne Andersen
Idrætsforeningen: Morten Pedersen
Jagtforeningen:
Kresten Agerlund
Kirkebetj/Graver: Ida Ebbensgaard
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97384177
97384468
97384616
97384211
97384094
97384291
97384066
97384414
97384161
97384383
97384332
97384606
97384313
96949494
97384747
97384477
97384270
22327923

Kirkeligt Samf:
Klubhuset:
Landbetj:
Lokalhistorisk:
Lægen:
Menighedsrådet:
Musikforeningen:
Nr. Omme
Nr. Omme Kimelaug
Posthuset:
Præsten:
Røde Kors:
Skolebestyrelse:
Skolen:
Sogneforening:
Udlejn Forsamlhus
Ungdomsklubben:
Vandværket
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32
42
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33
33
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99
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88
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Hans Erik Hansen
Karl Werge (Videb.)
N. Peder Svendsen
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97384038
97384076
97171030
97384110
97384050
97384094
97384239
97384696
97384332
97384042
97384183
97173354
97384179
97384177
97384477
97384770
97384349
97384259

SEPTEMBER
MA 16
TI

Side

Dagen aftaget med 5t 3m

38

LØ 19

17

SØ 20

ON 18

MA 21
www.groenbjerg.dk

TO 19

TI

FR 20
Frydendalsvej 1

SØ 22

Åben Grund

Kirke 9

Fam & Sam Konsulentaften

24

TO 24

7

FR 25

31

LØ 26

Høstfest So Deadline 59

SØ 27

Sommertid ender

ON 25

MA 28

TO 26

TI

FR 27

ON 30

LØ 28

TO 31

SØ 29

1

ON

2

TO

3

FR

4

LØ

5

SØ

6

MA 7
TI

8

ON

9

Tour de Danze

40

Jagt Kiddal

22
Kirke 9

29

Generalforsamling By- og Erhverv.
NOVEMBER

6

Svømning begynder

FR

1

LØ

2

SØ

3

Lygtefest GBH

Jagt Kiddal

Kirke 10.30

MA 4

Skolebest.møde

TI

5

Kirkeligt Samfund Generalforsamling

Åbent hus Skolen - også lørdag

ON

6

Tour de Danze

Jagt Kiddal

TO

7

Kirke 10.30

FR

8

41

LØ

9

Skolefri

45

6

SØ 10

Jagt i Kiddal Morten Bisp

Forældremøde GBH / Bogklub

MA 11

Bogklub

TO 10

Menighedsrådsmøde

TI

Fam & Sam Anne Dorte Michelsen

FR 11

Skolernes Motionsdag

ON 13

12

LØ 12

TO 14

SØ 13

Kirke ingen

FR 15

42

LØ 16

MA 14

Efter

TI

Års Tour de Danze

15

29

44

Kirke ingen

OKTOBER
TI

43

22

39

39

MA 23

MA 30

Kirke 10.30
Havekredsen

ON 23

LØ 21

TI

Side

Kirke 9
46

Menighedsrådsmøde

Jagt i Kiddal

6

SØ 17

Kirke 10.30

31

MA 18

47

ON 16

Ferie Udflugt Fam & Sam

TO 17

i

TI

FR 18

Skolen

ON 20

19

31

Husk Vejviser med tlf. og e-mail
Fam & Sam+Me+KSDagen
9t42m

aftaget

med

31

5

...fortsat fra side 3

Konkrete eksempler på dette synes jeg
debatten har været meget sparsom med.
Men vi får se, intet er jo statisk, det bliver spændende at følge, og selvfølgelig
skal vi i kommunerne sætte vores præg
på et givent slutresultat.
I forlængelse af dette kunne jeg passende
afslutte med et citat fra en artikel i bladet,
Danske Kommuner: ”Fordi en ting nævnes tit nok, behøver den ikke være rigtig
- men jo oftere den nævnes, desto større

Husk!
der er flere billeder på

www.runestenen.dk

er risikoen for, at profetien bliver selvopfyldende. Stort er godt - eller stort er
stort. Det kommer alt sammen an på øjnene, der ser det.” Et er i hvert fald sikkert, der bliver færre til at træffe beslutningerne - det vil nogle se som en fordel,
mens andre vil se det som manglende
medindflydelse og dermed tab af demokratisk indflydelse lokalt. Det skal vi i en
vestjysk landkommune være meget opmærksom på, når vi engagerer os i den
debat.
- Fortsat god sommer og efterår. 

Klik ind på
www.groenbjerg.dk
Hvis du vil vide mere så slå ind på de grønne sider
findes det - så er det her!

Sogneforeningen inviterer til Tour de Danze
To aftner har vi allieret os med Margit Sinkær, som vil lede os igennem folkedansens spidsfindige trin.
Folkedans:
Den 30. september og den 6. november fra kl. 19.30 til 21.00.
Og to aftner har vi allieret os med dansere og ”caller” fra Abildå Squaredanse forening, der vil give os smagsprøver på Squaredansens kunst.
Sqaredance:
Det bliver den 15. oktober og den 21. november fra kl.19.30 til 21.00
Der er ingen tilmelding, bare kom som I er, tag konen/manden/kæresten/naboen eller bare dig selv med.
Det koster 20,- pr. gang.
Med venlig hilsen- og vel mødt Grønbjerg Sogneforening
6

Åben grund ved Ommegårdvej i Grønbjerg
Søndag d. 22. september 2002 kl. 13 – 16
Se nye og spændende ideer på grunde
med masser af muligheder ved Ommegårdvej.
Stande i Multisalen ved Grønbjerg Skole, Skolevænget 1:

♦

Grønbjerg By - & Erhvervs Udvikling

♦

Højmoses Planteskole

♦

Ide-Huse

♦

Valhalla

♦

Hakon Pøhl

♦

Grønbjerg Tømrerforretning

♦

Ringkøbing Landbobank

♦

Unibank

♦

Ringkjøbing Bank

♦

Oppustelig fodboldbane i Multisal

♦

Hestekørsel med rundtur i Grønbjergs spændende boligkvarterer og skønne omgivende natur
Udgangspunkt: Multisalen
Yderligere information:
Ivan Mortensen, Grønbjerg By - & Erhvervsudvikling
tlf. 97 38 42 81
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I Skolebestyrelsen
Ved: Ole B. Berthelsen

Efter en varm og solrig sommerferie, og
før vores første skolebestyrelsesmøde,
ville dette nummer af Runestenen normalt ikke indeholde noget nyt fra skolebestyrelsen. Men ….
I den første uge af sommerferien erfarede vi, at alle pengene til p-pladen vest
for skolen ikke var bevilget. På et møde,
den følgende uge, blev vi bevilget
30.000 kr. ekstra, så kommunen kunne
lave en grus parkeringsplads til os, som
vi så skulle leve med de næste mange år.
Her er det så, at overskriften ”Nyt fra
skolebestyrelsen” har sin berettigelse.
Kæresteriet mellem skolebestyrelsen og
Børnehusbestyrelse har alle jo kendt
længe, men i sommervarmen skulle det
vise sig at blive rigtig hedt. Vi gik sammen i gang med at undersøge om Grønbjerg selv kunne udføre arbejdet og så
brolægge parkeringspladsen. Sammen
med entreprenør Bent Vestergård og de

to bestyrelsers tro på masser af frivillig
arbejdskraft, fik vi en aftale med kommunen om 20.000 kr. mere, altså
200.000 kr. i alt og så leverede Grønbjerg en færdig parkeringsplads. De
200.000 kr. kan ikke helt slå til, der
mangler ca. 20.000 kr., som reduceres,
ved frivillig arbejde fra elektriker og vvs
- folk fra byen, til et sted mellem 10.000
og 15.000 kr. De sidste penge betales af
skole/Børnehus, hvis vi ikke finder andre
løsninger.
Onsdag den 28. august inviterede skole/
Børnehus til fyraftensarbejde, hvor der
mødte en god håndfuld forældre op til
forskellige arbejde omkring parkeringspladsen. Det er vores håb, at vi kan indvie parkeringspladsen først i september,
så Børnehuset kan få den gamle parkeringsplads inddraget i deres grund.
Grunden vest for den nye parkeringsplads skal indrettes til legeplads af Børnehuset og er ikke med i bevillingen fra
kommunen.
Jeg vil gerne takke de andre bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde om dette sommerferieprojekt, jeg tror det har
givet et styrket sammenhold. En anden

En håndfuld frivillige bevirkede at det hele kom til at hænge sammen.
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munder nu ud i
en forlovelse fra
den 1. januar
2003. Undervisnings Ministeriet
har besluttet at
imødekomme ansøgningen til dispensation om
forsøgs- og udviklingsarbejde
vedrørende sikring af små skoler og dagtilbud i
landd is tr ik ter,
altså fælles bestyrelse og ledelse for Grønbjerg
Midt under arbejdet med parkeringspladsen havde man besluttet at holde trakskole
og Børnetortræf på Ole Bendtsens mark
hus frem til 31.
juli 2006. I 2006 vil det så vise sig om
stor tak skal lyde til Bent og hans folk,
forlovelsen munder ud i et bryllup, men
for samarbejdet med både os fra bestydet er vist for tidlig at tænke på nu.
relserne og de frivillige arbejdere, uden
Da ansøgningen blev lavet, var der manjer var projektet ikke blevet til noget. Vi
ge overvejelser omkring, hvordan tingetakker også alle frivillige for det store
ne skulle være, men det er først nu vi
stykke arbejde, I har udført, nogen har
skal i gang med den endelige planlæghjulpet lidt, nogen meget og andre rigtig
ning, så vi går et skoleår i møde med
meget, men alle har I bidraget til Grønmasser af ekstra møder. Vi vil løbende
bjergs sommerferieprojekt anno 2002.
orientere, om forløbet, både i skolebladet
og her i Runestenen. 
Kæresteriet mellem skole og Børnehuset

