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RUNE
TENEN

REDAKTIONEN.
Så er Runestenen på banen igen, og
denne gang med et antal sider som vi
ikke har troet på var muligt, og måske
heller ikke håbet på ! ! Vi vil begynde
det første nummer i 1994 med at
ønske alle vore læsere Godt Nytår.
Dette, første nummer i 1994, er
samtidig det sidste nummer i Rune
stenens 1. årgang. I næste nummer
vil vi gøre status over det 1. år i
Runestenens historie. Vi gør os ingen
tanker om, at man i Grønbjerg,
herefter begynder tidsregningen før
eller efter Runestenen.
Det aktivitetsniveau som vi har for
nemmet i slutningen af 1993 her i
Grønbjerg, har vi en formodning om,
vil fortsætte i 1994, og når vi så er så
langt, må vi til at forberede os på
Grønbjergs 100 års jubilæum i 1996.
Men vi fornemmer at 1994 vil blive et
godt - positivt og aktivt år for
Grønbjerg.
Og så til vores egen andegård. Det er
jo generalforsamlingernes tid, og
bladet bærer også præg af denne
aktivitet. Det skyldes jo selvfølgelig
ikke mindst det antal foreninger der er
her i sognet. Vi vil heller ikke undlade
at gøre opmærksom på, at vi er
meget glade for, at vi til dette
nummer, har modtaget vores første
læserbreve. Vi vil gerne være med til
at styrke debatten i sognet, så kom
endelig med Jeres kommentarer. Vi
trykker naturligvis kun indlæg med
navn og adresse, og forkorter ikke i
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læserbrevene.
Ved valget i november oplevede vi at
stemmeprocenten i vor sogn lå meget
pænt, i forhold til landsgennemsnittet.
At der desuden blev lagt 78,9 % af de
afgivne stemmer på Grønbjerglisten,
er et udtryk for sammenholdet om at
få et medlem i kommunalbestyrelsen.
Hermed velkommen til Runesten nr. 6

Mogens Ballegaard
Spåbækvej 2, 97384332

L__J

Finn Krogh Jørgensen
�
Ørnhøjvej 30, 97384059
Alan Larsen
Ørnhøjvej 8, 97384009

Husk sidste frist for ind
levering af stof til

RUNESTENEN
nr. 7 er
d. 26. februar 1994.
Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn
(Videbæk kommune) og trykkes i 325 eks. og vi re
spekterer ikke et nej tak !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.

� Nyt fra Byrådet.
D. 16 november var der som bekendt
kommune og amtsrådsvalg. Det var
en lang, men også afvekslende dag,
hvor vi mødte hinanden i forsam
lingshuset og udvekslede bemærknin
ger om vejret og valgdeltagelsen og
fik fortalt en god historie. Af 527
stemmeberettigede stemte 407, - en
stemmeprocent på 77,2.
Efter optællingen i Grønbjerg og en
lille smuttur til rådhuset for at få det
endelige resultat var det blevet
midnat. Jeg kom hjem glad og noget
benovet over at være blevet valgt til
en ny 4-årig periode.
Jeg vil gerne sige tak for den tillid,
som så mange viste mig, og vil efter
bedste evne gøre mit arbejde til gavn
for Grønbjerg og kommunen, vi bor i.
Ved det konstituerende møde i det
nye byråd fik jeg plads i social
udvalget og i børne-, undervisnings
og kulturudvalget.
Der er blevet talt og skrevet meget
om det gode samarbejde i det
afgående byråd,- et samarbejde, som
har gjort det muligt at løse store
opgaver. Når det nye byråd efter
årsskiftet tager fat på arbejdet, ligger
der også store udfordringer foran. Her
vil jeg nævne:
1. Den nye folkeskolelov, som skal
træde i kraft 1. august 1994.
2. Pasningsgarantien for vore børn
skal føres videre.
3. Den nye arbejdsmarkedsreform
skal gennemføres.
4. På ældre- og plejeområdet er vi så
småt begyndt at se på, hvordan man
bedst muligt kan hjælpe og støtte de
senil demente og deres pårørende
Det skal der arbejdes videre med.
5. For alt dette og mere til gælder, at
det koster penge, så vi undgår nok
ikke at tænke i effektivitet og be-

spareiser, når vi kommer frem til
budgetlægningen, som starter til
foråret.
Af lokal interesse kan jeg nævne, at
Grønbjerghjemmet her til 1. januar har
fået ansat ny leder. Det er Britt Steen
Olsen, som bor i Tjørring.
Velkommen til Grønbjerg og held og
lykke i arbejdet, Britt.
Til slut ønskes alle et godt nytår.
Gudrun Nyborg Christensen.
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� Servicemeddelelser

"iSI

Åbningstider:
Læge H. Thomsen
()1)
Tlftid:
8 - 900
Konsultation:
efter aftale
Tit: 97 38 40 50
Grønbjerg
Folkebibliotek:
Mandag: 1500
00
Torsdag: 18

-

1�
00
20

Tit: 97 38 41 77
Galleri Jylland:
00
Lørdag: 14 - 17°°
00
Søndag: 14 - 17°°

Klip og Krøl:
00
00
Mandag: 9 - 14
Tirsdag:
900 - 1r°
Lukket
Onsdag:
00
Torsdag: 9 - 1?3°
00
30
fredag:
9 - 17
Lørdag:
900 - 1200

Brugsen:
Mandag: 800 - 1
Tirsdag: s00 -1r°
00
Onsdag: 8 - 1730
Torsdag: 800 -1r°
fredag:
800 - 1800
Lørdag:
800 -12°°
Lukket 1230 - 1330

Tlf: 97 38 40 49

Tit: 97 38 42 85
Grønbjerg Kro:
Lukket
Mandag:
00
00
Tirsdag: 11 - 23
00
00
Onsdag: 11 - 23
Torsdag: 1100 - 2300
00
fredag: 11 - 0200
00
00
Lørdag: 11 - 02
00
00
Søndag: 11 - 23

Brødudsalg & aviser
Søndag:
730 - 930

Postekspeditionen:
Alle hverdage:
00
30
9 - 12
Posthuset er lukket
fra
30
00
12 - 13

Postekspedition
Tips -Lotto

Post der bliver indle
veret efter 1330 bliver
sendt den efterfølgende hverdag.

Tit: 97 38 40 42

Samt efter aftale
Tlf: 97 38 41 38

Tlf: 97 38 44 50

Postkasserne tømmes:

Ved skolen: Mandag - fredag kl. 1800
Ved Brugsen: Mandag -fredag kl. 12°°

Tit: 97 38 40 42

Rutebilernes informationscentral:
00
00
Mandag - fredag kl 8 - 20
00
Lørdag
kl 8 - 16°°
00
00
Søndag
kl 11 - 22

Tlf: Videbæk
Ringkjøbing
Holstebro
Skjern

Billardklubben:
Bent lllum Hansen 97384113
Gymnastikforen.: Grete Tange
97384284
Haveforeningen: Margit Jensen
97384111
Husholdningsfor: Birthe Jensen
97384067
Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen 97384120
Klubhuset:
97384076
Ejgil Skytte
97384097
Jagtforeningen:
Kirkeligt Samf:
97384073
Villads Kyndesen
97384110
Lokalhistorisk:
Peder Svendsen
97384004
Poul E. Nielsen
Sogneforening:
97384383
forsamlingshuset:
97384109
L & K Kristensen
Udlejn./flagalle
97384187
Jørgen Demant
Venstreforen:
97381527
Musikforeningen: Linda Andersen
97384381
By-og Erhv.udv: Jan Aa. Dyrberg
97384332
Børnehuset Best: Helle Engestoft
97384098
Menighedsrådet: Knud Agergård
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Landbobanken:
Mandag: 930 - 1200
Tirsdag: 930 - 12°°
00
30
Onsdag: 9 - 12
30
Torsdag: 13 - 1?3°
fredag: 1330 - 1e3°

r>
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Søn-og helligdage kl. 17"

97
97
97
97

17
32
42
35

33
33
17
06

99
99
88
77

Skolebestyrelse: Jørn Bak
Biblioteket:
T. Vestergaard
Byrådet:
Gudrun Nyborg
Børnehuset:
Aase Espersen
Kirkebetj/Graver: Inger L. Skytte
Landbetj:
Carl Wærge(Videb)
Lægen:
Vagtlægen:
Alarmcentralen:
Hjemmeplejen:

Henrik Thomsen

Posthuset:
Præsten:
Skolen:
Vandværket

Annette Petersen
Ernst M. Ottosen
Henning 8. Møller
Leif Tange
Jørgen Kristensen

97384349
97384177
97384121
97384066
97384343
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112
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97384042
97384183
97384177
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Bibliotektsnyt

Grønbjerg folkebibliotek
Åbningstid
Mandage kl 15 -17
Torsdage kl 18 - 20
Telefon: 9738 4177
"Jeg drev over mod pakhusene, der
lå stille og øde hen. Jeg drev fra hus
til hus og så på deres døre med
krydsede Dannebrogsflag, blå bølge
linjer og stiliserede sild. Hvor længe
var det, vi havde været i Rodby? Fra
den 1. maj, onsdag eftermiddag, da
vi ankom med maskinen, torsdag,
fredag, nu lørdag den 4. .... Fire
dage, det var det hele. Fire dage og
fire døde. Fire afrevne kalenderblade
og fire stivnede lig ..."
MORD I RODBY er DAN TURELL's
anden kriminalroman. Handlingen
finder sted i provinsbyen Rodby, hvor
en prostitueret myrdes. Dan Turells

navnløse journalist-detektiv, politiin
spektør Ehlers fra Halmtorvet og den
smukke, mørke advokat Gitte Bristol
må dykke ned i et betændt miljø, der
ikke kan skjules af nok så mange
borgmestertaler,
havnefester og
plastic-guirlander.
MORD I RODBY er en selvstændig
fortsættelse af MORD I MØRKET, som
blev vist i dansk TV i december 93, få
måneder efter Turells alt for tidlige
død. Uanset hvad man måtte mene
om forfatterens provokationer i 60'er
ne og ?O'erne, hersker der næppe
tvivl om, at Turell mestrede det dan
ske sprog både i skrift og tale til
noget nær fuldkommenhed. Serien af
Dan Turell-krimier er oppe på 12
bøger, alle med de samme hovedper
soner. Så kan man lide spænding
skrevet i et mesterligt sprog, kan jeg
anbefale, at man låner et par af krimi
erne næste gang, man besøger
biblioteksfilialen.
Torben Vestergård.
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BRUGSEN
TÆT PÅ DIG
OG DIN HVERDAG

