
STENEN

Nr. 60 15. januar 2003 10. årgang

RUNE

Sidst i november måned kunne Brugsens bestyrelse meddele at der 

var ansat en ny uddeler pr. 1. januar 2003. 

Poul Jacobsen er navnet. Den 33-årige uddeler er udlært i Vinding 

Brugs og har fungeret i så forskellige stillinger som butikschef i Fak-

ta, Holstebro, og som uddannet pædagog.  

Poul Jacobsen bor- og er opvokset i Holstebro. 
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���� Redaktionen 

Forsiden 

Efter Brugsens for- og meget omtumle-
de tilværelse, kan vi kun håbe på at den 

nye uddeler kan føre Brugsen i Grøn-
bjerg ind i mere smult og rolige vande, 

men dog på en sådan bølge at vi i Grøn-

bjerg stadig kan opretholde et dagligt 
indkøbssted. 

Vi vil herfra byde den nye brugsudde-
ler, Poul Jacobsen, hjertelig velkommen 

til Grønbjerg og Brugsen, og håbe på at 

det også denne gang kan blive et godt 
samarbejde Runestenen og Brugs imel-

lem. 

Her omkring  

Den 10. januar 2003 er det præcis 10 år 
siden at ideen til Runestenen opstod. 

Jeg kontaktede Alan Larsen og Finn 

Krogh Jørgensen, som jeg bl.a. kendte 
fra arbejdet med en gevaldig revy der 

gik over scenen et par år i forvejen, for-
året 1991.  

Kort tid efter (det var vist samme aften 

eller højest et par dage senere) var 
”konceptet” (som det hedder på nu-

dansk) klar og det første nummer blev 

udsendt d. 15. marts 1993. 
De nærmere detaljer kan evt. blive ud-

dybet i jubilæumsnummeret. 

En ti års fødselsdag er jo ikke noget 

man sådan i almindelighed fejrer, men 
på den anden side - i en tid hvor det ene 

blad går ind efter det andet, er der må-
ske grund til at markerer denne milepæl. 

Og hvis man så har den frækhed at kal-
de det et jubilæum i stedet, så er det må-

ske lidt mere legalt at fejre det. 

Hvordan det skal gøres ligger stadig lidt i 

støbeskeen, men hvis der er nogen blandt 
bladets læsere der har ideer til indlæg el-

ler noget der kan bringes er jeg da særde-
les imødekommende. 

Jeg vil i givet fald gerne vide det lidt i 
god tid, hvis der skal sættes større ting i 

værk. 

Deadline for Jubilæumsnummeret vil jeg 

forsøge at holde til sædvanlig dato, men 
vil ikke have noget imod hvis eventuelle 

indlæg var i lidt god tid. 

Deadline for nr. 61 er 

Lørdag d. 22. februar 

Og bladet udkommer 

onsdag d. 12. marts 

RUNESTENEN 

wwwwwwwwwwww.runestenen.dk.runestenen.dk.runestenen.dk.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.
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Gravers Kjærgaard 

 
Runestenen har 
meddelt deadline til 
udgivelse nr. 60, alt-
så Runestenen fyl-
der 10år! 
Vi er privilegerede 
her i sognet, at have 
et så fantastisk blad, måske endda det 
bedste sogneblad i Danmark. 
Bladet løser mange opgaver, informati-
on, oplysning, reklame, underholdning, 
bindeled, almen reklame/omtale af sog-
net og meget mere.  
For mit vedkommende er bladets udgi-
velse ikke blot en kærkommen lejlighed 
til at lave lidt almen information om by-
rådsarbejdet, - men også en pligt til at 
gøre det, og dermed give mit bidrag til 
en gensidig dialog. Alt sammen for at 
lytte til det bagland jeg er valgt af, - der 
er altid en risiko for, at når først man er 
valgt, så er der nok at gøre med møder 
og andet, og dem man skal repræsentere 
og lytte til glemmes. Så hermed tak og 
Stort Tillykke med 10 års jubilæet til 
Runstenen – og dermed Mogens. 
 

2002 
2002 har budt på mange opgaver rent 
kommunalt, men det skal da indrømmes 
at vej i og omkring Videbæk og Vide-
bæk Skole har fyldt meget på dagsord-
nerne, men heldigvis ser det ud til at væ-
re sat på skinner nu, om end der stadig 
ligger meget arbejde, inden specielt sko-
len er færdig. Boligbyggeriet er der for 
alvor blevet gjort noget ved i Videbæk 
by. Når vi sådan ser på det, er det jo nok 
kommunens centerby der har haft størst 
bevågenhed i det forgangne år, bestemt 
også tiltrængt. Heldigvis blev 2002 også 

året hvor fortov og parkeringsplads i 
Grønbjerg blev en realitet, godt hjulpet 
på vej af frivillig arbejdskraft. Det blev 
også året hvor en lang række selvforvalt-
ningsaftaler blev indgået med ledere på 
skoler, børnehaver, institutioner m.m. 
 

2003 
Selv om indeværende år har været begi-
venhedsrigt, venter der store opgaver i 
såvel 2003 som årene derefter, her tæn-
ker jeg ikke mindst på renovering af de 
resterende skoler i kommunen. Meget er 
som nævnt sket i Videbæk by, men re-
sten af kommunen må bestemt ikke 
glemmes. Ligeledes starter planlægnin-
gen af renoveringen af de 4 plejehjem, så 
arbejdet kan iværksættes, forhåbentlig 
sidst i 2003. Her drejer det sig om 
Spjald, Bakkely, Centerparken og ikke 
mindst Grønbjerghjemmet med 16 boli-
ger. –  fortsættes side 6 

Indholdsfortegnelse. 
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Biblioteket: T. Vestergård 97384177 

Billardklubben: Niels Erik Jakobsen  97384468 

Brugsens Bestyrelse Niels J. Sønderby 97384616 

By- og Erhv.udv: Ivan Mortensen 97384211 

Byrådet: Gravers Kjærgaard 97384094 

Børnehuset: Lone R. Lauritsen 97384066 

Dagplejerep.: Susanne Bagge 97384414 

Flagalle Holger Therkildsen 97384161 

Forsamlingshuset: 97384383 

Fællesbestyrelsen: Ole Berthelsen 97384179  

Grønbjerg-2000: Mogens Ballegaard 97384332 

Gymnastikforen.: Torben Sønderby 97384606 

Havekredsen: Lis Helles Olesen 97384313 

Hjemmeplejen: 96949494 

Familie & Samf: Susanne Andersen 97384747 

Idrætsforeningen: Leif Kjærgaard 97384323 

Jagtforeningen: Kresten Agerlund 97384270 

Kirkebetj/Graver: Ida Ebbensgaard 22327923 

Kirkeligt Samf: Ingrid Kirk 97384020 

Klubhuset: 97384076 

Landbetj: Karl Werge (Videb.) 97171030 

Lokalhistorisk: N. Peder Svendsen 97384110 

Lægen: Henrik Thomsen 97384050 

Menighedsrådet: Helle Engestoft 97384332 

Musikforeningen: Jette Kragh 97384239 

Nr. Omme Graver kontor 97384696 

Nr. Omme Kimelaug Mogens Ballegaard 97384332 

Posthuset: Brugsen 97384042 

Præsten: Ernst M. Ottosen 97384183 

Røde Kors:  Besøgstjeneste 97173354 

Skolen: Henning B. Møller 97384177 

Sogneforening: Charlotte Hansen 97384770 

Udlejn Forsamlhus Charlotte Hansen 97384770 

Ungdomsklubben: Karen Bak 97384349 

Vandværket Jørgen Kristensen 97384259 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1800  Søn- og helligdage kl. 1745 
Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1200 