Lørdag d. 7 september kunne parkeringspladsen efter 8 års venten
indvies. Også denne gang med Royalt tilsnit.
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talte med kommunen mange gange, men
på kommunen mente de ikke at landsbyVed: Inge Kjær
en var stor nok til et børnehus. Men
mødrene blev ved og til sidst sagde de på
Børnehusets 10 års fødselsdag
kommunen ”Okay, I får lidt penge og så
må I selv lave et børnehus og selv stå for
blev fejret den 1. august, hvor den festlidet.”
ge Peter Spillemand kom og underholdt
Mødrene blev glade, og gik i gang samstore og små. I anledning af det fine vejr
men med en hel masse andre forældre:
optrådte han på græsset bag gymnastikDe malede, samlede ting sammen, lavede
salen og der var mange forsamlede, først
legeplads og mange andre ting, de havde
og fremmest børnehusets børn og vokstravlt hele sommeren.
ne, men også mange tidligere børnehusEndelig den 1. august 1992 var børnehubørn, nogle forældre og dagplejemødre
set færdigt, det var en STOR dag for hele
med deres børn.
landsbyen,
ja
selv dronningen
kom på besøg.
Hun klippede
den røde snor
over, som alle
børn holdt, og
vips så var hun
væk igen.
Tiden gik og
forældrene håbede på, at de
kunne
samle
helt op til 30
børn, men det
gik meget bedre, for børnehuFor 10 år siden indviede børnene børnehuset i en stor flok.
set voksede og
Billedet er venligst udlånt af Finn K. Jørgensen
voksede og en dag
var det vokset så meget, at det var nødt
Lone bød velkommen til de fremmødte
til at få et lokale af skolen, det gule rum.
og fortalte et eventyr der lød nogenlunde
Men det blev værre og værre, eller skal
sådan:
vi sige dejligere og dejligere, for der blev
ved med at komme børn og en dag havde
”Der var engang en flok voksne piger,
børnehuset sprængt et lille hul ind i skoder boede i en lille landsby. De syntes at
len, har I set det? - det er da døren ind til
de havde den dejligste lille by med en
børnehaveklassen!
god lille skole og en dejlig dagpleje, men
Men nu ser det ud til, at børnehuset har
de kunne nu godt tænke sig et børnehus,
fundet den størrelse som det skal have,
så derfor mødtes de og snakkede om,
men det har det også taget lang tid om at
hvordan de nu kunne få et børnehus. De
finde ud af. For ved I hvad, det er i dag
10

I 10 år - Gammel/Ung!

fødselsdagssangen,
”Børnehuset har fødselsdag”,
og bagefter vil vi råbe 9
små hurra´er og 1 kæmpe
stort et til sidst. Er I klar
til at synge?”
Vi sang med på fødselsdagssangen og råbte hurra, så det vist kunne høres over det meste af
Grønbjerg og børn og
voksne legede og danseGrønbjergs Dronning er meget interesseret i børn og deres aktivitede til Peter Spillemands
ter - også for 10 år siden var der bud efter hende.
lystige
musik. Undervejs
Billedet er venligst udlånt af Finn K. Jørgensen
var der pause, hvor vi fik
saftevand og kage og derpå gik det løs
nemlig 10 år siden, at vi havde besøg af
igen med dans og sang. Ved middagstid
dronningen, og hun kommer ikke i dag.
gik vi tilbage til Børnehuset og spiste
Nej i dag er Peter Spillemand kommet
pølser.
for fejre fødselsdagen sammen med os,
Alle var enige om at det havde været en
han vil spille, lege og synge sammen
rigtig god fødselsdagsfest. 
med os. Og nu tror jeg at vi skal synge

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 Grønbjergviking 2002
Ved: Formand Lone Otte

Først vil jeg gerne sige Helle Engestoft
tak for at du igen i år har skænket os en
sølvviking.
Vikingen uddeles til en forening, gruppe eller en person som har gjort sig bemærket på en positiv måde, enten i det
store eller små.
Hans Frederik Kristensen, eller hvis jeg
nu siger Hans å æ Brugs, så er der ingen
som er i tvivl om hvem det er.
Hans er født i Hover.
Som ung kommis kom han her til Grønbjerg, hvor han blev bestyrer i Brugsen.
Der har han stået for den daglige drift,
lige indtil han skulle pensioneres.
Ved overdragelse af Brugsen til den nye

12

bestyrer, var det en selvfølge for Hans, at
sætte den nye bestyrer ind i alle opgaver,
og hjælpe til så alt kom til at køre på
skinner.
Når der skal skrives telegrammer til en
begivenhed der er blevet samlet ind til i
Brugsen, er det stadig Hans der klarer
det, eller skal der skrives skilte til æresporte eller særlige lejligheder, ja så klarer han også det. Og som altid når Hans
hjælper til er det med bemærkningen:
”Det kan á sajt gør, det betyer ingenting.”
Hans har altid været aktiv i byen, han har
spillet badminton indtil han blev 83, han
hører til i bybilledet. Uanset hvornår man
møder Hans, på cykel, eller på gåben, så
får man et glad smil, og en hilsen, for sådan er Hans.
Hermed vil jeg gerne ønske dig tillykke
med udnævnelsen – Årets Viking 2002.

NØDRÅB
En god veninde af mig er kommet i vanskeligheder...
Hun er en russisk kvinde, Tania, med 2 børn (4 og 15 år). Hun har været "nødt
til" at rejse fra sin mand.
Kommunen har lovet Tania en lejlighed pr.15.-9. og vil betale for 3 senge!
Og hva' så ?
Jo, kære Grønbjergboere........
Det er her I alle kan hjælpe!
Kig i jeres gemmer om ikke der skulle være noget der kan bruges! Det behøver
ikke at være smukt, hvis bare det er brugbart.
Tania mangler stort set alt!!
Møbler, tæpper, gardiner, div. køkkengrej, "pynt", blomster, osv. Kun fantasien
sætter grænser.
Jeg vil gerne hente alt det I kan finde frem!
Og hvis der kommer mere end Tania og børnene kan bruge aflevere vi det til
genbrug!
Tusind tak til dem der allerede har været behjælpelige, Tania blev meget glad!
Anne Ellegaard, Ørnhøjvej - Kontakt mig på 97 38 42 09

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

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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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 www.groenbjerg.dk
Ved: Mogens Ballegaard

Så er www.groenbjerg.dk i luften.
Bag denne overskrift gemmer der sig en
hjemmeside for Grønbjerg.
For at kunne se siden skal man have en
computer med internetadgang.
Helt tilbage i 1996 fik Grønbjerg - 2000
en hjemmeside med en enkelt side der
fortalte lidt om Grønbjerg - 2000. Lige
siden har vi i Grønbjerg-2000 haft ønsker om at lave en mere uddybende
hjemmeside for Grønbjerg.
Sidste år ved samme tid skrev jeg i de
samme spalter om hvor langt siden da
var kommet. Siderne er i den mellemliggende periode gennemgået nogen forandring.
Nu er det vist lykkedes. Siden er væsentlig mere omfattende og skulle dække det
meste af det der sker i sognet.
Siden er oprettet og bliver vedligeholdt i
Grønbjerg-2000 regi.
Siden er ikke helt færdig, men dog så
færdig at den skal afprøves i en større
kreds. Mange har allerede korrigeret og
givet deres besyv med, men der mangler
stadig mange.
Gå på opdagelse og kom med kommentarer.
Mange hjemmesider har flyvende tekster
og mange andre sjove ting. Grønbjergs
hjemmeside skal være rimelig pæn at se
på og der skal være de oplysninger man
som tilflytter kan have interesse i, samtidig med at Grønbjergs beboere kan følge
med I hvad der sker i sognet og få en relativ let adgang til nogle oplysninger om
sognet. Desuden skal siden også helst
være let at finde rundt i. Alt dette har jeg

forsøgt at bestræbe mig på.
Hvis du vil ind på Grønbjergs hjemmeside kan du skrive et af følgende:
www.groenbjerg.dk eller
www.gronbjerg.dk
Det giver det samme resultat.
Med hjemmesiden bliver der nu også
mulighed for at man kan få sig en e-mail
der ender på groenbjerg.dk.
Hvis vi i Grønbjerg-2000 ville have en emailadresse kunne den komme til at hedde: gronbjerg-2000@groenbjerg.dk, men
der er mange muligheder. Hvis familien
Hansen ønskede sig en e-mail adr. kunne
den
komme
til
at
hedde
fam.hansen@groenbjerg.dk.
Der er næsten uanede muligheder. Men
henvend dig!
Virksomheder kunne også benytte sig af
denne mulighed f.eks. virksomhed@groenbjerg.dk.
Det koster 100,- om året af få sig en sådan e-mail adresse. Ændringen klarer vi i
Grønbjerg-2000.
Du beholder naturligvis din egen udbyder (f.eks TDC eller Orange eller hvad
de nu hedder alle sammen) det der sker,
er blot en omdirigering af dine mails så
de til sidst havner hos dig selv.
S k r i v
e n
m a i l
t i l
”postmaster@groenbjerg.dk” med dine
ønsker om navn - så ordner vi resten den der kommer først til mølle….
Har du ikke internet derhjemme så
prøv biblioteket - jeg er overbevist om
at Torben Vestregård vil være dig behjælpelig med at titte - og finde rundt.
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I Nyt om Brugsen
Ved: Brugsens Bestyrelse