· ')

·-:;r � ·-:,:;;-�
Grønbjerg Brugs er meget
· �:�ere end en dagligvarebutik. Her

kan du også købe benzin og bestille fyringsolie. Brugsen har postekspedition samt håndkøbsudsalg
og udlevering af receptmedicin fra Apoteket. Du kan indlevere film
til fremkaldelse, du kan leje porcelæn til fester, indlevere tøj til vask og rens, få
lavet fotokopier, få sendt telefax, brødudsalg (også søndag) og meget mere.
HENT DET HELE I BRUGSEN - SÅ SPARER DU BÅDE TID OG PENGE

NYT I BRUGSEN: Online Tips & Lotto.
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Nyt fra
Skolebestyrelsen
v/ Jørn Bak

Formand

Traditionen tro, holdt Grønbjerg Skole
skolefest den sidste torsdag i No
vember, nemlig den 25. Det var en
dejlig skolefest, hvor store og små,
unge og ældre morede sig sammen.
Vi er glade for bedsteforældrene og
de "gamle" elever denne aften, og det
gør indtryk på en, når et barn fra 3.
klasse efter festen siger, at - "jeg var
så nervøs, at jeg var lige ved at græ
de. Men så gav min klassekammerat
min hånd et tryk, og sagde at det nok
skulle gå godt. Og det gjorde det jo
også".
Eller når et andet barn fra 3. klasse
siger, at - "Jeg troede simpelthen
ikke, at en dreng fra 7. klasse kunne
blive ligeså nervøs som mig ! 11
Børnene lærer utrolig meget af hinan
den, igennem sådan et forløb, og det
er vigtigt at huske på, hvis vi ind
imellem skulle forfalde til at mene, "at
det er lang tid at bruge (af undervis
ningstiden) til sådan noget..."
Noget af det første, vi går i gang
med, her i det nye år, bliver valget til
skolebestyrelsen. Landet over kører
de første skolebestyrelser på sidste
vers, og vi er i gang med at finde
kandidater til valget. Der bliver opstil
lingsmøde den 7. februar (og ikke
som nævnt i Skolebladet den 2. fe
bruar). Vi håber, der kommer mange
forældre til mødet, hvor det reelle valg
kan gå hen og blive afgjort. Landet
over, hører vi om den faldende inter
esse for skolebestyrelserne og deres
arbejde. Vi håber, vi kan "vise dem
noget andet" her i Grønbjerg. Alle kan
•

følge slaget i dagspressen.
Den 2. februar er en mærkedag på
skolen, det er nemlig skolens fød
selsdag, og der er tradition for en
mindre fest, med pølser, sodavand,
film m.m., og det plejer at være en
god dag.
I uge 7 holder skolen vinterferie, og
den 1 0. februar fejrer indskolingen
fastelavn med et karneval.
En af vore lærere, Jan Knudsen er
rejst pr. 1 . januar, da han er bl�vet
ansat på Midtjydsk Idrætshøjskole i
Ikast. I stedet er Jena Gildberg
Sangsgård ansat.
Den 23. februar er der igen "Åbent
hus" på skolen, og den 1. marts er
der stormøde for alle forældre ved
skolen.
Her i januar indskrives 9 nye børn i
børnehaveklassen, og vi glæder os
over et stigende børnetal.
Skolebestyrelsen ønsker alle et godt
nytår !

Galleri Jylland
Januar
Galleriets salgsudstilling.
Februar
Jens Hostrup
Oliepasteller
Marts
Ole Hansen og Annette Simonsen
Malerier
Fernisering d. 6. marts 1994
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Keglebillard.
I Grønbjerg billardklub har vi som før
nævnt to helmatch keglebillardborde.
Helmatch hentyder til bordenes
størrelse; spillefladen på et helmatch
bord er 2,84m * 1,42m. Men hvad går
keglebillard egentlig ud på ? Man har
tre baller (kugler), 2 hvide og 1 rød,
derudover har man 5 kegler, som
vejer 10-11 g pr. stk. og som er 12
cm. høje. Keglerne placeres som vist
på tegningen. I billard gælder det,
som i næsten alle sportsgrene, om at
score point. Point får man ved at
vælte keglerne med de hvide baller.
En væltet kegle giver 2 point. Point
fås også ved at støde den røde bal
(som i øvrigt altid er stødbal) ind i
begge hvide baller, derved får man 4
point, og stødet hedder rødt.
I billardbordet er der også 6 huller (se
tegning). Stødes der en hvid bal i et
af hullerne, sker der ingenting, man

får ingen point, og den hvide bal
bliver lagt op på bordet igen. Støder
man til gengæld den røde bal i et af
hullerne, mister man de point man
har lavet i pågældende stød, og
modstanderen får lov til at fortsætte.
Det højeste antal point man kan lave i
et stød, er altså 14. Man vælter 5
kegler, som giver 1O point og støder
rødt, som giver 4 point. Spillerne
bliver ved med at støde, indtil at man
"brænder" et stød. Derefter er det
modstanderens tur.
Det var så keglebillardens regler i
store træk. Vil du vide mere om keg
lebillard, er du altid velkommen i
Grønbjerg billardklub. Vi glæder os til
at se dig.

--t . :'·
: 1-<Qg I e. r-

Bent lllum Hansen - Formand (97 38 41 13).
Claus Vestergård - Næstform. (97 32 38 53).

GRØNBJERG EL

v/Wilfred Pedersen, Aut. EL-installatør
Grønbjerg. 6971 Spjald
Tlf. 97 38 41 15. Biltlf. 30 97 81 15
8

Lægen skriver
v/Henrik Thomsen,
Læge i Grønbjerg
Vi har nu allerede overstået halvdelen
af vinteren, dagene bliver længere, og
foråret nærmer sig, selvom det ind
imellem kan være svært at se.
Denne vinter har været særlig hård for
mange på grund af influenzaen, som i
år har været særlig slem. Eksperterne
i epidemiologi havde ellers spået om,
at den ville få et mildt forløb i år med
kun få og lette tilfælde; men det holdt
ikke stik.
Ikke alene kom epidemien en måned
før beregnet, men det blev den vær
ste i 25 år. Rigtig mange mennesker
har været ramt, og mange har været

Vi har plukket lidt i
"Lune Jyder11 1994.
Man kan som voksen sommetider
undre sig lidt over, at børn kan spise
slik og drikke sodavand til alle tider.
Men det er en slags naturlov, som
man ikke rigtig kan gøre noget ved.
Det måtte Katrine erkende, da hun en
kold vinterdag stansede på gaden og
sagde til en lille knægt:
- A kan ett forsto, hvordan do ka sto

ret slemt medtaget og måttet holde
sengen i længere tid. Bagefter har der
været en periode med træthed og
ofte følgesygdomme som lungebe
tæ n de Ise, mellemørebetændelse,
bronkitis og hoste. I denne periode
skal man passe på sig selv. Man skal
sørge for at få tilpas med hvile og
afslapning og huske at drikke godt
med vand. Når man gør det, kommer
man hurtigere oven på igen, og man
har mindre risiko for at få en af de
forkølelser eller andre virussygdom
me, der hyppigt følger i kølvandet på
influenzaen.

Erduvaks
så kom straks
- :·. jeg er klar
· l,

;

saks
a
:; J

der å sutt' po en ispind i den her
kuld'?

Knægten kiggede lidt uforstående på
hende og sagde så:
- Jamen, A håer jo wanter po.

97 38 42 85
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Juleaften på en klippe i Australien.
Uffe og Jesper, Alice Spring, Australi
en. Den 29. december 1993
Vi sidder nu i eukalyptustræets skyg
ge, i det centrale Australiens bagende
hede, og forsøger at tænke tilbage
på, hvad vi indtil videre har oplevet. Vi
har fundet det lettest at skrive om
vore oplevelser i den rækkefølge det
skete.
Vi sagde farvel til vore flagviftende
familier på Vildbjerg station d. 27.
november og havde stadig svært ved
at forstå, at vi var på vej til Australien.
Efter 6 timers togkørsel ankom vi til
København, hvor vi indlogerede os
hos Jespers Kusine. Næste dag
nåede vi lige bussen til Kastrup luft
havn, hvor vi en time senere kom om
bord i flyet. Tre timer senere (lokal
tid) (tidsforskellen er 8 timer red.) landede
vi i Los Angeles. Ti trætte timer se
nere gik vi om bord i flyet til Sydney,
hvor vi landede 34 timer senere (loka
ltid) (datolinien passeres red.) d. 29. no
vember.
I løbet af de næste 3 dage fik vi set
en del af Sydney og købt en bil sam
tidig med, at vi fik ordnet de nødven
dige papirer. Den 4. dag kørte vi
sydpå i vores nye bil, mod Melbour
ne. Om aftenen camperede vi i bus
hen. De første 4 dage bar præg af, at
vi lige skulle i gang og af, at der var
en masse ting, der skulle nås, inden
vi kunne komme i gang med den
egentlige tur. Den 4. december kom
vi til Ulladulla, som er en by med en
god surfstrand, og vi fandt ud af, at
man kunne leje surfebrædder (ikke
windsurfer red). Så det gjorde vi. Vi fandt
hurtig ud af, at det var umuligt at stå
på dem, så vi lå på maven på dem
10