Rutebilernes informationscentral: Videbæk ------------------97 17 33 99 
Mandag - fredag kl. 700 - 1830 Ringkjøbing --------------97 32 33 99 
Lørdag kl. 900 - 1600 Holstebro -----------------97 42 17 88 
Søndag kl. 1200 - 2100 Skjern ----------------------97 35 06 77 

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

Læge H. Thomsen

Tlftid: 800 - 900 
Konsultation: 
efter aftale 

Tlf.: 97 38 40 50 

Grønbjerg 

Folkebibliotek:

Mandag: 1500 - 1700 

Torsdag: 1800 - 2000 

Tlf.: 97 38 41 77 

Dekorationer - ophæng 

Alt i tørrede blomster 

Hver dag 12 - 18 

Tlf.: 97 38 47 70 

Klip og Krøl:

Mandag: 900 - 1730 
Tirsdag: 900 - 1730 
Onsdag: Lukket 
Torsdag: 900 - 1730 
Fredag: 900 - 1730 
Lørdag: Lukket 

Tlf.: 97 38 42 85 

Vandværket: 

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

Genbrugspladsen: 

Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 - 1200

Brugsen:

Åben alle dage 
800 - 1800 

Dog undtaget Juledag og Nytårsdag 

Postekspeditionen:

Alle hverdage: 
800 - 1200 

Søndag lukket 

Post indleveret efter 
1200 bliver sendt efter-
følgende hverdag. 

Tlf.: 97 38 40 42 

Fodpleje: 

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

Landbobanken:

Mandag: 930 - 1200 
Torsdag: 1330 - 1730 
Fredag: 1330 - 1630 

Tlf.: 97 38 40 49 

Politiet i Videbæk: 

Mandag - onsdag
10.00 - 12.00

Torsdag16.00 - 18.00
Fredag 10.00 - 12.00

Tlf. 97 17 10 30 

Udenfor kontortiden 

henvises til Ringkøbing 
politi tlf. 97 32 14 48  

LLLL  Serv i cemedde le lser  7777 

Videbæk kommune: 96 94 94 94 
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JANUAR Side Side 

MA 13 Dagen er tiltaget med 0t 30m3 LØ 15 

TI 14 SØ 16 Kirke 10 

ON  15 MA 17 8

TO  16 TI 18 Sogneforeningen General 16 

FR  17 ON 19 

LØ  18 TO 20 Havekreds GIF General 34 38 

SØ  19 Kirke ingen FR 21 

MA  20 4 LØ 22 Deadline 61 Jubinummer 

TI  21 SØ 23 Kirke 14 

ON  22 Kirkelig Samfund 34 MA 24 

TO  23 TI 25 9

FR  24 ON 26 Sorgterapeut Fam&Sam +KS +Me 9 

LØ  25 Jagt i Kiddal 10 - 12 TO 27 

SØ  26 Kirke 10 FR 28 

MA  27 (tilmeld fællesspisning tirsdag) 5 MARTS 

TI  28 Jagtforeningen General 31 LØ 1 

ON  29 SØ 2 Fastelavn Fam Sam - Sogn Kirke 10 6 - 9 

TO  30 MA 3 Litteraturklub 10

FR  31 Fællesspisning 9 TI 4 

FEBRUAR ON 5 

LØ 1 TO 6 

SØ 2 Kirke 14 FR 7 

MA 3 Litteraturklub 6 LØ 8 

TI 4 Mette Vinge i Videbæk (litteratur) SØ 9 Kirke 14 

ON 5 MA 10 Grønbjerg - 2000 rep. møde 11 38 

TO 6 Skolefest Havekreds General 34 TI 11 Tilmelding Sommerbadminton 12 

FR 7 Skolefri ON 12 

LØ 8 TO 13 

SØ 9 Kirke ingen FR 14 Gymnastikopvisning 7 

MA 10 Skolens Skifolket 7 LØ 15 Badmintonturn. Havekreds 7 34 

TI 11 Vinter tager SØ 16 Badmintonturn. Kirke 10 7 

ON 12 Fe- hhv. MA 17 12

TO 13 rie nord- og TI 18 

FR 14 sydpå ON 19 Dagen tiltaget med 5t 16m
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...fortsat fra side 3 

 

Vi vil givetvis også høre mere til Struk-
turkommissionen, som regeringen har 

nedsat, til at kigge på de amtslige og 

kommunale roller i den offentlige opga-
veløsning. Kommunale fusioner eller ej, 

som jeg før har nævnt skal der være syn-
lige fordele, hvis vi skal sammenlægge 

os med en eller flere af vore naboer. 

Tænker vi den tanke, at det bliver en rea-
litet, mener jeg helt klart, at vi har størst 

interesse – og kulturel fællesskab med 

kommuner vestpå frem for i østlig ret-
ning. 

Dette var mine sidste linjer i 2002 til Ru-
nestenens januarnummer, med disse ord 

vil jeg gerne ønske bladets mange læsere 

et Godt Nytår 2003. � 

���� Børnehuset 
 
 
Ved: Inge Kjær 

 

Siden sidst har vi haft lygtefest. Henning 
kom og førte an gennem byen og bagefter 

samledes vi på legepladsen til bål, pølser 
og varme drikke. På trods af det fugtige 

vejr fik de fremmødte en hyggelig aften. 

November måned gik med forberedelserne 
til julefesten, som var den 28. november. 

Børnene opførte ”Den drabelige drage” og 

bagefter blev der serveret æbleskiver. Der 
kom mange mennesker denne aften og he-

le Mariehønen og børnehaveklassen sum-
mede af liv. 

December er gået med hyggelige julefor-

beredelser, både spiselige og dem til pynt 
og vi har sunget julesange og læst mange 

historier. 
Fra børnehuset vil vi gerne sige tak til alle 

for året der gik og glæder os til at tage hul 

på 2003. � 

Søndag d. 2. marts 

 

Kl. 14.00 – 16.00 
 

Børn gratis adgang. 