Betalingsstandsningen
Så er vi endelig helt ude af betalingsstandsningen, og alle udeståender med
kreditorer er ude af verden nu. Vi er
begyndt på en frisk, og indtil nu ligger vi
220.000,- kr. over budgetteret omsætning, som er fastsat til 7 mio. i år 2002.
Omsætningen i 2001 nåede 7,2 mio. kr.
Det er for tidligt at vurdere, om årets
resultat bliver et overskud, da der har
været store omkostninger til sanering af
varelageret, ligesom svind i butikken har
været stort.
Gevinstlån
I løbet af den nærmeste fremtid kommer
vi rundt og afleverer gevinstlån og sponsoraftaler. Alle "gamle" gevinstlån er

blevet fornyet, så nu har vi ét stort kartotek over hvem der har tegnet hvad.
Skulle der være indsneget sig en fejl i
nogen af dem, bedes I henvende jer
straks, så vi kan få det rettet med det
samme.
Til generalforsamlingen i april trækkes
der lod blandt gevinstlånene, og bestyrelsen har bestemt at gevinsterne bliver gavekort til køb af varer i Brugsen.
Nye tiltag
Der er sket en hel del nye tiltag i butikken siden sidste Runestenen udkom, her
kan f.eks. nævnes at vi, med stor succes,
har fået en frugt- og grøntkøler ind i butikken. Vi havde meget svært ved at holde frugt og grøntsagerne friske, og det er
meget begrænset hvad der nu må kasseres i denne afdeling.
Vi har også fået en stander til kartofler i
løs vægt, hvor gulerødder og løg ligele-

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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des har fået plads.
"Blomster Bixen" v/Charlotte Hansen er
også begyndt at levere afskårne buketter,
og disse sælges der rigtig mange af.
Kaffemøllen
Den gamle kaffemølle er kommet ind i
butikken igen, så nu kan du selv male
din egen kaffe.
Vi har haft en lille ble-kampagne, hvor
der er uddelt små gratis prøvepakker på
"Friends bleer" til alle familier med dagplejebørn, og dette har fremmet salget af
bleer øjeblikkeligt.
Hver tirsdag og fredag kan der fra kl.
10.30 købes frisklavede leverpostejer
hentet fra slagterafdelingen i SuperBrugsen Spjald.
Grønbjergvin
Vi har også fået lavet en ny "Grønbjerg
Vin". Vinen er spansk og etiketten er
med et billede af Grønbjerg Vikingen.
Det er vores håb, at vinen vil blive brugt
både til festmiddage og som gave ved
fødselsdage, jubilæer mv.
Det bliver i nærmeste fremtid muligt at
få fremkaldt film igen (Fuji ville desværre ikke fremkalde for os så længe vi var i
betalingsstandsning).
Kræmmermarked (d. 7. sept.)
Desuden er hele butikken blevet ryddet

op fra A-Z, og dette har givet en del varer i overskud og disse håber vi på at
kunne afsætte til "Kræmmermarked",
som skal afholdes på Brugsens parkeringsplads d. 7. september hvor der samtidig vil være opvisning af Kibæk
Squaredancere. Vi håber der bliver mange stande, og at der kommer mange kunder og gør en god handel. Der vil være
mulighed for at nyde en pølse fra
Gøtsches grill sammen med en fadøl.
Erfa-Gruppe
Da Inger Kjeldgaard blev valgt ind i bestyrelsen, overtog Tine Lund-Nielsen
hendes plads i ERFA-gruppen, som desuden består af Ingrid Kirk, Hanne Kjærgaard, Ilse Asmussen og Jytte Nilausen.
Vi har lige afholdt et møde, og det er
dejligt at få nogle kommentarer til varesortimentet, kundebetjeningen, åbningstider osv.
Returflaskeautomat
Returflaske-automaten i gangen er desværre ikke i stand til at modtage dåser
fra øl og vand. Vi vil ikke til at investere
mange penge for at få den ændret, da vi
har hørt at det giver problemer med automatisk stregkodeaflæsning, hvis dåsen er
trykket lidt. Så vi har bestemt, at returdåser ikke modtages indtil retursystemet er
prøvet ordentligt af.

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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Receptmedicin
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at recept medicin eller bestilte apoteksvarer
som ikke bliver afhentet inden for 14 dage, skal returneres til apoteket. Returneringen koster os 25 kr. pr. pakke Så husk
venligst at afhente jeres apoteksvarer!

hakke i bedene fremover, indtil det er
vokset sammen og kan passe sig selv.

Reklamebladet
Hver uge sender vi reklamebladet
"LokalNyt" ud. FDB vil ikke sende reklamebladet rundt med posten på landet,
så det er desværre kun de husstande som
får den gule reklamepose i weekenden,
der modtager vort reklameblad. Men i
butikken ligger der altid en stak, som I er
meget velkomne til at tage.

Brug endelig ris/ros kassen i butikken,
eller henvend jer til Heidi eller bestyrelsen, hvis I har nye
forslag eller synes der er noget vi mangler i vor lokale dagligvarebutik, det hjælper ikke at gå hjem
og beklage sig til naboen - medmindre
han da lige sidder i bestyrelsen!

Frivillige i funktion
I oktober måned skal vi til at beplante alle bedene med bunddækkeplanter. Vi har
fundet en frivillig, som har lovet at gå og

Vi kunne også godt bruge en frivillig til
at køre varer ud for os hver formiddag,
så hvis dette skulle have din interesse, så
henvend dig venligst til Heidi.

Nye i Brugsen
Pia Bak er blevet heltidsansat i brugsen i
stedet for Henrik Mortensen, som begyndte at studere efter sommerferien. 

Din lokale el-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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I Kimelauget
Ved: Oldermand Mogens Ballegaard

Kimelauget har nu bestået i et år. I slutningen af august måned holdt vi det årlige laugsmøde med valg af oldermand
(Mogens blev genvalgt) optagelse af nye
laugsbrødre og -søstre (ingen emner).
Derudover gennemgik vi årets tårngange
der foruden højtiderne drejede sig om fire bryllupper.
Vi har kun hørt at folk var glade for kimningen ved bryllupperne.
Den første ordinære kimning fandt sted
da skolebørnene gik fra skolen og hen til
kirken den sidste dag inden juleferien.
Det var nær aldrig blevet til noget da
strømmen var forsvundet og der var
bælgravende mørkt i kirke og tårn. Men
heldigvis kom lyset og seancen kunne
gennemføres.

Kimelauget er også blevet betænkt med
midler fra Indenrigsministeriet.
For disse midler vil vi i første omgang
tage på en ekskursion til Løgumkloster
Kirkemusikskole (Den Skandinaviske
Klokkenistskole) og få et kursus i kime/
ringe traditioner, selv øve kimning og
høre om campanologi (hvilket betyder
noget i retning af læren om klokker) Høre klokkespilskoncert på Kong Frederik
den Niendes Klokkespil og slutte med
aftensang i Refugiets Kirke i Løgumkloster.
Vi har fået den eneste ”Campanologist”
her i Danmark til at indføre os i den ædle
kunst.
Vi vil desuden investere i termojakker til
vinterbrug i tårnet. Så vil vi anskaffe os
trøjer således at f.eks. bryllupsgæster kan
se at vi ikke tilhører selskabet, men udelukkende skal i tårnet for at meddele den
festlige begivenhed. 

Fra venstre er det Hans Christian Birkebæk, Johannes Kirk, Mogens Ballegaard, Helle
Engestoft, Ingrid Kirk, Bente Færge Pedersen, Inger Skytte, Jens Viggo Hyldgaard Pedersen, Ingrid Hansen, Hans Erik Hansen. Erik Ellegaard var ikke til stede ved fotograferingen.
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I Hvad vil du være….?
Ved: Inge Kjærgaard

Mine næste fire år..
Åh, det er bare ikke
nemt, virkeligheden
presser på, 2-årsdagen
for studenterdagene i
gymnasiet
nærmer
sig, nu skal det til at
være,
det
evige
spørgsmål bliver stillet om hvert gadehjørne: HVAD VIL DU
VÆRE NÅR DU BLIVER ´STOR´?
Jeg har i en årrække haft en lille journalist i maven, men alligevel ikke haft følelsen af at det er noget der stod skrevet i
mine stjerner og at det bare liige var mig.
Oven i det har man de skræmmende fordomme om optagelsesprøven - at den
kan få den mest selvsikre på glatis. Men
hvis ikke man spiller, vinder man jo heller ikke - med den i baghovedet samt
tanken om, at jeg jo bare kan tage af sted
igen til næste år, tog jeg computeren under armen og gik d.4. maj til optagelsesprøve på Danmarks Journalist Højskole i
Århus.
Stedet hvor prøven afholdes er et virvar
af spændte og nervøse prøvedeltagere,
ledninger og elektronik, hvilket kunne
give anledning til et par sommerfugle i

maven hos enhver.
Prøven strækker sig over 8 timer med
indlagte pauser og det er naturligvis ikke
tilladt at kontakte omverdenen under
prøverne. Bryder systemet ned, afleverer
du ikke til tiden, kigger du hos sidemanden er det yt!
Prøven er sammensat af forskellige dele,
hvilke jeg havde skabt en smule kendskab til i min forberedelse ved at forsøge
mig med prøverne fra de tre foregående
år - det gav en vis ro.
Første del er en referatopgave, hvor man
skal vise sin evne til at fange det væsentlige i et 10 min langt tv-indslag og koge
det ned til en A4 side. Man skal i løbet af
indslaget tage notater, altså have en evne
til at lytte og notere uden at misse vigtige
oplysninger.
Anden del er en forberedelse til en artikel, hvor der skal stilles tre spørgsmål til
en person, der har en form for forbindelse til sagen - evt. kulturministeren. Anden del har forbindelse til den første, så
man skal have overblik over dem begge,
samle oplysninger og stadig begrænse
sig.
I tredje del hedder overskriften
´anmeldelse´. Der vises et indslag fra en
nyhedsudsendelse, i år med den kontroversielle Låsby-Svendsen og man skal
uden at referere, anmelde indslaget. Gerne give den et personligt touch med en
skæv indgangsvinkel, da det er i denne