og padlede rundt i brændingen i et
naivt forsøg på at finde den perfekte
bølge. Den kom aldrig, men i stedet
kom der 3 delfiner, som svømmede
rundt om os, for at undersøge hvad vi
var for nogen, inden de svømmede
ud på det dybe vand igen. Næste
dag fandt den perfekte bølge Uffe.
Den slyngede ham rundt og ned i en
sandbanke, hvilket resulterede i, at
han forstuvede sin skulder og slog sit
knæ og sin ryg. Det afsluttede Uffes
surfen. Fire timer senere afleverede
Jesper surfbrædderne og opdagede
først næste dag, at han var blevet
solskoldet i hovedet og på arme og
ben. Heraf har vi fundet ud af, at der
er mange farer ved at surfe, og at det
ikke er så nemt, som det ser ud til i
fjernsynet.
Fire dage senere besluttede vi at
campere i en nationalpark mellem
Sydney og Melbourne, og for at
komme hen til campingområdet,
måtte vi køre 43 km gennem en regn
skov på en meget hullet grusvej. Da
vi kom frem, viste det sig, at toilettet
var et hul i jorden, og bruserne var en
tur i Stillehavet. Men her mødte vi 3
utrolige personligheder. De kom her
en uge om året med deres fiskestæn
ger for at fiske havørreder. Dem var vi
sammen med hele dagen, og om
aftenen tog de os med ned til stran
den, hvor vi fiskede og snakkede hele
natten, mens vi fik et par øl. De fortal
te os en masse om Australien, og
hvad vi burde se. Næste morgen da
vi skulle afsted, sagde en af dem ved
navn Laurie, at vi skulle komme og
besøge ham, når vi kom til Melbour
ne, og han gav os sin adresse. Før vi

kørte, gav de os en nyfanget ørred,
som de havde skåret op i fileter, og
de sagde, at vi skulle spise den en
gang i løbet af dagen. Vi spiste fisken
samme aften, og Australske ørreder
er faktisk gode. Dagen efter var vi i
Buchan. Der var vi på en camping
plads, hvor kænguruerne hoppede frit
rundt mellem teltene, selvom de var
vilde. I Buchan var vi inde i nogle
drypstenshuler med utrolig flotte
drypstensformationer. To dage senere
kom vi til Melbourne, og der besøgte
vi så Laurie og hans kone Jude. Det
viste sig, at de havde rejst meget
rundt i Australien med deres store
firehjulstrækker, og de kunne fortælle
om en masse steder, vi burde besø
ge, og de viste os billeder af det hele,
billeder som de selv havde taget på
deres utallige ture. En god uges tid
senere kørte vi gennem Coober Pedy,
som har 80% af verdens opalproduk
tion. Coober Pedy er den mest skum
le by vi har besøgt i Australien. Det er
ikke et sted, man skal lade sin bil stå
ulåst. Om aftenen 100 km nord for
Coober Pedy, gik vores bil i stå. Der
kom heldigvis nogle rare mennesker
forbi, som ville hjælpe os med bilen.
Vi fandt ud af, at den skulle på værk
sted, og det kørte de rare mennesker
ned til den næste by og ringede til
værkstedet og sagde. Vi blev hentet
af mekanikeren kl. 1 O om aftenen, og
han ville reparere bilen den næste
dag. Stedet hvor værkstedet var hed
Cadney Homstead og bestod af en
campingplads et hotel med kantine
en benzinstation og værkstedet og
det hele ejet af vores mekaniker. Det
viste sig, at reparationen af bilen tog
næsten 2 dage, fordi knastakslen var
knækket, og reparationen beløb sig til
800 $ ca. 3600 kr. Efter reparationen

kørte vi til Ayers Rock, som er en stor
sten, der ligger i det centrale Australi
en. Den havde vi sat os for at bestige,
og det gjorde vi så juleaftensdag. Det
var meget hårdt, fordi det var 36°
varme i skyggen, og hældningen på
klippen man skal kravle op ad er 60 70°. Men det var alt besværet værd at
kravle derop, fordi der er utrolig
smukt, og man kan se milevidt derop
pe fra - 300 meter over jorden. Dette
er blot et lille udpluk, af det vi har
oplevet hernede. Det indtryk vi har
fået af Australien er, at det er et utro
ligt flot land og varieret land, lige fra
sandørken til subtropisk regnskov,
men altid varmt, og det vænner man
sig til. Menneskene hernede er mindst
lige så rare som danskerne og meget
mere åbne over for andre folk. Man
hilser meget på hinanden og de er
altid klar til at hjælpe, hvis man ser ud
til at have problemer. Godt nytår.
Uffe Thomsen
Jesper Ballegaard

I
( Alice Springs

L

11

IVAN V MORTENSEN
Bygge & indretnin gsfirma
Ørnhøjvej 24, Grønbjerg 97 38 42 81

Nøglefærdige parcelhuse
Landbrugsbyggeri
Om- og tilbygninger
Havestuer udføres i træ, plast og aluminium
Vinduer udskiftes træ, plast og aluminium
Jord- beton- og støbearbejde
Tegningsarbejde udføres
Vi står til rådighed med ydeligere oplysninger
Med venlig hilsen
Ivan Mortensen
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Forenings-etik.
Nu nærmer tiden sig hvor de fleste
foreninger afholder deres årlige
generalforsamling.
Jeg er ikke den første, der har be
mærket, at vi i Grønbjerg har mange
foreninger i forhold til byens størrelse.
Det er slet ikke så dårligt, så længe
der findes folk, der har tid, lyst og
evner til at udføre foreningsarbejdet.
Lad mig her slå helt fast, at forenin
gerne i Grønbjerg laver et kæmpe
stykke arbejde for alle i vores lille by.
Mange af foreningerne i byen ville
være meget svære at undvære.
Når det så er sagt, vil jeg opfordre
foreningerne til at overveje de
metoder, de vil bruge for at få
medlemmer til bestyrelsen. Jeg
mener, det er fuldstændigt uhørt, at
man til en bestyrelse vælger folk, der
ikke er til stede på generalforsamlin
gen, og som ikke på forhånd har
givet tilsagn om, at de vil opstille.

For at få et frugtbart foreningsarbejde
er det vigtigt, at bestyrelsen har 100%
motiverede medlemmer. Derfor bør
man selvfølgelig ikke vælge folk, der
ikke har givet udtryk for, at de ønsker
at opstille til bestyrelsen.
Hvis man på den ordinære generalfor
samling ikke kan opstille nok perso
ner, så mener jeg, at man bør indkal
de til en ekstraordinær generalforsam
ling frem for at trække nogle ufrivilligt
ind i bestyrelsen. Og hvis det ikke
lykkes at vælge en bestyrelse på den
ekstraordinære generalforsamling, så
bør foreningen alvorligt overveje sin
fremtidige eksistens !
Der er i øvrigt ikke noget i vejen for at
en bestyrelse før generalforsamlingen
kan lave lidt 'fodarbejde' for at finde
emner, som vil opstille til bestyrelsen.
Hermed vil jeg ønske alle vore fore
ninger god vind, og opfordre alle der
har tid og lyst til bestyrelsesarbejde
om, at møde op på generalforsamlin
gerne.
Finn Krogh Jørgensen
Ørnhøjvej 30

Grønbjerg Brugs
afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 23. marts
i Grønbjerg Forsamlingshus.
Der serveres en kop kaffe med lidt mad og et glas vin.
Bestyrelsen
13

Hva' er go' til mig?
STRÆK JER!
Der var afslutningen
sidste gang her i
rubrikken " Hva' er
go' til mig?"
Men hvordan udfører
man et godt stræk,
der virker løsnende
på den ofte korte og
spændte muskulatur?
At strække er at forlænge eller rette
ud. At strække sig er at gøre en
kropsdel eller hele kroppen længere.
Det gode stræk kendetegnes ved, at
det involverer hele kroppen. Stræk
impulser og strækbevægelser spreder
sig frit og uden "bremser" gennem
alle kropsdele. Det er her billedet af
katten ofte trækkes frem, for at skabe
en forestilling af det harmoniske og
frie kropsstræk.
For at udføre et godt stræk skal:
-bevægelserne udføres langsomt
og jævnt
-muskelindsatsen skal være lille/
moderat
-vejrtrækningen skal "slippes tW
{ikke holde vejret)
For at få en fornemmelse af hvordan
et godt stræk føles, så prøv disse to
forskellige måder at udføre samme
strækøvelse på.
Stående eller siddende med armene
frit hængende langs siden:
1. Hurtigt og kraftigt gør du følgende:
-stræk albuerne, bøj håndleddene op,
stræk og spred fingrene.
2. Dernæst udfører du samme bevæ
gelse langsomt, jævnt og roligt og
med lille muskelindsats. Samtidigt
strækker du albuer, håndled og fingre
14

og skyder armene i retning ned mod
gulvet, - bliv der lidt før du giver slip.
-Hvad skete der med åndedrættet?
Holdt du vejret i første tilfælde?
-Mærkede du hvordan åndedrættet
spredte sig i hele din brystkasse,
samtidig med at du langsomt og
roligt udførte armstrækket?
-Mærkede du at du slap noget af din
spænding?
Du kan prøve dig frem, du er ikke i
tvivl, når du i kroppen mærker en
dejlig og måske friere fornemmelse.
I princippet kan du strække/forlænge
alle muskler. God fornøjelse.
Inge Møller Madsen

Opstillingsmøde
til skolebestyrelsen
finder sted
Mandag d. 7. februar kl. 1930
i storrummet på skolen
Alle stemmeberettigede opfordres til
at møde op til dette vigtige møde.
Skolebestyrelsen

Skal der opsættes drægtighedstavle over byens damer ?
Først vil vi endnu engang sige mange
tak til Grethe og Gravers Sønderby
for en inspirerende start på Grønbjerg
By- og Erhvervsudviklings generalfor
samlingen d. 2 december. Gravers
og jeg havde snakket en del om, hvor
mange der ville møde op, og begge
vore forventninger blev gjort til skam
me. Der var mødt ca. 25 personer op
til en veloplagt Gravers Sønderby, der
sammen med sin karl gav en grundig
gennemgang om livet på gården.
Gravers begyndte med at præsentere
deltagerne for en drægtighedstavle,
der anvendes til at holde styr på
hvornår de ca. 60 køer skulle løbes
eller evt. løbes om, og hvornår de
skulle goldes. Ca. 1 ,5 mdr. efter
goldningen kælver køerne. Der blev
blandt flere af deltagerne ytret ønske
om, at have en drægtighedstavle på
byens damer opsat i den lokale
brugs.
Herefter gik vi en tur gennem kostald
en, opdrætsstalden, roehuset, laden,
hestestalden og maskinhuset, og
uanset hvor vi gik, bar gården tydelig
præg af, at den er blevet drevet som
et mønsterlandbrug.
Efter rundvisningen blev alle deltagere
inviteret ind i varmen hos Grethe og
blev trakteret med julegløgg og små
kager, det lunede.
Herefter fortsatte generalforsamlingen
på Grønbjerg Kro.
Kort referat af dagsordenen:
Niels Otto Fuhrmann blev valgt som
dirigent.
Formandsberetningen blev godkendt.
Ivan Mortensen, Peder Christensen
og Kristian Agerlund blev genvalgt.
Ligeledes blev revisoren genvalgt.