 

Voksne kr. 25,- 
Inkl. Kaffe og fastelavnsbolle. 

OBS !  

Der er præmie til de bedste  

udklædte 

 

Der sælges is og sodavand 
 

 

Grønbjerg Sogneforening. 

www.runestenen.dk 



7 

���� Runestenen har modtaget en meget stor gave 

Runestenen har af Svend Kamp (tidligere Algade 15, nu Plejehjemmet i Spjald) modta-
get en meget stor gave. 

Jeg er meget taknemmelig over, at der på den måde bliver tænkt på bladet og dens fort-
satte eksistens og vil hermed kvittere for gaven med en meget stor og varm tak. 

Ligeledes en stor tak til Børge Kamp der varetager Svends interesser. 

Gaven er en jordparcel på ca.1,5 tønde land der er belig-
gende vest for Grønbjerg. 

Ud over jordparcellen medfølger et pengebeløb der skal 

dække udgifterne ved ejendomsskatterne. 
Der er endnu ikke taget stilling til grundens fremtid. 

Svend Kamp benyttede grunden som et fristed hvor han fik 
udgravet et par søer. Derudover blev noget af jorden dyrket 

ligesom Svend plantede Rododendroner derude. Svend 

havde endvidere et lille hus på grunden hvor han nød stil-
heden og naturen på og omkring grunden. 

Svend Kamp er hermed livsvarig modtager af Runestenen. 

Mogens Ballegaard. � 
Svend Kamp 

Gymnastikopvisning 

fredag d. 14. marts 2003 kl. 19.00 

Opvisning af 7 hold 

derefter fælles kaffebord.

Badmintonturnering 

lørdag/søndag d. 15/16. marts 2003 

Bestyrelsen 
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���� Kirkelig Samfund 

Ved: Mogens Ballegaard 

Efter en underholdende aften med Johan-
nes og Ingrid Kirk tirsdag d. 5. novem-

ber var der generalforsamling i Kirkelig 
Samfund i Grønbjerg. Hans Erik Hansen 

og Stinne Kristensen havde valgt at træk-

ke sig og lade nye prøve kræfter med be-
styrelsesarbejdet. 

Efter en del parlamenteren lykkedes det 

at få valgt Ingrid Kirk, Iris Kamp og Er-
na Madsen til bestyrelsen.  

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen 
sig med Ingrid Kirk som formand, Thyra 

Larsen som kasserer, Iris Kamp som se-

kretær og Erna Madsen blev suppleant.  

Herunder er det fra venstre: Erna Mad-
sen, Ingrid Kirk, Iris Kamp og Thyra 

Larsen. � 

Er du vaks 

så kom straks 

jeg er klar 

med kam og saks 

97 38 42 85 
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Fællesspisning

Fredag d. 31. januar kl. 1830

i Forsamlingshuset

Tilmelding i Brugsen senest 

tirsdag d. 28. januar  

Familie  & Samfund - Kirkelig Samfund - Menighedsrådet 

Voksne: 40,00 kr. 
Børn 20,00 kr. 

Familie & Samfunds bestyrelse tilbyder:

Sminkning af børn og unge til fastelavnsfesten 

Søndag d 2. marts fra kl. 12.00 til kl. 14.00 i 
Forsamlingshuset. 

Der vil være et par medlemmer fra Familie & Samfundsbestyrelse, som vil være 
behjælpelig med at sminke jer. Kom med et forslag og vi vil gøre vores til at det 
lykkes. 
En sommerfugl, en tiger, en kat, skorstensfejer maling af flotte sjove morsomme 
grusomme ansigtsmalerier kun fantasien sætter grænsen for kreativitet. 

Vi lægger farve til. Med venlig hilsen Familie&Samfund 

Onsdag d. 26. februar kl. 19.30 i 

Grønbjerg Skoles Storrum 

Sorgterapeut Solveig Rosenkvist 
Fortæller om at miste: 

Et foredrag om ”Den største sorg…” 

-hvad er naturlige sorgreaktioner

-hvordan komme videre i livet

-hvad kan jeg gøre som nabo - ven eller kollega

Da mødet er på skolen medbring da venligst kop. 

Venlig hilsen Menighedsrådet, Kirkelig Samfund og Familie & Samfund 
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���� Julehygge forskellige steder i Grønbjerg

Julehygge på Grønbjerghjemmet d. 29. november 

Idrætsforeningen og Landbobanken deler ”Juleglæder ud” også d. 29. november 
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Julemarked i Forsamlingshuset lørdag d. 30. november Familie &Samfund stod for arrangementet. 

I Brugsen kunne man den 13. december nyde et glas gløgg og hilse på den nye brugsuddeler. 
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���� Grønbjerg Vandværk 

Ved: Formand Per Hessellund Lauritsen 

Den 17. oktober 2001 trådte bekendtgø-
relse nr. 871 af 21. september 2001 om 
vandkvalitet og tilsyn med vandforsy-
ningsanlæg i kraft. Bekendtgørelsen er 
en for-danskning af et EU direktiv om 
vandkvalitet. Selvom der er langt til Bru-
xelles, så har bekendtgørelsen og dermed 
direktivet også indvirkning på vandet un-
der Grønbjerg.  
Ikke at vandet bliver hverken bedre eller 
dårligere af den grund, men alle vand-
værker, og dermed også Grønbjerg 
Vandværk, er nødt til at kontrollere 
vandkvaliteten hyppigere og grundigere 
end hidtil. På den måde kan vi så doku-
mentere det vi i forvejen ved, nemlig at 
vi har noget rigtig godt vand i Grønbjerg. 
En anden del af bekendtgørelsen går på 
offentliggørelse af kontrolmålingerne af 
vandet. Vi har i Vandværket besluttet, at 
offentliggørelsen vil finde sted i Rune-
stenen og på www.groenbjerg.dk  
Der er i 2001 udtaget 2 ordinære prøver 
på Grønbjerg Vandværk. Resultaterne 
heraf kan ses på modstående side:  

Vandledningsafgiften 
Vandværkerne i Videbæk kommune har 

i efteråret 2002 indgået en aftale med Vi-
debæk kommune om opkrævning af 
vandafledningsafgift. Det betyder, at 
vandværkerne fremover skal opkræve 
vandafledningsafgiften sammen med 
vandværkernes opkrævning af betaling 
for vand. Aftalen er lavet for at gøre for-
brugernes betaling for vand mere enkel 
og overskuelig. Fra og med 2003 er hele 
betalingen for vandforbruget derfor sam-
let på én regning, nemlig den fra vand-
værket. Grønbjerg Vandværk vil derfor i 
marts opkræve et acontobeløb for 2003. 
Videbæk kommune udsender derfor ikke 
den sædvanlige opkrævning af vandaf-
ledningsafgiften i april og oktober. Års-
opgørelsen for 2002 laves dog af Vide-
bæk Kommune efter de gamle regler og 
udsendes omkring 1. april 2003. 