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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del man har chancen for at imponere
censor, og dog stadig passe på at man ikke går for vidt, så man forvirrer i stedet.
Fjerde del af prøven er en sprogtest –
uden de store dikkedarer. Der udleveres
en tekst fyldt med fejl i form at endelser,
stavning, formulering mm, hvor opgaven
lyder: find fejlene og marker dem.
Femte og sidste del var min frygtede,
den grumme paratvidenstest – 50 spørgsmål om alt mellem himmel og jord, - direktøren for Als Museum, spansk udenrigsminister, hvor mange lande er i euroen, osv. osv. Til mit held er det en multiplechoicetest, hvor man har 4 svarmuligheder, ergo, kender du ikke svaret, så
luk øjnene og sæt et kryds!! En løsning
jeg måtte benytte mig af et par gange eller flere, med det resultat at jeg gik derfra med følelsen af, at det ´gik da vist ikke´, havde det faktisk på bredt vestjysk
´træls´. Jeg forberedte mig allerede på
brevet med indholdet ”vi kan desværre
meddele dig, at du ikke….” og slog det
lidt ud af hovedet og begyndte at se frem
mod en fremtid som studerende på den
Sociale Højskole (socialrådgiver). Slet
ikke nogen dårlig ting, men det er nu engang så, at når man først er taget til prøven og har givet den hele armen, så
brænder man endnu mere for at bestå, så,
ja, skuffet var jeg.
Svar fra prøverne kunne jeg vente mig
senest d.15.juni, så jeg regnede ikke med
at se konvolutten før den dag. D.30.maj,
hvilket sjovt nok var min 22 års fødselsdag kom jeg hjem til en bunke tillykkebreve i entreen, bladrede bunken igennem og der imellem havde sneget sig en
kuvert fra journalist-skolen. ´ØV´, var
min første tanke, men valgte at få det
overstået og bagefter trøste mig med dejlige fødselsdagshilsner. Så enhver kan
nok forestille sig at jeg var lige ved at gå
bagover, da meddelelsen lød på en opta-

gelse - jeg gik nogen gange rundt om
mig selv, og måtte læse det igen og igen
i frygt for at jeg havde set forkert, jeg
kunne slet ikke fatte det.
Nu, en stund før studiestart melder sommerfuglene sig i maven igen. Men jeg
glæder mig samtidig som et lille barn på
juleaften, glæder mig til mødet med nye
mennesker og ikke mindst til at læse
igen.
Så det skal mine næste 4 år gå med, først
1½ år i bunkeren, som Journalist Højskolen hedder i daglig tale, dernæst ud med
de spidse albuer og finde praktikplads/er
i 1½ år og til slut 1 år tilbage på skolen.
Det er dejligt at skal skrive en sådan artikel hjem til sin fødeby, dejligt at nogen
interesserer sig for hvad jeg skal studere
og at spørger til det. Det handler jo blot
om at forfølge en drøm, det var egentlig
bare det jeg ville sige.
(Inge Kjærgaard (22) er datter af Hanne og Gravers Kjærgaard Kjærgårdsvej, Grønbjerg. red.)

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

97 38 42 85
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I Guldkonfirmander
Guldkonfirmation d. 7. april 2002
Den 7. april samledes 7 ud af 19 konfirmander fra konfirmationen i Nr. Omme

Kirke i 1952. Pastor Sørensen var på
det tidspunkt præst i Nr. Omme kirke
og var naturligvis også ham der forrettede konfirmationen af årgang 52´.
Man mødtes i Nr. Omme Kirke til
gudstjeneste hvorefter samværet og
snakken fortsatte på Ørnhøj hotel. 

De 7 er fra venstre: Ane Marie Jensen, Anders Majgaard Mikkelsen, Jens Viggo Hyldgaard Pedersen,
Ingrid Østergaard Skytte, Grete Nielsen, Jenny Kristine Ørntoft Lauritsen og Villy Ravnsbjerg Madsen. Pigerne er nævnt med deres ungpigenavne.

Høstfest i Forsamlingshuset
Lørdag d. 26. oktober 2002 kl. 19 - 1.00
Menu: Suppe steg og Is medbring selv drikkevarer.
pris 175,Musik: Tommys orkester
Tilmelding senest d. 23. oktober til
Lone Otte: 97 38 44 77
Joan Nielsen: 97 38 49 41
22

Sommerfesten i Grønbjerg 2002
I år gik Sogneforeningen, Idrætsforeningen og Familie& Samfund sammen om at arrangere sommerfesten. Den første weekend i august var der opstillet telt på ”det grønne
område”. Sammen med Grillpavillonnen dannede det rammen om Sommerfesten 2002.
Sommerfesten omfatter sædvanen tro gadefodbold og Land og By fodboldkamp. I år
var der endvidere aktiviteter som bingo, cykelsponsorløb, kagebagning, kræmmermarked og naturligvis også morgenkaffe og fest i teltet. Ud over ovennævnte aktiviteter fik
sommerfesten et mere eller mindre frivillig bidrag fra et par klovne, der den efterfølgende weekend skulle vies på behørig vis i Nr. Omme Kirke.
På de følgende sider er der billeder fra nogle af aktiviteterne.
Banko i teltet.
4. klasse med
forældre stod for
arrangementet.
Overskuddet gik
til deres kommende ”store”
skolelejrtur.

Vejret var strålende til
Kræmmermarked, som
var meget ungdommeligt
præget og hvor man kunne gøre mange forskellige
slags handler.

Se mange flere billeder fra sommerfesten
på:
www.runestenen.dk
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I år lykkedes det endelig for Grønbjergvej at blive vinder af Gadefodbolden.
Stående fra venstre: Søren Nilausen, Claus Bak, Nicolai Mogensen, Ole Bak, og Pia Bak
Siddende fra venstre:Sune Nilausen, Per Bak og Jens Nilausen.

Holmgårdsvej og Spåbækvej blev nr. 2 og fik
endvidere Fairplay pokalen.
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Kjærgårdsvej samt Algade Land fik pokalen som
bedst udklædte. (man fristes til at sige - som sædvanlig)

Fodboldkampen Land og By endte med sejr til Landholdet: 4 -3

Holdet stående fra venstre: Klaus Tang, Mads Sinkjær, Søren Nilausen (med pokalen) Johnny Olsen, Henrik Nissen og Kent Hansen.
Siddende fra venstre: Steen Schmidt, Michael Knudsen, Jens Kirk, Kasper Nielsen, Michael Sand
og Jørgen Bank. Foruden de på billedet medvirkede: Torben Sønderby, Claus Bak, HC Birkebæk
og Ejnar Langmose.
Målscorer land: Michael Sand, Jens Kirk, Søren Nilausen og Henrik Nissen hvert 1 mål.
Målscorer by: Martin Gammelgaard 2, Jan Jakobsen 1
Cykelsponsorløbet
blev afviklet på
Strækning: Rundingen - Nylandsvej - Grønnegade
(Skolevænget) - en
strækning på 600
m.
Deltagere: Børn og
voksne fra Grønbjerg fra 3 til næsten 50 år.
Her er det Mark
Otte, Dan Jensen
og Gravers Kjærgaard.

25

Cykel Sponsorløb:
Hovedsponsor: Mange familiemedlemmer, venner og bekendte
samt Ivan Mortensen
Deltagere: Børn og voksne fra
Grønbjerg fra 3 til næsten 50 år
Indkørt beløb: 3494,- der ubeskåret går til Sommerfesten.
Indkørt pr. deltager: 233,Antal omgange: 332
Antal kørte km.: 199,2
Varighed: 60 min

1. Præmie for fleste omgange Ib Sylvestersen. (tv)
53 omgange = 31,8 km. Gennemsnitshastighed 31,8 km/h
1. præmie for flest indkørte midler: Dan Jensen 600,- kr. (bm)
4 spurt præmier: Silje Pedersen: (fv) Jeanette Pedersen (fm)
Kennet Hansen (fh) Gravers Kjærgaard (bth)
Pludselig kom der en havetraktor iført vogn og klovne, kørende ind på ”det grønne område”.
For at opnå et betydelig publikumsinteresse havde Erik
Øster og Hanne Kæmpegaards polterabendarrangører henlagt en af dagens seancer til festpladsen ved stadion hvor
klovnerierne gjorde lykke hos børn og andre barnlige sjæle.

Vinder af kagebagekonkurrencen blev Elna Pedersen med denne flotte
opstilling.

Se flere billeder på
www.runestenen.dk
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I E-mail-service
Ved: Mogens Ballegaard

Den hurtige forbindelse i Grønbjerg:
Det har været kendt for mange at Runestenen hver søndag (næsten) sender meddelelser ud til alle i Grønbjerg der har en
e-mail adresse.

En betingelse for at man kan få disses oplysninger er naturligvis at man har en PC
der er koblet op på internettet og at man
har tilsluttet sin e-mail funktion. - og så
selvfølgelig at man kigger forbi en gang
imellem for at se om der er nyt.
Vi vil naturligvis gerne have så mange
med som overhovedet muligt for at vi kan
kommunikere de forskellige tiltag ud og
for at borgerne i Grønbjerg kan følge med
i så meget i lokalsamfundet som overhovedet muligt.
Det kan vi kun gøre såfremt vi har din emailadresse.
Så næste gang du er "på" så send en email til
runestenen@runestenen.dk
så bliver du oprettet med det samme.