Under eventuelt blev et forestående
salg af industrihusene til Grønbjerg
Møbelindustri NS drøftet, og der er
nu indgået en aftale mellem Grøn
bjerg Møbelindustri NS og Grønbjerg
By- og Erhvervsudvikling Aps's besty
relse om salget. Alle anpartshavere er
blevet orienteret herom.
Jan Aa. Dyrberg.

Marts Møde
Musiker, Skuespiller,
Jyde, Købmand

Jacob Haugaard
Ja - Dak

Filosoferer over emnet:
Børn & Opdragelse
Tirsdag d. 1 . Marts kl. 1 9 30

I skolens Storrum
ALLE ER VELKOMNE
Entre og kaffe 20,- kr.
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FODBOLDSÆSONEN 1994.
Et nyt år, og dermed også en ny
fodboldsæson, står for døren og
forberedelserne til sæson 1994 er for
længst gået i gang.
I 1994 kan Grønbjerg IF fejre 60 års
fødselsdag og vi håber, at jubilæums
året vil byde på mange gode og
spændende kampe for såvel spillere
som tilskuere.

Opstart:
Børn - piger og drenge:
•
Onsdag 6. april kl. 1700
Dame Junior:
Lørdag 5. februar kl. 10°0 •
Dame Senior:
Søndag 30. januar kl. 1330 •

Med Grønbjerg IF's juleopsparing "Julens Glæde" sparer du op
til julen og støtter Grønbjerg IF, eftersom renterne tilfalder GIF.
Er du interesseret, så kig ind i Landbobanken eller snak med en af os!

"'
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Galla-show

Tornerose og de vakre børn. Opført af de mindste fra børnehuset.

Da julemandens gave blev væk. Opført af Mariehønen
17

Brugsnyt.

MØD OP TIL DET
ÅRLIGE CHECK AF
LATTERMUSKELEN
KOM TIL
DILETTANT
Torben Nielsens
Kriminalfarce

»MORDET PÅ HOPPENFELT«
opføres på de tæppebelagte
skrå brædder i
Grønbjerg Forsamlingshus

Onsdag d. 23. marts afholdes den
årlige generalforsamling i Grønbjerg
Brugs i forsamlingshuset, hvor der i
lighed med tidligere år vil blive
serveret en kop kaffe med lidt mad
og et glas vin til. Der vil også blive
sørget for underholdning i forbindelse
med arrangementet.
Det er den første generalforsamling
efter, at vi har fået ny uddeler, og i
det hele taget er der sket en stor
forandring i byens handel, da vi nu
kun har en forretning tilbage.
Forandringen har indflydelse på en
stor del af borgernes indkøb af
dagligvarer, og det er derfor naturligt,
hvis der er en del kommentarer til,
det der er sket. Alle er velkomne til at
møde op på generalforsamlingen og
give deres besyv med samt deltage i
samværet. Gratis adgangskort kan
afhentes i Brugsen, men kun med
lemmer har stemmeret ved valget til
bestyrelsen.
H. Thomsen. (formand)

FREDAG d. 25. februar kl. 1930
LØRDAG d. 26. februar kl. 14
LØRDAG d. 26. februar kl. 19
Nærmere program
samt tilmelding til
spisning lørdag følger.
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GRØN BJERG
MASKINFORRETNING
din lokale Maskinforretning

97 38 40 35

Grønbjerg-jægerne.
Klokken er 1 O en lørdag formiddag
sent på efteråret. En gruppe mænd
fra Grønbjerg og omegn er samlet
foran den grønne 4-hjulede frokost
vogn. Snakken er livlig, ansigterne er
forventningsfulde, og duften af våde
graner og fugtig mosdækket skov
bund er livgivende; hvilke oplevelser
må denne dag bringe ?
Der bliver kaldt til ro. Ejgil Skytte
holder parole, hvor retningslinjer og
formaninger for jagten bliver fremlagt.
Der bliver lagt vægt på sikkerheden
for jægeren, og fair behandling af
vildtet, det som kendetegner en veltil
rettelagt jagt. Efter dette udbringes
der en skål, for en god jagtdag med
meget at berette om. Da vi ankommer
til første såt (skovafsnit), er der en
stemning med lavmælte, spændte
mandsstemmer - ivrige, sitrende og

pibende hunde, ventende på at blive
slået løs.
For de som aldrig har været på jagt,
eller kender noget til jagt, bør det nok
forklares hvordan en drivjagt holdes.
Først placeres jægerne jævnt fordelt
rundt i skovkanten, dette sker med
mest mulig ro og forsigtighed. Når
alle skytterne er sat af på deres plad
ser, blæses et startsignal, hvorefter de
jægere der har hunde med, driver
såten igennem. Når hundefolkene er
nået igennem blæses der et signal til
afslutning.
Hundene arbejder godt i første såt. Vi
hører flere gange at hundene viser
tegn på føling med vildt. Hver gang
dette sker stiger pulsen og der lyttes
med stor spænding langs skovkan
ten. Det er den ene side af jagten,
instinktet - adrenalinet - spændingen.

(fortsættes)
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En anden er roen - freden - eftertænk
somheden - og naturens skønhed.
En tredie er samværet - beretningerne
- oplevelserne - og den gode stem
ning.
Efter første såt er der, faldet flere
skud inde i skoven, så der må være
nogen, der har noget at fortælle
under frokosten. I anden såt sker der
ikke det helt store, ud over, at vejret
bliver en smule lunere.
Og nu til dagens højdepunkt, fro
kosten. Vi sidder tæt pakket i frokost
vognen, og der breder sig snart en
duft. af gode hjemmesmurte madpak
ker, varm termokaffe, og dampende
jagttøj. Snakken og historierne går
livligt. - Hvem var det der skød i sko
ven ? - Jo det var en stor oplevelse
da !!
Tag du bare af den her kaffe, jeg har

rigeligt. - Ja det er godt nok en dejlig
hund. - Så du egernet ? osv....
Vi, ved vores bord, var så heldige at
komme til at sidde ved Martin, der
altid er god for en historie om den
gang da .....
Da vi er godt i gang afbrydes snak
ken, for nu skal hver enkelt fortælle
om deres oplevelser fra om formid
dagen og vise, at man har medbragt
jagtkniven. Formiddagens udbytte var
en skovsneppe og en hare, skudt af
henholdsvis Ejgil Skytte og Karsten
Hansen.
Under frokosten bliver der fortalt
mange historier/vittigheder, hvor
underholdningsværdien var i højsæd
et. Denne del af dagen er ikke for
sarte ører.
Efter en morsom frokost, har den
friske luft godt af en.

(fortsættes)
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Vi starter 3. og 4. såt med solen stå
ende stor og flot, lavt over himlen.
Tredie såt bød kun på solskin og frisk
luft. I Fjerde såt derimod var der drev
næsten fra starten. Der var stor aktivi
tet i skoven, og en spændt lytten
langs skovkanten. Pludselig er der en
knasen, i skovbunden bag mig, dyret
flytter sig hen mellem min sidemand
og mig, en spaniels glammen nærmer
sig, først springer et rådyr mellem
sidemanden og jeg, i det næste øje
blik springer et dyr på den anden
side. Der lyder ingen skud. Det første
dyr var for langt fra mig. Det andet
må vi jo høre nabopostens forklaring
på. Ikke så snart såten er blæst af, er
vi samlet på stedet, der forklares og
diskuteres. Naboposten havde fornuf
tigvis valgt ikke at skyde, da dyret var
kommet med stor fart, og der derfor
var stor risiko for en anskydning.
Jagten er forbi, vi traver ned til sam
lingsstedet, hvor der afsluttes med
hornblæsning til ære for dagens udb
ytte; en sneppe og en hare, og der
takkes for god ro og orden. Dog er vi
nogle stykker der får en 11bøde11
nogle har glemt kniv - nogle kørte
den forkerte vej ned til samlingsstedet
- undertegnede og Georg Anneberg
kom 2 min. og 45 sek. for sent. Det
kostede os 20 kr. og et lunt smil fra
de øvrige deltagere.
Endnu en dejlig dag i det grønne er
afsluttet og tak for invitationen. Grøn
bjerg kan kun være glad for og tryg
ved den måde, jagten i plantagen
bliver drevet på af Grønbjerg Jagtfor
ening.
AL

Kursus i Grønbjerg
Husholdningsforening.
Madværksted for forældre og børn på
Spjald skole.
V. Sinne Damsgaard.
Start 13. jan. kl. 17°0 •
Øvrige gange 20. jan. og 26. jan.
Hattefremstilling på Grønbjerg skole.
V. Britta Nielsen.
Weekenden d. 18. - 20. feb. kl. 1800 •
20 timer.
Bogbinding på Grønbjerg skole.
V. Peder Fredensborg.
Weekenderne d. 29. - 30. jan. kl. 9°0 ,
5. - 6. feb. og 19. - 20. feb.
Ca. 40 timer.