Tilmelding til 

Sommerbadminton 

Foregår: 

Tirsdag d. 11 marts 

2003 

i Gymnastiksalen 

Mvh  Badmintonudvalget 

Bredgade 64  6900 Skjern 
97 35 12 1 1 
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Seneste 

resultat 
Laveste 

resultat 
Højeste 

resultat 
Enhed 

Kvalitets- 

krav 
Sted 

Kemiske:       

Hårdhed 3,8 3,8 3,8 dH  V 

pH     7 – 8,5 F 

Nitrat <0,5 <0,5 <0,5 mg/l <50 V 

Jern 0,08 0,08 0,10 mg/l <0,2 F+V 

Mangan 0,012 0,012 <0,02 mg/l <0,02 F+V 

Nikkel 0,12 0,12 0,12 µg/l <20 V 

Flourid <0,10 <0,10 <0,10 mg/l <1,5 V 

Mikrobiologiske:       

Coliforme bakterier <1 <1 <1 antal/100 ml <1 F+V 

Termotolerante coli <1 <1 <1 antal/100 ml <1 F+V 

Kimtal 21 °C 2 1 2 antal/ml <200 F+V 

Kimtal 27 °C <1 <1 1 antal/ml <20 F+V 

 

< = mindre end 
V = undersøges på vandværksprøver 

F = undersøges på prøver udtaget ved 
forbrugers taphane 

 

Prøverne er udtaget og analyseret af 
Miljøcenter Vestjylland I/S 

 

Som det kan ses af ovenstående, så er 
vandkvaliteten i Grønbjerg god. I for-

bindelse med analyse af prøverne, der 
ligger til grund for tallene i tabellen, er 

der ikke oplyst nogen pH værdi. Værdi-

en ligger normalt omkring 7,5.  
Det man kan glæde sig over er vandets 

hårdhed på 3,8, hvilket er en meget lav 
værdi. Dette betyder, at der kan spares 

på vaskemidlerne i f.eks. vaskemaski-

nen.  
Ud for coliforme bakterier og ud for ter-

motolerante coli står der <1. I praksis 

betyder dette, at Miljøcenter Vestjylland 
I/S ikke har været i stand til at måle 

hverken bakterier eller coli. 
 

De prøver der er taget i 2002 tyder ikke 
på, at kvaliteten af vandet er blevet dår-

ligere.  
Når alle tallene for 2002 foreligger, vil 

disse ligeledes blive offentliggjort i Ru-

nestenen og på www.groenbjerg.dk � 

Analyseværdierne offentliggøres 

også på: 

 

www.groenbjerg.dk 
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���� Årets gang - derude 
Ved: Lars Holm Hansen 

Så gik 2002 også og vi starter atter på et 
helt nyt og friskt år. Vejrmæssigt var års-

skiftet koldt og vor termometer stod den 
31.12. på –13 grader om morgenen, men 

modsat sidste årsskifte, altså 2001/2002 

hvor vi havde en meget stor temperatur 
stigning på omkring 20 grader, ser det ud 

til at kulden holder noget ved og vi har 

endda fået kælkeføre. Når sneen lægger 
sig og dækker jorden, får mange dyr og 

fugle noget sværere, ved at skaffe sig fø-
den og der kan blive fødeknaphed. Især 

her i den allermørkeste periode af året, 

hvor dyrene skal bruge de fleste af døg-
nets lyse timer til at finde føde, sommeti-

der blot for kunne overleve en lang og 
mørk vinternat. Her kommer vi ind i bil-

ledet, for ved at 

fodre især fuglene 
kan vi både gøre 

det lidt nemmere 

for dem og samti-
dig kan man selv, 

have stor fornøjel-
se af at se på de 

fugle, som faktisk 

dagligt kommer til 
foderpladsen og 

tager for sig af ret-
terne. 

Optælling af foderbrætsfugle 
Jeg har denne vinter lavet et skema hvor-

på man kan nedskrive sine observationer 

ved foderbrættet/pladsen. Skemaet kan 
down-loades på http://www.dof-

ringkobingamt.dk eller fås ved henven-
delse til mig. (97 38 44 24)  

Har man lyst til at deltage, har man sam-

tidig muligheden for at vinde en præmie, 
hvilket også kan læses på Internet adres-

s e n  u n d e r 
”Foderbrætundersøgelse”. 

Observationsskemaet er 
opbygget, så man blot skal nedskrive hvil-

ken fugleart man ser og hvor mange.  

Du ser f.eks. 3 musvitter kl. ?? - det note-
res med blyant. 

På et andet tidspunkt ser du måske 5 mus-

vitter på brættet. Så er det 5 der skal stå i 
rubrikken ud for musvitter den bestemte 

dag. 
De returnerede skemaer bruges til en arti-

kel omkring ”Fuglene ved foderbrættet 

vinteren 2002-2003 i Ringkøbing amt”. På 
min liste for denne vinter har jeg pt. set 13 

forskellige arter, tallet angiver maksimum 
antal. Skovspurv 26, Musvit 4, Bogfinke 

13, Solsort 5, Gulspurv 11, Grønirisk 5, 

Rødhals 1, Blåmejse 2, Spurvehøg 1, Fa-
san 1, Skovskade 1, Sjagger 1, Husskade 

1. Hvis man skriver sine iagttagelser op,

vil konklusionen antagelig blive, som hos
os, at det er de samme fugle som kommer

og spiser hver eneste dag. Eksperimente-
res med forskelligt foder såsom, fuglefo-

derblandinger, Solsikkefrø, nødder, æbler,

fedtkugler, hampfrø osv., får man flere
forskellige arter lokket til. Eksempelvis

nødder kan få Stor
Flagspætte til,

mens Solsikkefrø

kan mange fugle
lade sig lokke af,

deriblandt Grøn-

irisk, Kernebider
og forskellige

mejse arter. Jo der
kan være fine op-

levelser at hente

”derude” i haven,
i den kolde tid.