Meddelelserne er af forskellig karakter.
De spænder lige fra almindelige meddelelser om hvad der sker i Grønbjerg den
følgende uge, og til specielle meddelelser
fra foreninger/institutioner og butikker
m.v.
Praktisk talt alt kan blive meddelt på denne måde.

Har du det nu sådan at du helst er fri for
de udsendte informationer kan du også
blot sende en e-mail og bede dig fritaget,
så bliver du slettet.
Men vær med i det lokale netværk send en
mail til runestenen@runestenen.dk
Det er selvforstærkende - jo flere der kigger forbi jo flere vil benytte denne meddelelsesmetode! 

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf. 97 38 45 00
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I Ud i Verden….og...
Ved: Rine Nielsen

At rejse og arbejde langt hjemmefra…
D. 28. januar i år
tog min veninde
Janne og jeg på et
halvt års rejse. Vi
havde planlagt at
besøge New Zealand, Australien,
Bali i Indonesien,
Singapore, Malaysia og Thailand. Hvis jeg skulle fortælle
om alle mine oplevelser fra det halve år,
ville det fylde hele Runestenen, så jeg
har valgt at fokusere på den måned vi i
alt arbejdede på New Zealand og i Australien. Ud af de mange gode oplevelser
jeg har haft, har arbejdet da også været
blandt de bedste.
New Zealand
Vi steg på flyet i Billund og så var eventyret begyndt. Halvandet døgn senere
blev vi modtaget i Auckland lufthavn af
en dansk familie, som har valgt at bosætte sig i New Zealand. De sørgede for, at
vi fik en god start på turen. Vi rejste
rundt på Nordøen i fjorten dage, som vi
bl.a. brugte på at sejle ud og se delfiner,
opleve den flotte natur og besøge den berømte, stinkende men fascinerende by
Rotorua.
Gennem en dansk mand ved navn Jørgen
havde vi fået kontakt til en new zealandsk familie. Jørgen var selv på besøg i
landet på det tidspunkt, hvor vi ankom til
Gisborne –byen på nordøens vestkyst,
hvor Jørgen tidligere havde boet et år. Vi
vidste ikke helt bestemt, om vi havde
mulighed for at overnatte privat, da vi
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ankom. Men efter at have besøgt det
midaldrende ægtepar Helen og Harry var
vi ikke længere i tvivl om, at vi var mere
end velkomne til at overnatte et par dage.
Vi blev hos Helen og Harry i en uge, fordi vi var velkomne til at blive, og fordi vi
kom godt ud af det med hinanden.
Helen og Harry boede på landet i et stort
hus med bjerge og en flod i baghaven. I
baghaven gik høns, gæs, hunde, grise, får
og køer mere eller mindre frit rundt. Dyrene, køkkenhaven og de mange frugttræer gjorde, at Helen og Harry var næsten selvforsynende. De byttede sig til
krydderier, majs, vandmeloner og rød
peber med naboerne, og købte en gang i
ugen stort ind af brød, mel, sukker mm.
Helen lavede den dejligste mad til os, og
vi blev lidt forkælede. Til gengæld hjalp
vi til med stort og småt ude og inde. Køerne skulle flyttes til en anden mark,
lammene skulle skilles fra deres mødre,
vædderne skulle fanges ind og lukkes ud
til fårene og grisene skulle fanges, når de
løb for langt væk. Vi hjalp også med at
samle dadler og appelsiner fra træerne,
luge ukrudt i haven, gøre rent indenfor
og hvad de ellers havde brug for hjælp
til.
Vi havde virkelig en dejlig uge sammen
med de herlige mennesker. Det var sjovt
og spænende at følge deres hverdag, og
det var spændende at snakke med især
Helen om maorierne. Det er den oprindelige befolkning på New Zealand, som
stadig lever i mindretal sammen med den
”nye” befolkning. Helen var selv ¼ maori, og hun gav os en større forståelse for
deres situation i nutidens New Zealand.
Egentlig var vi kommet til Gisborne for
at få et ”rigtigt” arbejde i to-tre uger, og
vi følte ikke at vi kunne tillade os at blive boende hos Helen og Harry i flere
uger. Heldigvis havde de et par venner,
som manglede hjælp til at plukke manda-

riner i deres lund bag huset. Vi flyttede hen til Colin og Cathrine, hvor vi
kunne bo i den uge, vi
hjalp til i markerne. Arbejdet var ensformigt,
men vejret var godt og vi
nød at gå ude. Vi fik løn
for arbejdet, og blev overraskede da vi ved ugens
slutning ikke skulle betale
noget for kost og logi.
Det viser noget om, hvor
gæstfrie new zealændere
er.
Et par dage før vi tog fra
Gisborne, blev vi inviteret
med til en havefest blandt
hele nabolaget. Alle var
interesserede i at vide,
hvem vi var, og alle var
meget venlige. Det var
fantastisk at opleve og
dejligt at føle sig så meget
hjemme på den anden
side af Jorden! Vi overnattede en enkelt nat hos

en fyr, Tim, og hans familie. Tim var

Her er Janne og jeg på havetraktoren

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds
Mandag den 21 oktober.
Efterårsmøde i Vind Sognegård kl. 19.30
Fællesmøde med Vinding-Vind havekreds. Carl Åge Sørensen,
Tvis, holder foredrag om formering ved frø og stiklinger og
podning.
Deltagerpris: inkl. kaffe og brød medlemmer 50 kr., ikke-medlemmer 60 kr. Ønsker
du kørelejlighed, så kontakt bestyrelsen.

Lørdag d. 23 - 24. november. Julemarked på Trehøje museum
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flink til at vise os rundt i området, og
hans mor, som havde rødder i Norge, var
meget interesseret i at høre om Skandinavien.
Vores ophold i Gisborne vil vi sent
glemme. Det at vi uden videre fik lov til
at bo rundt omkring og blev vist den tillid, vi blev, var enestående. Vi tog derfra
med gode oplevelser og minder samt
adresser på de mennesker, vi mødte. Vi
lovede dem også, at de altid er velkomne, hvis de kommer til Danmark en dag.
De sidste fire uger på New Zealand var
også rigtig gode. Vi udfordrede os selv
til at springe faldskærmsudspring og elastikspring, vandrede en hel dag på en
gletscher og nød ellers Sydøens helt fantastiske natur. Vi var helt vemodige over
at skulle forlade landet, da den dag kom.
Australien
Vi landede i Sydney d. 28. marts, og på
det tidspunkt anede vi ikke, at der ville
gå ti dage før vi forlod byen igen. Den

var svær at komme fra, da det virkelig er
en dejlig by. Vi brugte mange dage på
blot at gå rundt og kigge på hverdagslivet i den hektiske by. Vi tog i botanisk
have, besøgte akvariet og vi var til balletforestilling i Operahuset, hvilket var
en stor oplevelse. I Sydney mødtes vi
med to gymnasievenner, og vi tilbragte
nogen dejlige dage sammen.
Vi tog herefter på landet og overnattede
på en fårefarm inde i det øde Australien.
Senere overnattede vi et sted, hvor vi
hjalp til på en hestefarm et par dage. Tilbage ved kysten forsøgte vi os med at
surfe, og det var sværere end vi havde
forestillet os…. Turen til verdens største
sandø Fraser Island var en stor oplevelse.
Naturen var meget flot derovre, og det
faktum at der ikke findes en eneste sten,
betød blandt andet at vandløbene var helt
lydløse. Der var store ørkenområder og
søer med krystalklart vand og sand så
fint, at man kunne pudse sølvsmykker i
det. Den brede strand på øens østkyst

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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fungerede som en registreret motorvej,
så vi skulle have sikkerhedssele på. Vandet ved stranden kunne dog ikke bades i
pga. de mange store hvidhajer! Fraser Island var helt fantastisk.
Efter vores gode erfaring med at arbejde
og bo privat i New Zealand, havde vi
mod på også at arbejde et par uger i Australien. Vi havde hørt om en kvægfarm i
Australiens outback, hvor unge mennesker havde mulighed for at blive et stykke tid og arbejde for kost og logi. Arbejdet bestod i at skifte sengetøj (stedet fungerede også som vandrerhjem for rygsækrejsende), servere mad og undervise
gæsterne i australske danse om aftenen.
Arbejdet var ikke hårdt, og vi skulle kun
arbejde ca. fem timer om dagen. Hver
dag kom en ny busfuld, som valgte enten
at tage videre dagen efter eller at blive et
par dage eller endnu længere tid som os.
Man behøvede ikke at arbejde, hvis man
blev på farmen. Der var mulighed for at
komme på ridetur med overnatning i det

fri, komme ud og grave i en safir-mine,
komme på farmrundvisning og lave et
specielt australsk musikinstrument kaldet
en ”didjeridoo”. Vi arbejdede sammen
med mange sjove og flinke mennesker,
og vi havde et par gode uger. Dog kom
vi på ingen måde lige så tæt på en lille
del af den australske befolkning, som vi
gjorde med en lille del af den new zealandske befolkning, men udbyttet var alligevel stort. Vi fik et indblik i, hvordan
en kvægfarm i Australiens ødemark drives, og hvordan det er at leve så langt
væk fra en by og andre mennesker. Afstandene i Australien er enorme, og da
de to uger var gået, var det rart at komme
ind til civilisationen igen!
Ud for Australiens østkyst ligger en
øgruppe kaldet Whitsunday Islands. Vi
sejlede rundt om øerne i tre dage, hvor vi
boede på en gammel racer-båd. Ind imellem sejlede vi ind på de flotte øer, og på
denne tur prøvede jeg at dykke for første
gang. Den farvestrålende verden under