-

Tilmelding til Margit Sinkjær,
Kodalsvej 4, Grønbjerg,
tlf. 97 38 40 11
Vi håber på opstart af PC- og tekst
behandlingskursus v. Finn Krogh Jør
gensen. Annonceres senere i Uge
posten.
Bestyrelsen
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Men der var ingen esse !
Der er en speciel "duft" i et smede
værksted - en blanding af olie og jern
- noget opvarmet eller svejset jern.
Det er en solid lugt. Men det er også
solide materialer, man arbejder med i
Grønbjerg Maskinforretning. Noget
der mangler på en dag i december,
hvor jeg besøgte værkstedet, er
varmen og hyggen ved essens ild,
men i dag benytter man ikke esser så
meget, som "da jeg var dreng". Nej
det er skærebrændere til ilt og gas,
og svejseværker der dominerer bille
det.
Grønbjerg Maskinforretning er en filial
af Holmslands Maskinforretning, der
er ejet af Arne Nielsen (60 år) Holms
land. Til at passe filialen i Grønbjerg
har Arne Nielsen ansat Kristian Jen
sen (23 år). Ansat og ansat er vel så
meget sagt, nærmere flyttet. Kristian
er udlært landbrugsmaskinmekaniker,
og det blev han for et års tid siden
ved netop Holmslands Maskinforret
ning, og har så fået jobbet som be
styrer af filialen "her i sognet".
Når man kommer ind, ligner det jo et
smedeværksted. Til højre en filebænk
med skruestik og henover filebænken
en dertil hørende værktøjstavle med
alverdens former for værktøj. Lige fra
små fine tænger til låseringe og til
meterlange rørtænger til store og
meget genstridige rør og møtrikker.
Gennem højttaleren, der hænger på
væggen, forkyndes det at Herning er
den eneste by i Danmark, der har
gode juletilbud. Til venstre står en
ældre solid drejebænk af amerikansk
oprindelse. En af de drejebænke der,
ikke som de moderne tryk22

knapbetjente skabninger, skal betje
nes med gode solide håndtag. Der er
naturligvis også en søjleboremaskine,
det er een af dem, der selv står på
gulvet i modsætning til de små hånd
betjente boremaskiner, som naturlig
vis også er repræsenteret. I nærhe
den af drejebænken står en reol med
forskellige smøremidler til landbrugs
maskiner. Bagtil i lokalet står en roe
optager af ældre dato slidt og næsten
udtjent, men det er jo netop derfor
den står her - der skal monteres nye
dele, og de skal naturligvis fremstilles
på stedet. Ved siden af roeoptageren
er der en hylde med mange forskelli
ge former for jernstænger. Det lige fra
almindeligt fladjern over vinkeljern, t
jern og til lange rundjernsstænger og
aksler. Lidt henne ved en side står en
kasse savsmuld - et vældig godt
middel hvis man spilder olie på gul
vet. Alt imens vi står og snakker,
kommer der een, der lige skal have
loddet en sko eller lignende på en
stelledning til en akkumulator. Det er
hurtigt gjort, så vi går ind på kontoret,
hvor hylderne er fyldte med kataloger
over alverdens reservedele til alt in
den for landbrugsmaskiner og alt
inden for WS-branchen. Men ellers er
kontoret spartansk udstyret. Der er
naturligvis en telefon, der bærer præg
af, at de der tar' den, har olie på
hænderne. Men der står sandelig
også en telefax og en skærm af en
slags. Det er ikke en computer, men
derimod en skærm hvorpå man kan
se forstørrelser af nogle mikrofilm, der
kan stikkes ind i apparatet. Mikrofil
mene indeholder flere tusinde reser-

vedelsnumre, ca. 6000 har man på
mikrofilmene. Op ad nogle hylder står
der skovle og grebe i forskellige
størrelser og til forskellige formål. På
et lille bord ligger der et sæt gaffel
nøgler og skiftenøgler fra en størrelse
på nogle få centimeter til en halv
meters længde, alt sammen noget
man kan købe, om man har brug for
slige genstande. Så ringer telefonen...
ja, jo - der skrives ned,- jo en plade til
en brønd, jo, 70 cm i diameter, ja, og
med et par håndtag på så den kan
flyttes, ja, det klarer jeg, hvornår skal
du ha den, tak farvel.
Arbejdet i Grønbjerg er for det meste
med traktorer, mejetærskere og andre
landbrugsmaskiner, mindre med WS
arbejde. Små ting ordnes her, men
kommer der større reparationer sen
des det til Holmsland, hvor man har
flere folk til den slags ting. Ellers
kommer landmændene for det meste
og henter smådele til forskellige re
parationer.
Her i Grønbjerg kommer der jævnligt
folk og får småting lavet og de kom
mer fra Hover, Abildå, Spjald, Ørnhøj,
Thorsted og naturligvis også fra
Grønbjerg. På vejen ud kommer der
een der skal have et par pakninger til
en vandhane.
mb

En mere folkelig
Pastor.
Hvad med en mere kirkeligt inter
esseret menighed. Det ville være
ganske dejligt . for os, der kommer i
kirken regelmæssigt, at møde dem
man ellers træffer omkring i byen.
Hvis alle kom i kirke en gang om
måneden, ville der være fuldt hus.
Selvfølgelig er det kedeligt, at sang
koret er flyttet til Spjald; men vi har nu
fået en ung dygtig organist, så en
time om søndagen kan vi få stemmen
rørt og samtidig noget at tænke på vi skal jo ikke leve af brød alene.
Og hvad præsten angår så har jeg
fulgt ham på arbejde i 14 år, så med
2 kirker er der ikke meget tid til at
være legeonkel. Jeg har læst
Runestenen nr. 5 side 15, med navne
på byens borgere, der tager sig af de
praktiske ting, og andre er gode til at
tage sig af underholdningen.
Så vi er nogen der mener - lad
præsten bruge sin tid på at røgte det
kald han er kaldet til.
På gensyn i kirken.
Anna Pøhl.

Grønbjerg IF afholder generalforsamling.
Torsdag d. 10 februar kl. 20 15 i klubhuset.
Vi håber på stort fremmøde ! !

Bestyrelsen
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Musikalsk legestue - juleafslutning

Børn fra Grønbjerg og Spjald viser, noget af det de har lært i efterårets løb.

Der benyttes også instrumenter i legen.
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Hjemstavnsaften
d. 19. marts 1993 på
Grønbjerg Skole.
arrangeret af Lokalhistorisk arkiv
Af Maren Majgaard (1915).
Det er fra mit hjem, det er Nørgaard
hernede. Mine forældre købte Nør
gaard efter mine bedsteforældre i
1913. Der var et gammelt stuehus og
i 1915 blev der bygget et nyt stuehus,
og det var den år jeg blev født. Vi
flyttede ind i den nye stuehus det
samme år, men det var ikke lige så
godt, for de fortæller, at jeg havde
lungebetændelse hele tiden, og det
var jo fordi man ikke kunne tåle det.
Der var ikke ret mange tdr. land
derhjemme, så far opkøbte noget
uopdyrket jord rundt omkring, og der
var jo en masse sten i det, så i man
ge år blev der samlet sten. Jeg hu
sker tydeligt, da vi blev så store, at vi
kunne hjælpe til, fik vi en sæk, og så

måtte vi hjælpe til, så godt vi kunne.
De blev samlet til dynge og fyldt i en
banevogn, der stod nede ved banen,
de skulle så op på stationen og vejes.
Et år husker jeg, at det blev til 500
læs, der skulle vejes. Jeg kan huske,
at vi havde så mange små parceller
derude, og jeg husker, at vi havde en
ældre mand, der skulle ud og hjælpe
os derude, så gik han hen og tog
naboen Peter Tholsgaards kartofler
op i stedet for, det var ikke så godt,
så måtte vi selv til at tage vores op.
Far var jo inde i sikringsstyrkerne, da
krigen var, så havde vi en ældre karl,
som skulle gå og passe mor, hun
måtte ikke være ene dernede. Det var
Bendt heroppe fra "Chr Wollesen11
•

GRØNBJERG JAGTFORENING
Afholder ordinær generalforsamling
på Grønbjerg Kro
Fredag d. 28 januar kl. 20°0
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Der var engang.
v/ Palle Eriksen.

I 1970-erne var der gang i de arkæologiske udgravninger omkring Grønbjerg.
Mange unge arkæologistudenter fra København opholdt sig ved denne lejlighed
for første gang i længere tid i Grønbjerg. For os der bor i dette smørhul, er det
spændende at høre, hvad de syntes om at være her. Der er vi så heldige at en
af dem - Ditlev Mahler - i 1976 satte sine oplevelser på vers i en "Ode til Grøn
bjerg". Oden kan synges på utallige melodier. Ved specielle lejligheder er Oden
blevet underlagt med sækkepibemusik - af Ditlev, arkæologiens Mahler! En vis
indflydelse fra den geniale John Mogensen synes at kunne spores.
Et par enkelte kommentarer til teksten: "sluffen11 (3. vers) er et graveredskab, der
er efterspændt en traktor. Ved Sædding (6. vers) nær Esbjerg var der på samme
tid en lignende udgravning igang, også med københavnske studenter.
ODE TIL GRØNBJERG
(En muldvarps farvel til Grønbjerg)
Af Ditlev Mahler
En måned her I Grønbjerg
og man er kugleskør
armene er slatne
:og kroppen den er mør:

Når middagsfløjten lyder
skuret fyldes op
makrellen går på omgang
:og ingen drikker top:

Nej, send mig tJJ Hawai
en 14-dages tid
tJJ sprut og nøgne pi'r
:og ikke lave en skid:

Når folkene fra Sædding
de kommer fulde op
bajerkasser tømmes
:og ingen siger stop:

(Omkvæd)

Når vækkeuret ringer
om morgenen klokken syv
et mareridt begynder
:i regn og blæst og slud:

Men mandag morgen kommer
alle får et chok
regningen betales
:fysikken får et gok:

På feltet larmer sluffen
hele dagen lang
og hovedet er blæst tomt
:af vestenvindens sang:

For hænderne de ryster
ganen den er tør
kroppen den er slatten
:og hovedet er som smør:

Pauserne er korte
arbejdstiden lang
moralen synker stadig
:til spadens triste klang:

Næh, man skulle ligge i sin seng
gardinet rullet ned
pi'en skulle være nøgen
:og fyre en lille fed:
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GRØNBJERG - 2000
De grupper der blev nedsat til at
arbejde for Grønbjergs fremtid, har
valgt at kalde sig GRØNBJERG
200011 Dette kan siges at være et
passende navn, når man tænker på,
at det er fremtiden, og forhåbentlig et
godt stykke ind i det 21. århundrede
vi kan og skal hjælpe Grønbjerg.
I den koordinerende gruppe er der
udarbejdet ideoplæg og målsætnin
ger. Disse ideoplæg og målsætninger
skal så drøftes i de forskellige grup
per før den endelige ide og målsæt
ning kan fastlægges og offentlig
gøres. Endvidere har gruppen invi
teret samtlige foreninger og institutio
ner i byen til et møde, hvor der vil
blive orienteret om gruppernes arbej
de, og hvor der specielt vil blive foku
seret på spørgsmålet Skal for
eningerne i Grønbjerg stå sammen
om en minihal eller lignende11
En hel side i Ringkjøbing Amts Dag
blad d. 27 november om GRØN
BJERG - 2000 har givet meget positiv
omtale af arbejdet. En sådan omtale
vil naturligvis også medvirke til, at
andre end lige netop os selv ser i
retning af Grønbjerg. Dette skulle jo
helst resultere i, at der kom flere nye
tilflyttere til Grønbjerg.
I kulturgruppen arbejdes der videre
med planer om at etablere en ung
domsklub. Gruppen arbejder i øjeblik
ket med, at undersøge hvilken inter
esse og ønsker, der er for en ung
domsklub i Grønbjerg. Dette gøres
blandt 54 unge og deres forældre.
Bliver de ideer der arbejdes med en
realitet, vil ungdomsklubben blive et
meget spændende sted at være. Der
er stadigvæk brug for forældre, til den
11

•

11

•

forældregruppe der skal arbejde
videre med projektet.
- SÅ RING BLOT - 97 38 43 78
I by og erhvervsgruppen arbejdes der
fortsat ihærdigt med fritidslandbrug.
Der er nedsat forskellige undergrup
per, der skal tage sig af bygningsfor
slag, salgsarbejdet og de mange ydre
rammer, hvor der stilles store krav til
et sådant projekt.
Sport og fritidsgruppen arbejder med
at undersøge forskellige udvidelses
muligheder til idræts- og fritidsformål.
Dette arbejde munder ud i et ide
oplæg til mødet med foreningerne i
Grønbjerg.
Turistgruppen har fået grønt lys til
etablering af mærkede stier ved
Fandens slot og i Kiddal plantage.
Når grupperne mener at have noget
konkret at berette, vil der blive ind
kaldt til et borgermøde. Inden da er
man altid velkommen til at henvende
sig til gruppemedlemmerne, hvis
navne stod i Runestenen nr 5.
På GRØNBJERG - 2000 vegne
John Asmussen og
Mogens Ballegaard.

DK BENZIN
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg

6971 Spjald
Telt 97 38 41 87
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MINDEORD
Henry Halkjær døde på Spjald
Plejehjem lige før jul den 20. decem
ber 1993. Han blev født i Sinkjær,
Nørre Omme sogn den 18. oktober
1916. Henry Halkjær voksede op på
landet, og allerede som ukonfirmeret
dreng kom han ud at tjene og lærte
tidligt at arbejde for føden. Der har
næppe været megen tid til leg i hans
barndom, og et tegn på tidlig mo
denhed og ansvarsbevidsthed var, at
Henry Halkjær allerede i 12 års
alderen tegnede en livsforsikring på
2000 kr. - mange penge dengang.
Henry Halkjær tjente på forskellige
gårde i omegnen, og som karl på en
gård i Ølstrup traf han Helga Johanne
Sandholm, der er født og opvokset i
Ulfborg. Helga kom selv ud at tjene
som 13 årig, blev senere som ung
uddannet som syerske og gik derfor
rundt på gårdene og syede for folk,
og i Ølstrup traf hun så Henry. Den 7.
december 1939 blev de viet i Ulfkjær
kirke. Da de fejrede guldbryllup i 1989
var der stor fest i Thorsted forsam
lingshus. Ikke blot den store familie
var samlet for at hylde guldbrudepar
ret, men også mange venner deltog i
festen - ikke mindre end 147 havde
tilmeldt sig.
I et tilbageblik over et langt og godt
ægteskab kunne guldbrudeparret
udtrykke som deres livserfaring, at
man skal gå meget ondt igennem,
inden det kan blive godt. De startede
på en ejendom på 21 tdr. land i
Nørhede ved Ørnhøj, og når de i det
hele taget kunne købe ejendommen,
der kostede 13.000 kr., skyldtes det
den omtalte livsforsikring. Pengene
fra denne blev brugt til udbetaling i
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1939. En del af ejendommen - 1O tdr.
land - lå hen som hede, og det var
umuligt at leve af den. Derfor måtte
Henry tage arbejde i brunkulslejerne,
mens Helga klarede ejndommen, og
det vil sige at hun pløjede, harvede,
kørte gødning ud, fodrede osv. Så de
havde begge nok at se til. Man plejer
at sige, at en arbejder er sin løn
værd", men det gjaldt ikke i disse
hårde krisetider. "Vi var så fattige",
siger Helga, "at et brev, jeg havde
skrevet til min mor i Ulfborg, kom til
at ligge i 14 dage, da vi ikke havde
15 øre til porto".
I 1945 flyttede de til Grønbjerg, idet
de overtog Henrys forældres ejendom
på 6 tdr. land, og igen måtte Henry
tage arbejde. Han pressede tørv og
kørte brunkul, og sammen arbejdede
Helga og Henry i tørvemosen, når det
var sæson, og desuden tjente Henry
en del ved at handle med kreaturer det havde været hans store interesse,
siden han var 18 år. Efterhånden blev
det sat i system, så han handlede
hver uge på markedet i Holstebro. Nu
begyndte det heldigvis at gå fremad
økonomisk, ja, så meget, at de i 1951
købte en gård på 70 tdr. land i Søn
derkjær, og den drev de til 1987, da
de flyttede til Grønbjerg. De 36 ar
bejdsomme år på gården i Sønder
kjær, gjorde det til et minderigt sted
og her blev et kært og godt hjem for
Helga og Henry Halkjær og deres
børn. I ægteskabet blev der født 9
børn, hvoraf de 2 døde som små.
Børnene måtte naturligvis også tidligt
lære at arbejde og hjælpe til for at
opretholde et godt hjem. Kærlighed,
troskab og sammenhold gjorde det
muligt at komme gennem trange
tider.
54 år i lyst og nød blev det til, inden
11

døden skilte dem ad. Der er en tom
plads i hjemmet i Grønbjerg, men i
sorgen og savnet er der mange gode
minder. I et lille digt gav et af børnene
ved begravelsen udtryk for, hvad de
alle følte: 11 Kære far. At eje et stykke
jord - at rive og kultivere det - at så
og opleve livets fornyelse - dette er
den enkelste glæde - et menneske
kan opleve - må Gud tage godt imod
dig Far. De kærligste tanker og et
sidste farvel fra dine børn11 • Den sidste
tid, som Henry Halkjær tilbragte på
Plejehjemmet i Spjald, svandt kræfter
ne hen, og kampen for livet mod
sygdommen var håbløs. Og så var
Henry Halkjær nået dertil, at det var
godt for ham at få lov at sove stille
ind. Henry Halkjær blev 77 år.

Kirkeligt Samfund
Nr. Omme
Tirsdag d. 8. februar:
H a n s Ch r i s t e n s e n,
Spjald, viser lysbilleder
og fortæller om en tur til
Ægypten.
Tirsdag d. 8. marts:
Børge Gade, Skave.
Emne: 11 Fattigfolk og
deres børn i de gode
gamle dage11 •
Alle arrangementer foregår på
Grønbjerg Skole kl. 1930 og alle er
velkommen. Husk brød og kop.

Ernst Mølgaard Ottosen
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Vil taget løfte sig ???
Aktørene til årets dilettant er gået i
træningslejr. Vi vil opføre Torben
Nielsens (forfatteren til 11 Nitten røde
roser11) kriminalfarce "Mordet på
Hoppenfelt11 •
Man behøver ikke at være teaterana
lytiker eller cand. mag. i dansk for at
få noget ud af stykket. Handlingen er
ret banal, men der er mange mor
somme og groteske episoder, og
kender man Torben Nielsen lidt, vil
man vide, at han ikke har noget imod
at hænge politiet lidt ud, og sådan vil
det også ske her. Vi har endda fået
sammensat aktørene på en sådan
måde, at det farceagtige bliver for
stærket. Der er mange nye og nogle
få øvede med i årets forestilling. Vi
øver ca. to gange om ugen fra uge 2

til og med uge 8, hvor stykket opføres
fredag og lørdag. Vi har været samlet
een gang til læseprøve, og det tegner
til, at aktørene vil løfte den svage
handling til noget meget morsomt.
MEN PRØV OG KOM - HVIS I TØR.
De medvirkende er:
Jørgen Bank
Jane Carstens
Jette Hansen
Vivi Hansen
Jan Juhl Jensen
Dorthe Liv
Hans Thygesen
samt sminkøse, sufflør og instruktør.
På aktørenes vegne
Mogens Ballegaard.