12-punktsoptællingen
Også i denne vinter har jeg fået optalt min

”vinterfugle punkttælling”. I alt 12 punk-
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ter, som er ens fra år til år, herfra tælles 
og noteres de fugle, der ses og høres i lø-

bet af 5 minutter. Disse bliver ført i et 
skema, som indsendes og ud fra bl.a. dis-

se tal udarbejdes index tal for vinterfug-

lene i Danmark. Af lidt mere spændende 
arter, på punkttællingsruten kan nævnes: 

Lille Korsnæb, Stor flagspætte, Sang- og 

Knopsvane, Duehøg, Skovsneppe og 
Sortkrage. Apropos sidstnævnte, altså 

Sortkragen, som er en race der er helt 
sort:  

Gråkragen - sortkragen 
Gråkragen er langt den almindeligste ra-

ce her hos os og udgør antagelig over 95 
% af kragerne. Her i Grønbjerg har der, 

mens vi har boet her holdt enkelte Sort-

krager til. Oftest ses den/de i flok med de 
grå, med hvilke de også yngler og dette 

giver sommetider krager i ikke helt origi-

nale farvekombinationer. Oftest er de 
sorte krager set ad Kodalvej eller Grøn-

bjergvej. Sortkragen og Gråkragen deler 
Europa mellem sig, hvor den sorte har sin 

hovedudbredelse i den vestlige del, her-

sker den Grå i det østlige område og 
grænsen er mere eller mindre skarp i en 

linie ned gennem Tyskland til Italien. I 
Danmark er Sortkragen kun almindelig i 

Sønderjylland og på Lolland-Falster.  

En spændende oplevelse - 

”trækfuglene”! 
For mit vedkommende er det nye år star-
tet fint, da jeg fik et tips om en spænden-

de fugl ved et dambrug langs Lilleåen. 
Jeg tog derud og ganske rigtigt i en tør-

lagt dam, fartede den lille fætter en 

Bjergpiber fødesøgende rundt og ikke 
nok med det, i samme bassin kunne ses 

en af de flotte, gule, langhalede Bjerg-
vipstjerter, samt 2 overvintrende vade-

fugle, en Dobbeltbekkasin og en Svale-

klire. Det er egentlig første gang jeg har 
set en Bjergpiber, som er en uanselig 

fugl med brunlig ryg, lidt pletter på bry-

stet og ellers hvidlig på bugen. Bjergpi-
ber, som man først har fundet ud af over-

vintrer i Danmark, inden for de sidste ti 
år, er som navnet siger en Bjergfugl, men 

det usædvanlige ved arten er at den yng-
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ler i de mellemeuropæiske bjergegne, alt-
så syd for Danmark. Om vinteren trækker 

den så ned fra højderne og modsat alle 
andre af vore fuglearter, er disse Bjergpi-

bere fløjet mod nord for at overvintre i 

lavlandet, her hos os. En sjov strategi, 
men jeg har læst at i bjergkæder, for ek-

sempel i Himalaya er der fuglearter, som 

lever og yngler i højderne, men om vinte-
ren trækker de nogle hundrede meter ned 

af skråningerne til lidt lunere og gunsti-
gere områder, for næste forår at trække 

opad. Altså kan man sige at begrebet 

trækfugle ikke nødvendigvis er fugle, 
som flyver nord – syd, men de kan altså 

også blot flyve op og ned. Sådan er natu-
ren, altid fyldt med overraskelser og 

modsætninger og alle arter har en overle-

velsesstrategi, som gør at hver eneste 
livsform har deres spændende og unikke 

måde, tilpasset gennem årtusinder, men 

nødvendig for at kunne overleve på vor 
fantastiske klode �

���� Menighedsrådet 
Ved: Formand Helle Engestoft 

Ny formand i menighedsrådet 
Første søndag i advent (kirkeårets be-

gyndelse) fik Nr. Omme Menighedsråd 
ny formand. Internt i menighedsrådet 

skal der vælges ny formand og næstfor-
mand hvert år. Man har lov til at takke 

nej til genvalg når man har haft titlen i 

seks år. Dette benyttede Hanne Kjær-
gaard sig af i år. Valget som formand 

faldt på mig og det siger jeg selvfølgelig 
pænt tak til. Næstformand er stadig Erik 

Ellegaard, Kirkeværge er fortsat Else Pe-

dersen, sekretærjobbet fik Hanne Kjær-
gaard - så vi bytter stadig papirer, idet 

det var mig der havde sekretærjobbet in-

den skiftet.  
Ombytningen af titlerne skulle ikke ger-

ne giv anledning til de store forandringer 
i arbejdet eller i arbejdet udadtil.  

Bispevalget 
I øjeblikket er det bispevalget i Ribe Stift 

der er fokus på.  
Vi har været i Lem Sydsogns Kirke for 

at høre Ole Juul. Den 15. januar er det 

Peter Hedegaard i Thyregod Kirke og 
den 4. februar bliver der Elisabeth Dons 

Christensen i Skjern Kirke vi skal høre.  

Det endelige indstillingsmøde til den 
grundviske bispekandidat bliver den 3. 

marts. 

Den nye Salmebog 
Husk at den nye salmebog udkommer 
den 6. juni 2003. Jeg tænker på de hjem 

hvor det er tradition at konfirmanderne 
får den i gave. � 

Generalforsamling 

i 

Grønbjerg  

Sogneforening 

tirsdag d. 18. februar kl. 1930 

i  

forsamlingshuset 

dagsorden ifølge vedtægterne. 

Bestyrelsen 
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���� Grønbjerg by og land - før og nu 
 
 
Ved: Mogens Ballegaard 

 

Nu er bogen her! 
 

Lørdag d. 16. november var der reception i Grønbjerg Forsamlingshus hvor bogen 
»Grønbjerg by og land – før og nu« blev præsenteret af de to lokalhistoriker Thorkild 

Munk, Ørnhøj og Niels Peder Svendsen, Grønbjerg. 

Sammen med Jubilæumsbogen Grønbjerg 1897 - 1997 (der blev udgivet af Sognefor-
eningen ved Grønbjergs 100 års fødselsdag) udgør de to bøger en samlet oversigt over 

mangt og meget i Grønbjerg/Nr. Omme sogn før og nu. Er man blot en smule interesse-

ret i hvem der har beboet ens hus/gård (hvis man ikke selv har stået som bygherre) eller 
blot er interesseret i den by/egn man nu bor i, kan man med fordel anskaffe sig bogen 

Grønbjerg by og land - før og nu. 
Men jeg må medgive forfatterne at ”Det har været svært at udvælge det der skulle med 

i bogen. Der findes i Grønbjerg Lokalhistoriske arkiv meget om Grønbjerg før og nu. 

Under 250 sider sætter jo en grænse, men i arkivet findes en mængde oplysninger om, 
hvad der er sket her på egnen siden de første mennesker bosatte sig her for ca. 7000 år 

siden.” 
Bogen kan erhverves for 200,- kr. i Ringkjøbing Landbobank, i Brugsen eller hos Niels 

Peder Svendsen, Rundingen 14.  � 
 

Herunder er det de to lokalhistoriker N. P. Svendsen (tv) og Thorkild Munk (th). Foto: F. Krogh 
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���� Fællesbestyrelsen 

Ved: Finn Krogh Jørgensen 

Her pr. 1. januar 2003 er der officielt 
dannet en ny fælles bestyrelse for Skolen 

og Børnehuset. 