Familie & Samfund Grønbjerg
24. september kl. 19.00. Grønt fra glemmebogen Rækker Mølle
Skole.
16. oktober. Udflugt til Kærshovedgaard åben statsfængsel.
Vi kører fra Grønbjerg kl. 18.00
12. november. Vupti! så nemt som at vride en karklud
Foredrag og sang m.m. med Anne Dorthe Michelsen i Spjald Kulturhus kl. 19.30
Onsdag d. 20. november: Foredrag med Henning Toft Bro (Fælles med menighedsrådet og Kirkeligt Samfund)
SE OPSLAG I BRUGSEN og PÅ SKOLEN
Familie & Samfund: Susanne Andersen 97 38 47 47
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havets overflade er helt fantastisk og jeg
blev meget bidt af det. Et par uger senere
dykkede jeg igen, men der var ikke penge nok til at tage et certifikat.
Efter at have brugt over en måned ved
Australiens østkyst, rejste vi ind til landets røde centrum. Der var godt og vel
2000 km. Ind. Her så vi den berømte
store sten ”Ayers Rock”, gik lange ture i
området og sov under åben himmel om
natten. Det tørre, røde sand med små afsvedne buske var en stor kontrast til østkystens frodige landskaber, men det var
en stor og speciel oplevelse at være midt
i det hele. I byen Alice Springs, som ligger i landets centrum, besøgte vi en meget speciel skole. Eleverne var nemlig
ikke på skolen når de modtog undervisning. Afstanden fra elevernes hjem og til
nærmeste skole var alt for stor, så skolen
underviste via radiosystemer 140 børn i
et 1,3 mio. km2 stort areal. Det var impo-
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nerende.
Natten til d. 30. maj landede vi på Bali,
hvor min mor og far tog imod os. De var
på ”forsinket bryllupsrejse” og havde afpasset det sådan, at deres rejse overlappede vores besøg på Bali. Vi havde en
dejlig ferie sammen på den flotte ø, hvor
vi blev introduceret for en helt ny kultur.
14 dage efter fløj vi til Singapore. Vi rejste fra Singapore op gennem Malaysia
og til Thailand på den sidste halvanden
måned af vores rejse. Oplevelserne var
mange, men det kan I altid høre om!
Nu har vi været hjemme i fire uger, og
når jeg ser tilbage på vores rejse, har det
været en rigtig god tur. Der er mange
indtryk, som skal fordøjes, mange billeder, der skal kigges på og mange minder
at smile af. Tak fordi I læste med! 

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 Sundhed

I Grønbjerg GUF

Ved: Læge Henrik Thomsen

Ved: Lisbeth Sand

Naturlægemidler er ikke kosttilskud.
For ti år siden fik vi en lov om, at naturlægemidler skal godkendes af lægemiddelstyrelsen, og det har ryddet godt op på
forretningernes hylder. Det betyder imidlertid samtidigt, at de midler, der er tilbage er virksomme; det vil sige, at de har
både virkninger og - bivirkninger! Man
tager dem, fordi man er syg eller for at
forebygge sygdom. Derfor skal man også
være varsom med at tage dem sammen
med anden medicin. Der er en seddel
indlagt i pakken, og på den står der oplysninger om både virkninger og bivirkninger samt hvilke midler, man bør undgå at tage samtidigt. Det er en god ide at
læse den seddel. I sidste nummer af
"Helse" er der omtale af en håndbog i
naturmedicin. Den er skrevet af Jerk W.
Langer, som både er læge og videnskabsjournalist, og er udgivet af Politikens Forlag. Deri beskrives en god snes
af de bedste naturlægemidler og deres
forskellige virkninger og bivirkninger.
Mange tror at naturmidler er frie for bivirkninger, men faktisk kommer mange
gifte fra naturen. Man kan stadig se reklamer for en "læge"-plante uden bivirkninger. Hvis det er sandt, kan man godt
gå ud fra, at den også er virkningsløs og
altså slet ikke nogen lægeplante. Hvis
der er tvivlsspørgsmål, vil det ofte være
bedre at spørge på apoteket end hos lægen. 

www.runestenen.dk
bringer billederne
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I foreningen arbejder vi i øjeblikket med
at få de sidste brikker til at falde på plads
inden vintersæsonen begynder i uge 39
for badmintonnets vedkommende, og
uge 40 for gymnastikken og svømningen.
Vedrørende badminton er det igen i år
muligt for børnene både at booke sig ind
på individuelle tider eller at spille på
klasseinddelte hold. Vi har været så heldige at finde frivillige trænere til alle
holdene. Iris Kamp og Trine Mikkelsen
vil tage sig af 2/3 klasse, Kim Pedersen,
Jimmi Nielsen og Henrik Nissen fra
Lyngdal vil hjælpe 4/5 klasse, og Rasmus Mikkelsen og Henrik Mortensen er
trænere for 6/7 klasse.
Det ser ud til at alle gymnastikholdene
kommer op at stå igen i år, og vi håber
på stor tilslutning. Som lidt nyt har lederne for Bhkl., 1 og 2 klasseholdet bebudet, at de vil satse lidt mere på begyndende springindlæring, - det bliver spændende at følge. Multispring, eller det der
førhen hed det Store Springhold, kan
muligvis få problemer med at samle lige
så mange gymnaster, som det plejer pga.
studier m.m. Så derfor hvis du/I går med
en drøm om at være med, så kom ud af
busken og spring med, - der er plads til
alle.
Familiesvømningen om onsdagen i
Spjald er et tilbud til alle, ung som gammel, hvor der er mulighed for at motionere, lege eller hygge sig i vandet. Der er
altid en livredder tilstede i svømmehallen, samt en repræsentant fra bestyrelsen,
som tager med bussen til og fra Spjald.
Se i øvrigt ledere, tider m.m. på bagsiden
af aktivitetskalenderen.
På gensyn i sæsonen 2002/2003. 

I Nyt fra Børnehuset
Ved: Lone Lauritsen

Sommeren er for alvor over os, når dette
skrives og børnene er kun inde når de
spiser og når det simpelt hen er for varmt
at være i solen. Med alle disse børn
udenfor, er det rart at kunne konstatere,
at udenomsarealet nu endelig bliver forbedret. Grønbjerg Vikingen er flyttet og
et nyt hegn er sat op ud mod Algade. Noget af den gamle hæk bliver stående til at
give læ omkring bålpladsen og meget er
fjernet. Så snart den nye parkeringsplads
kan tages i brug, bliver de nuværende
parkerings-pladser, mellem venteskuret
ved busholdepladsen og cykelskuret sløjfet og dette asfalterede areal lægges
yderligere til legepladsen, så vi med dette får en betydelig arealudvidelse. Arealet vest for den nye parkeringsplads bliver efterårets store projekt. Hele arealet
inkl. kælkebakken skal sås til med græs.
En pavillon a´ la den på stadion skal laves. Forskellige legeting skal produceres
og så skal der plantes træer og buske. Vi
tror på, at dette område vil blive til stor
glæde for både børn og pædagoger.

afløser hos de store børn er Inge, mens
Inge bliver afløst af Yvonne som er ansat
pr. 1. oktober. Hun er nyuddannet og bor
for tiden i Aulum, men med planer om at
flytte til Spjald. Jannie har fået orlov
pga. uddannelse i et år og i stedet har vi
ansat Kristine Kjær, som bor lidt uden
for Grønbjerg. Kristine har arbejdet i
Spjald Børnehave tidligere. Velkommen
til dem.
10 års fødselsdagen var en rigtig god
dag, med stor tilslutning og god underholdning. (se Inges indlæg)
Jeg har de sidste par gange skrevet, at jeg
fornemmer et stigende humørbarometer i
børnehuset. Om det er det gode vejr, de
dejlige unger / kammerater, vore dygtige
pædagoger / gode kollegaer eller alle de
positive forældre ved jeg ikke, men det
gælder stadig.
Til slut en stor tak, til de som har lagt
nogle timer af deres fritid i børnehuset
eller på skolen.
Tak for en forrygende sommer. 

Projektet med fælles bestyrelse og ledelse er blevet
godkendt, så nu skal vi i
gang med de mere konkrete
tiltag, bl.a. en dag hvor lærere og pædagoger skal lære
hinanden bedre at kende og
hvor børnene kan se frem til
en anderledes skoledag, med
uuddannede pædagoger??!!
Det bliver sjovt!
På personalesiden er Hen- For en kort stund måtte den stolte Grønbjergviking vige for
nings afløser fundet. Hennings børneudviklingen i Grønbjerg
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I Tatte ål og skyde buk
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

Dansk Pattedyratlas, har både jeg og
Lars Holm Hansen tidligere nævnt i vore
indlæg. Kort fortalt er det et projekt, som
ender med en bog hvor man meget nøjagtigt kan se de forskellige pattedyrs udbredelse
i
Danmark.
På
www.pattedyr.net kan man se en detaljeret beskrivelse af projektet. Her i området er Lars Holm Hansen og jeg
”kvadratmeddelere” og indsender informationer. For mit vedkommende er jeg
meget interesseret, hvis nogle ser eller
har set (indenfor det seneste års tid) eller
evt. finder døde eksemplarer af følgende
arter: Skovmår, brud, lækat (hermelin),
samt odder. Kommer katten hjem med
en mus, som du ikke umiddelbar kender,
vil jeg også gerne se den. Desuden er uglegylp interessant, da man via knoglerester kan se hvad uglen har fortæret. Finder du noget interessant så ring på tlf. 97
38 41 20, mobil 22 16 41 20 eller send
en mail hvis du har en computer. Jeg får
b eskeden p å adressen: tine lund@mail.tele.dk
Du må også meget gerne komme hjem til
mig, på adressen Nylandsvej 3.