ANNBBBIIG
t,ansport
Sand & Grus Leveres
Gummiged Udlejes

Anneberg Transport A/S
Internationale Transporter
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Højrisvej 2 - Grønbjerg
DK-6971 Spjald
Telefon 97384444

Stort fremmøde ved vandværkets generalforsamling
Sædvanen tro afholdt Grønbjerg
Vandværk generalforsamling i novem
ber måned. Lidt usædvanligt var det,
at der denne gang var mødt een
mere ud over Johannes Mikkelsen,
der passer værket til daglig, og de
tre, som sidder i bestyrelsen.
Ellers kunne formanden som vanligt
berette, at vandforsyningen var klaret
uden problemer, selv om der for
andet år i træk havde været stort
behov for. havevanding. Der var ud
pumpet 116.000 kubikmeter vand,
heraf kan cirka de 16.000 henføres til
havevanding, hvilket svarer til cirka
15%.
På bygningerne er der udført lidt
ekstra vedligehold, ligesom der er
udbygget med lidt mere automatik
med stop-start relæer i bunden af
vandbeholderne.
På ledningsnettet har der kun været
almindeligt vedligehold.
På kontoret er der investeret i en
brugt computer, som nu letter a'jour
føringen af medlemslisten og udskriv
ningen af girokortene betydeligt.
Økonomien er fortsat god. Ud over
udbygninger og fornyelser på både
værket og ledningsnettet er der sket
en opbygning af kapital fra en gæld
på 240.000,- kr. i 1983 til en likvid
beholdning på nu 205.000,- kr. Dette
er endda sket i en periode, hvor
vandafgifterne til vandværket har
været blandt de billigste i kommunen.
Vandafgifterne er ikke sat op siden
1984, og det er nu besluttet at ned
sætte afgiften for pensionister fra
500,- kr. til 360,- kr. pr. år, svarende til
1,- kr. pr. dag. For enlige pensionister
nedsættes afgiften fra 300,- kr. til

200,- kr. pr. år.
Hvad der sker fremover med pålig
ning af afgifter til staten og kommu
nen, har vandværket argumenteret
sagligt imod med den skrivelse, der
blev optrykt i sidste udgave af Rune
stenen.
Hvad der videre skal ske med opsæt
ningen af vandmålere eller ej, vil vi
informere om på et møde, når de
mere nøjagtige forhold er kendt. Vi
håber, at der til den tid vil møde
mange op.
Regnskabet blev godkendt og til
bestyrelsen genvalgtes Jørgen Kri
stensen og Peter 0. Christensen.
Leif Tange

GYMNASTIK
OPVISNING
Sæt X i kalenderen
og mød op.
Gymnastikopvisningen
foregår
FREDAG AFTEN
D. 11 MARTS 1994
i skolens gymnastiksal
Nærmere program følger
GUF
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To minutter i otte kom der een
Næste gang der bliver valg, skulle I
unde jer selv den oplevelse og gå op
i forsamlingshuset for at se valgsty
rerne tælle stemmer sammen. Stem
metællingen er offentlig, og det giver
jo adgang til førstehåndsviden.
Alle valgstyrerne sad der, Gudrun
Nyborg er formand og Gravers Kjær
gaard var der også, men man er ikke
"inhabil", selvom man er opstillet på
en liste.
To minutter i otte kom der een, nå det var nok den sidste, men nej ca. et
halv minut i otte kom der een mere,
der også nåede at stemme. Gudrun
gik udenfor og kom ind og meddelte,
at hun ikke kunne se flere, der ligne
de nogen der ville stemme, og derpå
sluttede kommunal/amtsrådsvalget i
Grønbjerg 1993.
De resterende ubrugte stemmesedler
blev pakket sammen. Der var i forve
jen opstillet borde, hvorpå man kunne
fordele stemmesedlerne efter liste
eller parti (der var opsat papskilte så
det var nemt at lægge stemmesedler
ne i de rette bunker). Kasserne med
stemmesedlerne blev åbnet. Først tog
man de grå stemmesedler fra byråds
valget og hældte ud på bordet, man
tog en håndfuld hver og begyndte at
sorterer efter liste, samtidig med at
man så efter, at der ikke var flere
krydser på listen. Der var nogle på
Fremskridtspartiet, nogle på Kristelig
folkeparti, andre på Socialdemokrati
et, men flest var der dog på liste L,
Grønbjerg listen. I den første bunke
jeg så, var der mange til Gudrun i
den næste bunke var der mange til
Gravers, der var nogen spænding.
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Det tog ca. et kvarter at dele stemme
sedlerne op. Så tælles de enkelte
lister:
Kristelig folkeparti
Fremskridtspartiet
Konservative
Venstre
Socialdemokratiet
Ugyldige
Blanke
Grønbjerglisten

2

18

4

23
33
1
6
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Man manglede een stemmeseddel i
forhold til det afgivne. Så blev der
checket endnu engang, valgkortene
blev eftertalt, det ville ikke rigtig gå
op. Så gik Ivan Mortensen hen til
"Amtsrådskassen", og heldigvis lå den
der. - Så skulle der regnes.
Der var 527 stemmeberettigede, der
var afgivet 407 stemmer, regne, reg
ne, regne, det gav en stemmeprocent
på 77,23 det var ikke så galt.
Regne, regne der var 78,9 % af de
afgivne stemmer der faldt på Grøn
bjerglisten.
Så i gang med de personlige stem
mer. Grønbjerglisten blev talt op af et
par stykker, så det var ikke let at
følge med i opløbet. Så blev bunker
ne samlet, det var ikke let at se for
skel på Gudruns og Gravers' bunker,
men ved "håndspålæggelse" fremgik
det tydelig. Gravers ønskede Gudrun
tillykke. Derpå diskuterede man et par
listestemmer og en brevstemmes
gyldighed. Der måtte checkes i "bø
gerne" om gyldigheden, men det gik.
Herefter blev alle tallene ført på en
officiel liste fra kommunen, der blev

talt på kryds og på tværs og talt
sammen igen og det blev.....
4,7%
15
Listestemmer
48,6%
156
Gudrun Nyborg
37,7%
Gravers Kjærgaard 121
14
4,4%
Margit Sinkjær
8
2,5%
Hans Erik Hansen
7
2,2%
Klaus Jensen
Andre var gået i gang med amtsråds
sedlerne, samtidig med at det endeli
ge resultat blev indtelefoneret til
Videbæk Rådhus, så det kunne kom
me ud til de offentlige medier. Og så
gik jeg hjem for at nyde en øl og se
hvordan det gik i vores store nabo
kommuner mod øst og vest. Det skal
så efterfølgende vise sig om der kom
flere stemmer til Grønbjerglisten fra
den øvrige del af kommunen. Og om
stemmerne i Grønbjerg var nok til at
få Gudrun ind igen.
Da jeg kom hjem gik der ikke mange
minutter før Videbæk resultatet tone
de frem på skærmen, og vi så at
Grønbjerglisten blev repræsenteret i
byrådet.
mb

Kiddal, Klink og Nørhede
Plantager ApS
På selskabets generalforsamling hvor
45 deltog, nævnte formanden S.
Nyborg, at hugsten i plantagerne
havde været begrænset på grund af
de dårlige priser på træ. Der var dog
produceret noget flis af de spor, der
var ryddet i de tætteste bevoksninger.
På den fredede hede på Omme
bakker, er lyngen blevet slået, og
noget er blevet knust. Amtet afholdt
udgifterne, også for en indhegning til
får der skal æde græsset, så lyngen
igen kan blomstre på højene.
Kasserer N.P. Svendsen oplæste
regnskabet: Indtægter kr. 170.666,Udgifter kr. 168.411,
Egenkapitalen er på kr. 2.868.679,
Anton Halkjær blev genvalgt til
direktionen, og Peder Spaabæk blev
genvalgt til revisor.
En anden mulig fremgangsmåde ved
udlejningen af jagtretten i plantagerne
blev drøftet, men et stort flertal
ønskede ingen ændring. En livlig
generalforsamling, med mange
indlæg godt styret af dirigenten
Gravers Kjærgaard.

SOGNEFORENINGEN
Ordinær generalforsamling i forsamlingshuset
Onsdag d. 23 februar 1994 kl. 1930
Jesper Ballegaard og Uffe Thomsen fortæller om deres tur til Australien.
På valg er: Poul Erik Nielsen, John Asmussen, Jytte Nilausen,
Niels Olesen, ingen af disse ønsker genvalg.
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En god jul for Sogneforeningen.

Vi har haft godt besøgte arrengemen
ter i den glade og travle juletid. Jule
markedet, loppemarkedet og ju
letræsfsten. Vi var glade for det store
fremmøde ved jule- og loppemarke
det, både hvad boderne angår og
antallet af besøgende. Vi siger mange
tak til de, der har villet støtte indkøbet
af en opvaskemaskine til forsamlings
huset, ved at give ting til vores loppe
marked. Loppemarkedet indbragte
2200 kr. Der skal i den forbindelse
også lyde en stor tak til Hushold
ningsforeningen for et godt samarbej
de og et stort stykke arbejde med
arrangementet.
Traditionen tro holdt vi juletræsfest
mellem jul og nytår. Eftermiddagen
var godt besøgt med mange glade
børn og forældre. Vi synes det var en
vellykket eftermiddag ikke mindst på
grund af, at forældrene også var
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gode til at deltage i sanglegene, og
derved give børnene en god oplevel
se.
Aftenens fest er altid speciel, da vi
aldrig på forhånd ved, hvor mange
der vil dukke op med deres klirrende
madkurve. Da klokken var 1830 be
gyndte de første at komme. Inden
klokken var 19°0 , var vi tre gange nødt
til at sætte eksta borde op. Da vi
begyndte, talte vi op, at der var kom
met ca. 132 mennesker. Det var
overvældende. Vi synes det er flot, at
så mange af Grønbjergs borgere kan
mødes, og more sig så meget.
Vi har i den mellemliggende periode
anskaffet os en ny juletræskæde.
Efter det årlige juletræsfald på torvet,
kunne den gamle juletræskæde ikke
mere. Wilfred Pedersen og Niels Otto
Fuhrman var hurtige til at hjælpe os,
med at få det nye træ op - tak.

Vi har bestemt, at indkøbe en indu
striopvaskemaskine her i foråret, så
det i fremtiden skulle blive lettere, at
klare oprydningen i forsamlingshuset.
Generalforsamlingen
nærmer
sig.
Fire af Sogneforeningens bestyrelses
medlemmer er på valg: Poul Erik
Nielsen, Jytte Nilausen, Niels Olesen
og John Asmussen. Ingen af dem

ønsker at fortsætte, efter fire års
arbejde i Grønbjerg Sogneforening. Vi
håber på et stort fremmøde den 23/2.
Efter den ordinære generalforsamling
vil Jesper Tang Ballegaard og Uffe
Thomsen fortælle om deres tur til
Australien.
Grønbjerg sogneforening.

Selv om minerne er betænkelige, gik salget vist godt ! ! !