Sammenlægningen er et forsøgsprojekt, 

hvor forsøgsbeskrivelsen lyder således: 

Mål for og beskrivelse af forsøgsarbej-

det. 
Videbæk Kommune ønsker at gøre lo-

kalsamfundet i Grønbjerg så attraktivt 
som muligt for tilflyttere og ønsker at 

sikre såvel skole som børnehus i lokal-

området ved at etablere disse institutio-
ner med fælles bestyrelse, ledelse og del-

vist fælles personale og fysiske rammer. 
Tanken er, at den fælles bestyrelse skal 

bestå af 5 forældrerepræsentanter fra 
skolesøgende børn, 2 forældrerepræsen-

tanter fra børn i alderen 3-6 år, 2 medar-
bejderrepræsentanter og 2 elevrepræsen-

tanter. 

Navn og logo på den nye samlede enhed 

er afgjort ved en konkurrence og er be-

skrevet andetsteds i dette blad. 

De gamle bestyrelser har fået godkendt 
den nye forretningsorden og på et møde 

den 10. december blev den nye bestyrel-

se konstitueret således: 

Forældrevalgte fra skolen: 

Ole Berthelsen (formand), Tine Lund-

Nielsen (Næstformand), Tina Risom, 

Erik Øster, Finn Krogh Jørgensen. 
Forældrevalgte fra børnehuset: 

Margit Lauridsen, Jens Kirk. 

DANSK ANGUS 

KØDKVÆG 

FORMENTLIG VERDENS BEDSTE OKSEKØD 

Kød fra Angus kvæg er formentlig verdens bedste okse-
kød. 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 un-
der 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 ud-
vikle en god marmorering. Det giver kødet den eneståen-
de 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.

ANGUSANGUSANGUSANGUS    
KØDKVÆGKØDKVÆGKØDKVÆGKØDKVÆG    

Bagfjerdinger Bagfjerdinger Bagfjerdinger Bagfjerdinger     ca. 45 kr/kgca. 45 kr/kgca. 45 kr/kgca. 45 kr/kg    
Fars   Fars   Fars   Fars   8 - 10 % fedt     40 kr/kg40 kr/kg40 kr/kg40 kr/kg    

¼ bagfjerding ca. 30 kg ¼ bagfjerding ca. 30 kg ¼ bagfjerding ca. 30 kg ¼ bagfjerding ca. 30 kg     
kan deles og parteres efter afta-kan deles og parteres efter afta-kan deles og parteres efter afta-kan deles og parteres efter afta-
lelelele    

Dyrene slagtes og parteres på Dyrene slagtes og parteres på Dyrene slagtes og parteres på Dyrene slagtes og parteres på 
godkendt slagterigodkendt slagterigodkendt slagterigodkendt slagteri    

Ring og forhør om vægt og prisRing og forhør om vægt og prisRing og forhør om vægt og prisRing og forhør om vægt og pris    

Karsten HansenKarsten HansenKarsten HansenKarsten Hansen    
Algade 74Algade 74Algade 74Algade 74    
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Medarbejderrepræsentanter: 

Birgit Højgaard (skolen), Birgit Heise 

(børnehuset). 
Elevrepræsentanter: 

Jonas Nielsen, Christian Andersen. 

Ledere og byråd (alle uden stemmeret): 

Henning B. Møller (skoleleder), Lone 

Rabjerg (leder af børnehuset), Gravers 

Kjærgaard (repræsentant fra byrådet). 

Den nye fælles bestyrelse er altså allere-
de aktiv og fra den 1. august 2003 skal 

enheden have en fælles leder.  � 

Den nye bestyrelse var samlet den 8. ja-
nuar for første gang, til bl.a. at tage ende-

lig stilling til den fælles institutions navn 
og logo, og dele præmier ud til vinderne 

af logokonkurrencen. Begge dele kan ses 

på side 20. 
Den fælles bestyrelses navn giver endnu 

anledning til diskussion og drøftelse. Her 

i bladet hedder den fællesbestyrelsen, 
men dette navn kan dog ændres afhæn-

gig af hvad man mundret vil kalde den 
eller hvad den kommer til at hedde i 

”folkemunde”. -mb 

Stående fra venstre: Jens Kirk, Lone Rabjerg, Erik Øster, Tine Lund-Nielsen, Tina Risom, Birgit 

Heise, Henning B. Møller og Birgit Højgaard  

Siddende fra venstre Finn Krogh Jørgensen, Ole Berthelsen, Jonas Nielsen og Margit Lauridsen. 

Christian Andersen var ikke til stede ved fotograferingen. 
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Resultatet af den nye institutions logokonkurrence ses herover. 

Resultatet og idegrundlaget er en sammensætning af de to tidligere instituti-

oners logoer. 

Den stiliserede viking i midten, som var Grønbjerg Skoles logo, flankeret af 

de to børn og huset med solen i baggrunden som var Børnehusets logo. 

Navnet er nyt:  

Børnenes hus - Grønbjerg 

Skole og Daginstitution 
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Herover er de tre vindere af logokonkurrencen: 
1. præmien der her bliver overrakt af formanden for den nye fælles bestyrelse Ole

Berthelsen gik til Jakob Sand Larsen 6. kl., for at have udarbejdet idegrundlaget for
Børnenes Hus nye logo.

2. præmien gik til Lone Rabjerg leder af det tidligere Børnehus, yderst til venstre, for

at have kreeret det nye navn ”Børnenes Hus”
I midten er det Karen Ballegaard Engestoft 7. kl. der får 3. præmien for et flot og kre-

ativt forslag, flot bogstavkombination og stilfuldt indslag.

Fra logokonkurrencens betingelser i uddrag: 

Dommerkomiteen kan frit vælge mellem de indsendte forslag 

Dommerkomiteen må gerne vælge logo fra én indsender og navnet fra en anden ind-

sender 

Dommerkomiteen er den nye institutions bestyrelse 

Alle kan deltage i konkurrencen 
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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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���� Brugsnyt 

Ved: Brugsens Bestyrelse 

Så skriver vi 2003, og Poul Jacobsen er 
begyndt i sit nye job som uddeler. Poul 
har arbejdet en del i butikken i løbet af 
december måned, men dette har været 
ulønnet arbejde, og af egen interesse for 
at kunne sætte sig gradvis ind i de for-
skellige arbejdsopgaver.  
Fredag den 13. december var Brugsen 
vært for lidt julehygge med gløgg og ka-
ger som blev udskænket af Poul sammen 

med bestyrelsen. Det var en meget hyg-
gelig eftermiddag med mange kunder 
som fik lidt at varme sig på i vinterkul-
den. 
Hans Jørgen Petersen har lavet alt kon-
torarbejdet for os siden Heidi holdt, og 
Kirsten er gået på fuld tid igen. Pia Bak 
er holdt lige efter nytår, og hendes timer 
vil i januar måned blive overlappet af det 
øvrige personale.  
Vi ser frem til et nyt år, som helst skulle 
være knap så turbulent som de to foregå-
ende.  � 

GRØNBJERG 

AUTO 

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

Flagallé 
Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 

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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���� Diana og Matthæus ! 