Bukken i Sverige
Jeg var jo efter sidste RUNESTEN noget
bekymret for, om der igen skulle gå to
år, fra jeg skød en buk i Sverige i 2001,
til det skulle lykkes igen. Det lykkedes
mig at få en buk i år, men det betyder ikke, at det nødvendigvis var den bedste af
årets bukkejagter. Jeg syntes egentlig, at
de sidste mange indlæg er gået helt i buk,
så nok om det i selve RUNESTENEN.
Jeg har skrevet lidt om det alligevel. De
der gider, kan læse det på
www.runestenen.dk
At ”tatte” ål!
For første gang i tre år, var jeg i sommerferien ude med et par venner og tatte ål.
Tilbage i firserne og begyndelsen af
halvfemserne, tattede vi rigtig meget,
men da det er en form for fiskeri, som
starter sidst på aftenen, og som regel kulminerer hen omkring midnat, var der ligesom en naturlig pause da vores børn
kom til verden. Det der med at sove længe og sove middagssøvn, alt efter om
man havde lyst eller ej, deeet….
Metoderne
Mange har aldrig hørt om det at tatte ål.
Det er faktisk en større videnskab, i al
fald for nogle. Hvilken metode er bedst?
Hvornår bider ålene? Nogle siger ved
fuldmåne andre mener det er helt forkert.

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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Jeg tror at uvejr, med elektriske ladninger i luften er godt. Nå, men hvordan gør
man? Jeg har en speciel lang nål, som
jeg ”syr” regnorm på en kinesertråd med.
1½ til 2 meter, som jeg rinker op omkring hånden, så diameteren svarer til fire fingre. Deri sætter jeg et blylod, som
dem der sidder på et rødspætte-forfang.
Andre foretrækker at bruge en nylonstrømpe med orm i. Nogle af de mere sexede skulle efter sigende ikke være så
dårlige, men hellere lidt rester af sure tæer end for meget foddeodorant. Kun fantasien
sætter grænserne. Hvad
man bruger at fiske med,
er efter smag og behag.
En bambusstok er fin,
men selv foretrækker jeg
min fiskestang. Den kan
varieres i længde, ved
kun at bruge den halve

stang, og snorens længde er nem at justere. Princippet i fangsten er, at ålens tænder virker som modhagere. Når de bider,
hiver man og ålen kan ikke slippe, for
dens tænder hænger i tråden eller strømpen. (Det er dog en udtalelese med forbehold, for så nemt er det altså ikke.)
Sceneriet - underholdningsværdien
Når man så har fået ålen oven vande,
hvad så? Den bliver bestemt ikke hængende der ret længe, for de begynder jo
at sprælle de skiderikker.
Også her har jeg set og
hørt mange løsninger. Jeg
har set nogle fiske ved en
å og hive dem op i græsset. Det er absolut den
mest underholdende metode, at være tilskuer til.
Især når det er godt
mørkt. Et lyst lagen i

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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græsset, som man kan løfte ålen op på, er
ikke så dumt og har, især når ålen så skal
fanges og i en spand, også en glimrende
underholdningsværdi. Jo det er faktisk en
underholdende hobby. Jeg har sågar oplevet én falde baglæns i Tim Å, forsvinde helt ned under vandet, rejse sig op og
dryppe som en våd karklud, der lige hives af baljen og udbryde ”Pyyh, jeg blev
ikke engang våd?”
Den perfekte løsning
Vi var nogle ivrige gutter, som fandt en
stort set perfekt løsning. En børne-miniswimmingpool, af den slags, hvor tre ringe som skal pustes op hver for sig, udgør
siderne. Vi låner som regel en båd, der
ligger ved åen i forvejen og lægger poolen, så vi blot skal løfte ålen hen over
kanten. Det virker. Jo kortere stykke man
skal hive, jo bedre. Fortvivl ikke hvis du
i begyndelsen kun får hver fjerde ål op.
For en god ordens skyld, så skal jeg lige
understrege, at dette ikke er havfiskeri.
Det foregår ved en å, afvandingskanal,
bæk eller lignende.
Første gang jeg tattede ål, fik jeg ret hurtigt bid. Ålen mistede vist hele gebisset.
Ved næste bid, kom ålen kun lige op til
overfladen, men efterhånden finder man
det rigtige ryk. ”Du skal træde lidt på din
tatte, så lugter den af mere.” Jeg har endnu ikke fundet ud af om det virker eller
ej. ”Dyp din tatte i rå æg.” Den har jeg
aldrig forsøgt. ”De gider ikke bide på
din, for du havde nok benzin på fingrene,
da du lavede tatten.” Der er mange kommentarer, men fakta er, at fire mand kan
sidde og tatte og kun én fanger noget. Eller omvendt. Tre fanger mange ål og en
ingenting. Det sociale aspekt udgjorde en
gang nok 30-40% af fiskeriet. I dag udgør det 90%, for der er ikke ret mange ål.
Denne sommer var vi fire mand. På et
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tidspunkt havde én bid, ……simulerede
han vist. Blot fordi der var en som snakkede om at tage hjem. Så blev vi der en
time mere.
En god aften
I starten af halvfemserne, var vi to der
ville ud og tatte. Vejret var tæt på rigtig
dårligt, men det regnede ikke. Vi var i
tvivl om vi skulle af sted eller ej, men en
madpakke blev smurt og et par øl og en
kande kaffe fundet frem. Da vi kom på
plads, begyndte det at styrte ned, og det
tordnede i det fjerne. Jeg troede jeg havde sat min tatte fast i noget grøde, da det
sprællede i stangen. En halv punds røgeål, kom i bassinet og så startede festen.
270 ål på ca. en time og deraf var de
hundrede store nok til at stege eller røge.
Men pludselig var vandet helt dødt. Ikke
et eneste bid. Det kommer man ikke til at
opleve igen.
Det var udgaven der gik fisk i. Den der
gik buk i, ligger på nettet. 

Læs om Torbjörns Bukke på

www.runestenen.dk

GRØNBJERG
MASKINFORRETNING
din lokale maskinforretning

97 38 40 35

Multisalen
Udlejning af ”frie timer”
Benyt Multisalen hele sæsonen for ···························· kr. 500,Betingelser:
Kun i ”frie timer”
Depositum for nøgle kr. 100,Sæsonen er vinteren 2002 - 2003
Nøglen må ikke overdrages til andre
Der kan kun disponeres over én bane pr. ”nøgle”.
Er der flere ”lejere” bliver man enige om timefordelingen
I år vil vi forsøgsvis udleje de ”fri timer” i Multisalen i vintersæsonen 2002 2003. Salen er kun udlejet således at økonomien næsten kan hænge sammen, så derfor prøver vi at udleje resterende timer på favorable vilkår.
Man kan stadig leje salen i enkelte timer og i weekender for kr. 75,- pr.
time.
Skulle ovennævnte have din interesse, så kontakt Jens Peter Mikkelsen,
for tilmelding eller yderligere oplysning.
Tlf.: 9738 4208
Med venlig hilsen Multisalsudvalget

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

Vi har fået samlet et overskud
af mange forskellige ting, sager, møbler, bøger, tøj, køleskab, billeder oma.
D. 21. - 22. sept. kl. 11 - 18
kan du komme og gøre et kup
på Frydendalsvej 1 i Grønbjerg
mvh Jane
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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 Fest og stemning ved Brugsen
Lørdag d. 7. september havde Brugsen arrangeret kræmmermarked med salg af alt fra
a-z. (nej det var fra Brugsens gemmer) Kl. 13 kom Linedancers fra Kibæk og gav opvisning og Grønbjergs befolkning kunne efterfølgende prøve linedansens finurligheder (se flere billeder på www.runestenen.dk)
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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 Årets gang derude
Ved: Lars Holm Hansen

Sommeren og høsten
Ja, sommer har vi da haft til fulde i
2002. August har stået i solens og varmens tegn og den ene gode dag, har afløst den anden. Kornhøsten i år er også
gået utroligt stærkt og allerede 25.8.
kunne man godt synge sangen ”Marken
er mejet”, for da var alle marker som
blæst. Sjældent har høsten været så tidligt i hus og det står i skærende kontrast
til 2001, hvor enkelte marker grundet
den megen regn, slet ikke blev høstet.
Insekterne
En varm sommer er rar for de fleste levende væsener og især har man lagt
mærke til de mange insekter, såsom
hvepse, fluer og myg. Især hvepsene har
i perioder været temmelig nærgående og
jeg kender, da flere der har haft den
tvivlsomme fornøjelse, at have været i
nærkontakt med en sådan og fået et sviende stik. Sommerfuglene, som ligeledes hører til insektgruppen, har der også
været mange af i år. Især har der her i

august været en del af de iøjnefaldende
arter : Admiral, Nældens takvinge, Dagpåfugleøje, Tidsel- og Citronsommerfugl. En lille tælling her på grunden den
16.7. over middag gav følgende:
Nældens takvinge 2,
Engrandøje 23,
Admiral 1,
Kålsommerfugle (overvejende Grønåret)
ca. 275,
Gammaugle 1,
Græsrandøje 1,
Stregbredpande 1,
Sort hedelibel (guldsmed) 1.
Pattedyratlas
I forbindelse med ”Dansk pattedyr atlas”
har jeg fået vished for et par arter mere i
mit kvadrat, hvoraf den mest iøjnefaldende var Kronhjort. Kronhjort kan man
se flere steder her på vor egn, men iagttagelsen 3.5. var lidt usædvanlig, idet vor
nabo Sten ringede midt på eftermiddagen
og sagde at jeg burde skynde mig ud
med kikkerten og se op mod Fjaldene,
som sagt så gjort og ganske rigtigt, nede
på marken gik/løb en kronhind med 2
årskalve. Flot !!.
De andre arter jeg har fået vished for er