�DANA
VINDUER�

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg
6971 Spjald.
Tif. 97 38 45 00
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FODSPOR
En mand drømte en nat, at han gik langs en strand
sammen med Gud. På himlen flammede scener fra
hans liv. For hver scene lagde han mærke til to
sæt fodspor i sandet. Det ene par tilhørte ham selv
- det andet var Guds.
Da den sidste scene af hans liv havde passeret
revy for ham, tog han et tilbageblik over sporene i
sandet. Da bemærkede han, at flere gange under
hans levnedsbeskrivelse var der bare et sæt fod
spor i sandet. Han lagde også mærke til, at det
netop var i de perioder hvor hans liv havde været
sværest og fyldt med sorg. Det gjorde ham urolig
og han spurgte Gud:
"Gud, du sagde engang til mig, at hvis jeg beslutte
de mig til at følge dig, så ville du altid være med
mig. Men nu ser jeg, at under de sværeste perio
der i mit liv, findes der bare et sæt fodspor. Jeg
forstår ikke at du har forladt mig, når jeg havde
mest behov for dig?"
Gud svarede: "Mit kære, kære barn. Jeg elsker dig,
og jeg vil aldrig forlade dig i prøvelsernes og lidel
sens stund. Der hvor du kun ser et sæt fodspor det var der jeg bar dig"!

Fra Paula Hansen har vi modtaget ovenstående
linjer om livsfilosofi.
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Test din sproglige kreativitet.
Nedenstående 14 opgaver går ud på at udfylde hver sætnings to tomme pladser
med to enslydende ord, der giver sætningen mening.
De to første sætninger er gjort færdige, for at vise hvad der menes.
1 . Kom Petersen med fly ? - Nej han tog tog.
2. Mutter forstår det med det samme, men fatter fatter ingenting.
3. "Mors frikadeller er ikke så gode", sagde Yrsa." Jeg foretrækker ____

11

•

4. "Vil du blive til middag? 1 spurgte far sin søster. Jamen far", sagde sønnen.
11

',

"Husk at ___ ___
5. Når familien tager på ferie, er fars ønskemål fanø. _____ _
6. Fru Nobelgren kom hjem fra mannequinopvisning og hendes datter spurgte
hende: "Fik du set de nye ____ __ __
7. Petersen fik et rensdyrgevir af en ven og skrev til ham: "Hugo Børge, dine
___ ___ jeg for."
8. "Du må gerne lege med pincetten\ sagde moderen til barnet, der rodede
med medicinskabet. Men ___ ___ små børn ikke ved.
9. Når man løber slår man ofte foden. Går man på ______ det sjældnere.
11

11

1 O. Han har ____ __ af hundehuset.
11 . Gårdejerens hingst er ikke fremragende til at springe, men hans ---_ __ godt.
12. Hvis du vil have fugle til middag, bør det være kyllinger. ____ ikke.
13. Præstens køer går villigt ud på marken, men hans ____ __ sig.
14. "Hvad nytter det, at du har fået fåret til løbe, når du har ______

Fællesspisning.
Kulturgruppen i Grønbjerg vil afholde fællesspisning
i marts eller april måned.
Læs nærmere i Runestenen nummer 7.
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90'ernes TV-lyd.
Siden fremkomsten af CD-pladen har
Radio/TV branchen ikke haft de helt
store nyheder at byde på. Nu er der
dog blevet introduceret en ny TV-lyd,
kaldet Dalby Surround Sound. Syste
met har været kendt siden slutningen
af ?O'erne, men har indtil for nylig
mest været forbeholdt biograferne.
Som navnet antyder, er der tale om et
system der 'omringer' lytteren/seeren
med lyd. Traditionelt kommer lyden
fra selve fjernsynet, fra enten en
enkelt eller to højttalere. Ved Dalby
Surround placeres ialt 5 højttalere
hele vejen rundt om seeren, så man
nærmest befinder sig midt i begiven
hederne. Systemet har størst effekt
ved live-musik, sports-udsendelser og
action film.
Både Danmarks Radio og især TV2
sender flere film og udsendelser i
Surround Sound. Desuden er langt
de fleste indspillede video-film indspil
let med Dalby Surround Sound. På
kassetten skal der så stå enten 'Dalby
Stereo' eller 'Dalby Surround'.
For at kunne benytte teknikken kræ
ves der ud over de 5 højttalere, en
speciel forstærker, som kan 'dekode'
Surround-signalet. En sådan forstær
ker kan i dag fås fra ca. 4.000 - 5.000
kr. og op. Hvis man vil høre video-film
i Surround Sound, kræves der des
uden en HI-FI Stereo videomaskine
(Nicam). Hvis man kan 'nøjes' med at
se TV-udsendelser i surround sound
skal man have et fjernsyn med Nicam
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stereo.
I dag kan man også få TV-apparater
med indbygget Surround Sound
dekoder. Til disse kræves ofte kun 2
ekstra højttalere for at man kan få sin
TV-lyd i Surround Sound.
Bang og Olufsen var ellers de første i
verden, som introducerede et totalt
integreret system med Surround
Sound. Prisen på ca. 100.000,- kr.
kan dog nok afskrække de fleste.
Til alle som har mulighed for at prøve
Dalby Surround Sound, kan jeg klart
anbefale det. Oplevelsen af film bliver
meget mere intens, og man lever sig
meget mere med i handlingen.
FKJ

Grønbjerg
Kro

Ruth og Kesse

VI LEVERER VARM OG
KOLD MAD UD AF
HUSET
Tlf: 97 38 44 50

SØNDAGSMENU
KUN Kr. 65, -

Gule fanden.
Han lo ad hende, og hans latter klang
tvungent. Der var nu kommen en vis skyhed
over hende, og han syntes heller ikke at
være som før. Da hun ikke mere vilde sætte
sig hos ham, greb han snart et på skud til at
fjerne sig.
Så gik tiden. Hun ventede ham dag efter
dag og spejdede idelig mod syd. Der kom
andre smuglere; men han kom ikke, og
Hans Hovborg kom tilfældigvis heller ikke.
Der blev tillyst ægteskab for hende, og
hendes angst og sorg tiltog. Vilde han nu
komme, så vilde hun måske ham ud i den
vide verden; men da han fristede hende
dertil, nægtede hun det. Han havde også
fristet hende på anden måde, og hun havde
revet sig fra ham i blufærdig vrede. Hun
tænkte sig, at han måske var blevet fortør
net på hende, og i sin barnagtighed tænkte
hun ikke på, at han i så fald ikke var en
tanke eller en tåre værd. Bryllupsdagen kom
og gik til ende, mens hun følte sig usigelig
fortabt. Så kom han. Hun gættede straks,
fra hvem det var, Maren Klink bragte sit
budskab. Den ulykkelige brud var næsten
fra sans og samling, og da han forlangte, at
hun skulle løbe bort med ham, adlød hun
uden betænkning. - Den, der bortførte
bruden fra Holmgård, var ikke djævelen
selv, men en af hans værdigste udsendinge.
Et år efter genfinder vi Søren Tiphedes brud
og hendes forfører en mils vej østen for
Ribe. De har opholdt sig på forskellige
steder og udgivet sig for ægtefolk; nu har
de lejet en stue i et hus på Fæsted Hede.
Den brødefulde og ubetænksomme hand
ling er måske allerede fortrudt på begge
sider, og navnlig har Kristine begyndt at
skønne, at hendes far vist ikke havde taget
meget fejl i sin mening om Povl. Den rigdom
han roste sig af at besidde, har hun ikke
mærket noget til; thi rigtignok har de til sine
tider levet i overflod, men stundom har hun
næppe haft det tørre brød. Hun ved, at han
somme tider hjælper smuglerne nede ved
Kongeåen; men han synes også at have
andre erhvervskilder, som hun ikke kender,
og han bliver vranten, når hun spørger ham
derom. Nu ængster hun sig meget for
fremtiden; thi den tid vil ikke være fjern, da
hun vil have en mund mere at mætte, en

hjælpeløs skabning at værne og pleje. I sine
ensomme og kummerfulde dage har hun nu
tid til at tænke over sin brøde, til at mindes
sin far, til at angre sin opførsel imod ham og
mod den anden mand, til hvem hun blev
knyttet ved et helligt bånd, der så brat blev
sønderbrudt. Hendes gråd og anger har
bragt hendes skønhed til at falme og har
svækket hendes sundhed. Hun er ikke i
stand til som forhen at fængsle sin forfører,
på hvem dog hendes fremtid beror; thi hun
er ene iblandt fremmede og er fattig på alt også på evner og kraftig vilje. hun ønsker
inderlig, at hun må dø, inden den dag oprin
der, da hun må skænke et andet væsen
livet.
Men førend den stund kom, skete der en
forandring med Povl, som tyede på, at han
dog ikke helt var blottet for menneskelig
følelse. Han var nu ikke længer borte fra
hende i ugevis ad gangen, og skønt han
intet arbejde havde, fandt han dog udvej til
at skaffe noget forråd for den kommende
vinter. Hvor han fik det fra, begreb hun ikke;
men hun skulle snart få øjnene op i så
henseende.
En nat og en dag havde han været til svire
lag ovre i Obbekjær og kom hjem henimod
aften. Han trak et sølvur op af lommen og
hængte det på et søm. Hun spurgte ham,
hvor han havde fået det fra.
»Det har jeg vundet i kortspil, « sagde han.
»Du ved, jeg er en heldig spiller. <<
»Jeg ved det,« sagde hun; »men det er in
gen god næringsvej.«
>1 Ba!« svarede han. »Den er lige så god som
enhver anden. Din far har da også gerne
villet spille kort, når han kunne vinde. Nu
skal han dog have lagt det af, efter hvad jeg
har hørt. Han har slået sig til bibellæsning,
den gamle farisæer, og er ved at blive
hellig. «
Hun stak i at græde og sagde: » jeg har
voldt ham så megen sorg, at det vel kan
have fået ham til at tænke sig om. «
>)ja, såmænd! Og har du været årsag til
hans omvendelse, så var det jo en god
gerning, at du løb bort; men hold nu din
mund, for jeg trænger til at sove; jeg skal
hjemmefra i aften. «
Han lagde sig på sengen, men var næppe
kommen til at sove, før hun kaldte på ham.
fortsættes.
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Der går mange
gode " ender" på
et godt stykke
LIMTRÆ

f,llfJNll,Jl�llf,
tlfJIIEI"INl)IJS'I11ll 1\/S

Asmussen & Sørensen
Højrisvej 1 • Grønbjerg • 6971 Spjald
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