Ved: Torbjörn Lune-Nielsen 

Musen…. 
Thomas, min store dreng, fangede en dag 
en mus, i en af de fælder som jeg benyt-
ter, i forbindelse med projektet om de 
danske pattedyr. Hvis man sætter en pla-
sticpose, for den ene ende, kan man åbne 
en lille lem og puste på musen. Den lø-
ber ud i posen, hvor den så kan artsbe-
stemmes. ”Far, halsbåndmusen har bidt 
hul i posen og er sluppet ud.” Det var 
med gråd i stemmen. ”Skidt med det, vi 
fanger bare en ny mus.” Hvor galt kunne 
det være? ”Jamen far, den er sluppet ud i 
din nye bil!” Okay, det var lidt galt, men 
vi parkerede bilen i garagen, med alle 
døre åbne i tre timer. 

Flirten med Diana! 
Galt kan det også gå her i december. Vi 
har læst om det, vi har hørt om det og det 
har været emne i vittigheder og vittig-
hedstegninger. Der er ingen der rigtig 
ved noget, men jeg er mandfolk for of-
fentligt at stå frem og indrømme det. Jeg 
har haft et sidespring! Jeg har flirtet lidt 
med hende et par gange, første gang var 
for mange år siden. Jeg ledte efter hende 
midt i maj, men hun var som sunket i 
jorden. I oktober så jeg hende et par gan-
ge, uden det store resultat, men så plud-

selig en lørdag eftermiddag i december 
var hun der, og det endte bogstaveligt 
talt i et knald. Faktisk to knald inden for 
10 minutter. Der er garanteret mange af 
jer der kender hende, især I som går på 
jagt eller I som løser kryds & tværs. Hun 
hedder Diana. Nogle kender hende må-
ske bedre som Artemis. Hun er jagtens 
gudinde, i henholdsvis romersk og græsk 
mytologi. 

Julefrokosten blev udsat 
Lørdag den 7. december var der jagt i 
Kiddal, men jeg havde bestemt mig for 
at blive hjemme. Jeg havde været meget 
af sted på jagt de forrige weekender, Ti-
ne skulle til julefrokost og vi havde in-
gen barnepige. Julefrokosten blev udsat 
en time, så jeg øjnede chancen for at få 
noget frisk luft om formiddagen. I skur-
vognen blev jagten planlagt. Sydenden 
skulle først drives af, men hvis der er 
kronvildt, går de ofte op gennem norden-
den. Da jeg skulle hjem til en bestemt 
tid, kunne jeg sætte mig i en hochsitz i 
nordenden af skoven og liste af uden at 
forstyrre, når det var tid. Jeg skulle vente 
et kvarter med at gå på plads. De andre 
jægere kørte mod Omme Bakker. Det var 
hundekoldt, med vinden i øst, så jeg 
fandt thermokedeldragt og Koreahue 
frem. 

Diana og Badeland  
Inden riffelen blev ladet med fem patro-

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 

Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 

Totalenteprise ● Modernisering ● Gulvbelægning 

Kristen Agerlund Jensen 97 38 42 70  -  Biltlf: 40 33 42 70 
Peter Ø. Christensen 97 38 42 78  -  Biltlf: 40 14 42 78 

INGEN OPGAVER ER FOR STOR  -  INGEN OPGAVE ER FOR LILLE 
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ner, ringede jeg til min svoger i Hover. 
”Skal vi køre med ungerne i Ulfborg Ba-
deland. Vi er klar lige efter frokost?” 
Klokken 10.40 gik ”Michelinmanden” i 
nærkampstilling, fra skurvognen mod 
den nordlige hochsitz. Vinden var nøjag-
tig så langt i nordøst, at jeg kom i læ, så 
på plads i tårnet løsnede jeg huens øre-
klapper og sad og nød naturen, mens jeg 
begyndte at ane drivernes råb og en 
hunds glammen i det fjerne. Tilfældigvis 
opdagede jeg, at min sigtekikkert på rif-
felen stod på 9 gange forstørrelse, lige i 
overkanten, hvis man hurtigt skal fange 
målet med korset. Jeg skruede ned på 6 
og tog riffelen op, sigtede op mod vejen, 
hvor dyrene oftest krydsede over. 
Så var det hun, Diana, prikkede mig på 
skulderen og foreslog 4 gange forstørrel-
se. Igen løftede jeg riffelen og netop som 
jeg skulle sænke den igen, travede et 
krondyr over sporet. Fra jeg så det, satte 
korset frem på dyret, til knaldet kom, gik 
højst et par sekunder. Kronhinden stejle-
de og væltede i samme bevægelse om på 
siden, sprællede med benene i nogle se-
kunder og forendte. Pludselig kom en 
anden hind ned mod mig, inde i nogle 
høje fyrretræer. Kun hoved og lidt af hal-
sen var synlig. Vinden var dårlig så plud-
selig stoppede den og stod og vejrede. 
Min fært ramte dens næsebor og den 
vendte om igen og nu så jeg flere dyr i 
fyrretræerne. Et skud blev affyret ovre 

på den anden side af bakken. Hvad skete 
der nu? En lille rudel krondyr kom, som 
soldater på en lang række, i skarpt trav 
ud af træerne til højre for mig. Jeg var 
glad for det dyr jeg 100% sikkert vidste 
lå forendt på skovvejen. Jeg afventede si-
tuationen og ville se om der var en hjort, 
for sådan en har jeg aldrig skudt. Det var 
der ikke. Så var hun der igen, Diana. 
”Den bageste!” hviskede hun og som på 
hjorteskydebanen, holdt jeg korset lige 
foran bringen og trykkede af. Den fort-
satte ind i træerne. Man har en fornem-
melse af, hvordan skuddet gik og min 
fornemmelse var fin. Tiden gik nu alt for 
langsomt. Jeg kunne nu høre hundefolke-
ne tydeligt. De var ved at være igennem 
det første stykke, da en hind kommer tra-
vende ud fra samme side, hvor de sidste 
dyr løb ind. Var det måske den jeg havde 
skudt på. Jeg satte korset på dyret, tryk-
kede igen og så at dyret blev ramt. Jeg 
repeterede og skød igen. Jeg hørte dyret 
vælte inde i træerne, hvor de sidste ner-
ver fik benene til at sprælle. Havde jeg 
skudt to eller tre dyr? Jeg ventede til jeg 
vidste de andre jægere var nede i det næ-
ste stykke, inden jeg kravlede ned. Jeg 
fandt hinden i træerne og heldigvis var 
det truffet tre gange. En gang fra højre 
side og to gange fra venstre side. To 
krondyr på én dag! Vi kom ikke i bade-
land denne eftermiddag. 