43

Mink, Sydmarkmus, Husmus, Dværgog Vandspidsmus. Musearterne er fundet
i gylp fra henholdsvis Tårnfalk og Slørugle. En portion falkegylp fra ”vore
Tårnfalke” indsamlet først på året indeholdt: Nordmarkmus 2, Sydmarkmus 3,
Nord/Sydmarkmus 9, Skov/
Halsbåndmus 2, Alm. Spidsmus 18,
Husmus 1,
En portion Sløruglegylp også her fra
Grønbjergområdet viste: Nordmarkmus
19, Sydmarkmus 9, Nord/Sydmarkmus
2, Dværgspidsmus 5, Vandspidsmus 1,
Alm. Spidsmus 58, Dværgmus 8. De
mange Spidsmus i Sløruglegylpene er
helt normalt for
arten. Gylp fra
især ugler er gode til at bevise
de
forskellige
musearter,
så
hvis du skulle
”falde” over uglegylp, vil jeg
meget gerne have det, for at videresende det til
Dansk pattedyr
atlas. I øvrigt
kan jeg oplyse at Sløruglen er i god
fremgang og at der i hvert fald har ynglet 6 nye par i amtet i 2002, så hvis man
bor på landet og kunne tænke sig at musebestanden blev holdt naturligt nede,
ville det være en god ide, at ophænge en
redekasse til netop Slørugle, for dem vil
de gerne benytte. Tegning af redekasse

og instruktion kan fås hos mig.
Birkemusen
For lige kort at vende tilbage til pattedyrene, har vi fornyelig i forbindelse med
projektet fået en lille folder, om den meget sjældne Birkemus, som kun er kendt i
2 områder af Danmark, begge i Jylland.
Den sydligste bestand findes i et bælte
tværs over Jylland fra Vejle/Horsens området til Esbjerg. Det andet kendte område med forekomst af Birkemus er i Thy
og omkring Klosterheden, her i Ringkøbing amt. Birkemusen er speciel ved at
den har en meget lang hale og en meget
tydelig sort stribe hen over ryggen, den
går helt op mellem øjnene. Birkemusen
sover vintersøvn, så det er på denne årstid man skal finde den, hvilket bestemt
ikke er nemt, men den kan finde på at sove sin dagsøvn under hø/halmballer, plader i lyng eller lignende og bliver den
forstyrret her, går der noget tid, inden
den vågner helt til dåd. Altså, skulle du
ved en tilfældighed se f.eks. at katten
kom slæbende med en mus med én sort
rygstribe, så er det med at være vågen og
få fat i den.
Fuglene
Fuglene fylder som bekendt en del i
disse artikler, men de giver også mange
gode og spændende oplevelser året rundt.
En af de fugle som ikke er så almindelige
er Rørdrum. Den kan høres ved Vest
Stadil fjord hvert forår, men det er en af

Adr: Svinget 2B, Grønbjerg
Formand: Niels Jacobsen 97 38 44 68
Bestyrelsen
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de fugle, man som regel kun hører, idet
den bruger det meste af tiden med at
fouragere mellem tagrørene i sin
gulbrune spraglede fjerdragt. Jeg har kun
set den ganske få gange, men var

superheldig på en tur til Vest Stadil fjord
i maj. Jeg kom kørende mod øst fra
Klitvejen ad Skelmosevej, da jeg
pludselig ser 3 flyvende Rørdrumme
over Mellemdyb. Fuglen går ned og jeg
kører videre hen til P-pladsen ved
jagthytten og da jeg skal til at stå ud af
bilen, ser jeg noget mærkeligt sidde i
toppen af nogle tagrør – Ja, endnu en
Rørdrum var det, som kunne betragtes
på 30 meters afstand i 5 minutter, inden
den fløj. Utroligt at se 4 Rørdrummer på
under 10 minutter – det har jeg ligegodt
aldrig prøvet før og for at det ikke skal
være løgn, så så vi samme sted midt i juni igen en Rørdrum fouragerende mellem rørene i vandkanten, hvorved man
tydeligt kunne se den effektive camouflage. Af andre oplevelser i sommerens
løb kan nævnes 2 næsten flyveklare

Slørugleunger i en redekasse. 3 snurrende Natravne i Ulfborg plantage. 30
Skestorke i Vejlerne. Apropos Skestorke
kan de også ses lokalt, da den er begyndt
at yngle i
Skjern enge
for
første
gang i 80 år,
hele 5 par
byggede rede og dette
bringer det
totale antal i
Danmark op
på 12 par. Herhjemme har der de sidste
par uger været flokke af Viber og Hjejler. Maksimum antallet har været 45 Viber og omkring 110 Hjejler. At disse
markante fugle begynder at flokkes indikere at vi nærmere os efteråret og dermed køligere tider, hvilket man næsten
ikke kan huske hvordan føles. 

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 Grønbjergs viking 02
Hans o æ Brugs
Det var sådan set slet ikke meningen, at
Hans Christensen ville have været til
Grønbjerg, da han som ung mand stod
færdiguddannet fra Andelsskolen. Nej,
Hans havde stilet højere end overtage
driften/redningen af en lille falleret brugs
i nabosognet. Men tilfældet førte til, at
det blev her i Grønbjerg, han kom til at
udføre sin manddomsgerning.
Hans startede som uddeler ved Grønbjerg Brugsforening den 1. april 1941.
På et tidspunkt, hvor forretningen var
kørt helt ned-, 32.000 kr. i underskud-,
så det var noget af en opgave for en ung
mand at tage fat på! Bestyrelsen havde
faktisk opgivet at få gang i foretagendet
igen, efter at have fyret den forrige uddeler, men når man nu kunne ”låne” uddelerens søn i Hover, så var det dog et
forsøg værd at lade ham prøve!!!
Trods det, at det var krigstider- ingen varer at få- og de der var, var
der rationeringskort på, lykkedes det
Hans, at få en omsætning på 85.000
kr. det første år.
Hans må ha´ fået mod på opgaven!
Han blev!
Folk bakkede mig op, siger han!
I 1947 havde Hans fået så meget
styr på skuden, at der blev bygget
til- et pakhus så dagens lys. For der
blev jo handlet med alt muligt i
Hans´s butik - også grovvarer som
kul- hønsefoder og cement- for bare
at nævne nogen af tingene.
Omkring 1950 omfattede betjeningen foruden ”ham selv” både en
kommis og en lærling, foruden at
Hans havde ansat en husbestyrerinde. Det var nødvendigt, folkene var
jo på kost og logi, som det nu var
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dengang. De tre mennesker skulle Hans
betale lønninger til ud af sin egen løn
foruden kost og logi, så når alt var betalt,
var der den kostelige sum af 11.000 kr.
til ham selv. Men de fik nu heller ikke
meget, husker Hans.
På det tidspunkt var selve butikken på 30
kvadratmeter, ikke større end en almindelig bitte stue. Men det gik fremad for
Brugsforeningen, selvom der også var 2
købmænd i byen. (Det var tider dengang). Så i 1957 blev den nye brugs bygget, så nu var der rigtignok plads- efter
den tids forhold.
Hans holdt ud i 43 år som uddeler i
Grønbjerg Brugsforening- og de allerfleste af årene sammen med Stinne. Vi, der
er lidt ældre, husker, hvor ferm Stinne
var ved kassen.
I 1984 blev Stinne og Hans afløst af Erna
og Jens Peder som uddelerpar og Hans
startede på et velfortjent otium efter lang
og tro tjeneste. Men holde sig i ro kunne

Hans ”brugs” Kristensen

han nu ikke. Mange er de gange, hvor
han har afløst og gjort tjenester både på
sin gamle arbejdsplads, og hvor der ellers har været brug for ham.---Og hvordan ser Hans så på mulighederne
for os fremover at have en brugs i Grønbjerg?
Vi har fået chancen nu, det er først nu, vi
skal til at prøve, om vi kan redde den,
mener han. Tiderne er anderledes nu,jeg har nogen gange arbejdet to dage i
træk på kontoret eller i butikken op mod
jul f. eks. uden at være i seng om natten.
Det kan man ikke byde de unge nu. Men
det er nødvendigt med en indsats. Jeg vil
lige tilføje, at det ikke bare var mig, alle
tog en ekstra tørn!
Sankt Hansaften blev Hans hædret af
Sogneforeningen med diplom og Sølvvikingen. Vi er mange, der synes, at det er
så rigelig velfortjent.

Green House er ophørt i Grønbjerg

Hjertelig tillykke Hans med udnævnelsen til ÅRETS VIKING- 2002.
Og så er Hans o æ brugs trods sine 85 år
jo ikke den, der sætter sig uvirksom hen.
Huset får en gang maling ude som inde,
når det tiltrænges- eller man bare får lyst
at se andre kulører. Og så har han fået sig
noget så nymodens som en computer her
for nylig. Han ser sig om efter muligheden for at få sig et kursus i den slags,
men det må godt være om eftermiddagen, for om aftenen vil han helst være
hjemme hos Stinne i deres hyggelige
hjem!
Tusind TAK til vores allesammens skiltemaler, ketsjermager- eller hvad vi ellers kan finde på at bede dig om!!!!!
-ik 

Bredgade 64 6900 Skjern
97 35 12 1 1

På grund af for store omkostninger ved
indkøb af kollektion og usikkerhed på
afsætning (den nærmeste Green Houseforhandler ligger i Spjald) må jeg desværre ophøre med min forretningsvirksomhed.
Med venlig hilsen Jane Jensen

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Holger Therkildsen
97 38 41 61
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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