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

Grønbjerg Trailercenter 

Køb, salg og bytte  af nye og brugte trailere. 
- Samt reparation.
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Matthæus og smedens hund 
Jeg læste i sidste nummer af Danmarks 
Jægerforbunds medlemsblad, en beret-
ning om en usandsynlig heldig jæger. 
Overskriften var ”Matthæuseffekten.” I 
Matthæusevangeliet kap.13 vers 12 kan 
læses: ”For den, der har, til ham skal der 
gives, og han skal have overflod.” 
Søndag formiddag, den 8. december, da-
gen efter jeg nedlagde to kronhinder i 
Kiddal, står jeg på en skovvej vest for 
Hover og kigger ind mellem granerne. 
Hundefolkene har netop blæst ”Jagt be-
gynd.”  Knap nok er jagten begyndt, da 
en smalrå går bagud, med kurs direkte 
mod mig. Jeg står bag et træ. Med denne 
kurs vil den snitte mine bukseben. Jeg 
står bumstille da dyret drejer en lille 
smule af. Da den krydser vejen 10-15 
meter fra mig, løfter jeg lynhurtigt min 
buchsflinte (et jagt-våben med både hagl 
og kugleskud) og mine øjne fanger lyn-
hurtigt den røde prik i rødpunkssigtet, 
samtidig med at min pegefinger finder 
den forreste aftrækker. I samme bevæ-
gelse glider den røde prik lige foran dy-

ret og fingeren krummes. Råen slår en 
forlæns koldbøtte. Den opdagede ikke at 
den døde. Min nabopost havde ikke set 
råen, så da braget lød slog han en bag-
læns koldbøtte. Et kvarter senere glam-
mer en hund tæt på. Smedens gravhund 
kommer til syne mellem træerne, med sit 
karakteristiske grønne halsbånd, som in-
deholder en radiosender.  
Den fastholder sporet af råen, som den 
finder i skovbunden. Instinktivt bider 
den det døde dyr i struben. Den er gået 
langt på sporet, og de korte ben vil ikke 
bringe den tilbage til Smeden inden fro-
kost, så jeg prøver at fange den. ”Næ du, 
jeg skal på jagt igen.” Den lunter tilbage 
i sporet. Pludselig ser jeg krondyr mel-
lem træerne. Fem dyr kommer ud til as-
faltvejen, som de krydser. En spidshjort 
og en hind stiller sig an 30-40 meter fra 
mig. Jeg løfter igen geværet, den røde 
prik bliver sat på bladet, men skuddet vil 
ikke være forsvarligt. Dyrene krydser ve-
jen, samtidig med at Smedens hund får 
fært og forsvinder sydpå, ned mod Var-
de, Esbjerg….! Der blev set en del kron-

dyr før frokost 
og skudt fire. 

K-r-o-n-hjort
Efter frokost
driver vi 3. og
4. såt. I 3. såt
sker der ikke
så meget. I 4.
såt får jeg igen
en post inde i
skoven. Hun-
dene halser på
et tidspunkt,
men det er et
stykke væk.
Efter nogle mi-
nutter bevæger
de sig nærmere
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og nærmere. Det brager i træerne, og til 
venstre for mig kommer en hind, mindre 
end to meter fra min nabopost. Hundene 
fortsætter bag ved mig og jeg er spændt 
som en fjeder. Så brager det igen, men 
på den anden side. De næste 5 sekunder 
glemmer jeg aldrig. En k-r-o-n-hjort 
kommer med (ca.) 180 km i timen, zig-
zaggende ud gennem lærk og fyrretræer, 
krydser skovvejen, da jeg (læs igen, da 
jeg skød rådyret, blot var det denne gang 
den bageste aftrækker) I stedet for at slå 
en koldbøtte, kurer hjorten på bringen 5-
7 meter og hamrer hovedet incl. geviret 
mod et 15 cm tykt lærketræ. 
Jeg var helt……jeg ved ikke hvad sådan 
noget hedder. Det er ikke noget pragtek-
semplar af en guldmedaljehjort, men det 
er en dansk, vestjydsk frilandshjort. Den 
har 6 takker, 3 på hver stang – en såkaldt 
6-ender. Den ene stang er lidt skæv i top-
pen, men det var mig der skød den. Selve 
situationen da den blev skudt, hvor dette 

prægtige dyr døde i knaldet……… Den 
foregående dag…. 

 Jeg forstår godt, hvis du – ikke jæger – 
sidder og ryster på hovedet og tænker, 
”Sikke en tumbe!” 
men jeg er ret sikker på at du – jæger – 
ved hvad jeg mener. 

...der lugter 

 I øvrigt, så begyndte det her for et styk-
ke tid siden, at lugte underligt i min nye 
bil. Våd jagthund? Nææh! Trådt på en 
kolort og fået det slæbt ind? Nææh! En 
mere sød og klam lugt. Det blev værre 
og værre. Så slemt at jeg kunne lugte 
mig vej, til et sted nede ved panelet foran 
passagersædet. Det tager en VW-
mekaniker 3 timer, at fjerne en død mus 
inde bag panelerne i en Lupo. 

 Godt Nytår!  � 

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

IDÉ  • HUSENE

IVAN V MORTENSEN A/S

Bygge & indretningsfirma 
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Anneberg Transport A/S 
Annebergvej 2 

Grønbjerg 
6971 Spjald 

96 92 22 22 

www.anneberg.net 
anneberg@anneberg.net 
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���� Henning Toft Bro 

Ved: Mogens Ballegaard 

I Grønbjerg havde vi en meget fornøjelig 
aften med Henning Toft Bro onsdag d. 

20. november. Henning Toft Bro har en
humoristisk og afslappet holdning til sit

embede som han formår at trække

muntre episoder ud af, til trods for at de
kan være nok så alvorlige.

Der var mødt 72 personer op og flere af

dem, var for os i sognet, ukendte - det er
dejligt. Aftenen blev indledt med fælles-

sang: ”Hvor smiler fager den danske”
der slutter med de kendte ord ”og milde

kvinder hvor har de magt”. Her tog Hen-

ning Toft Bro fat, idet han sagde at man-
ge i forsamlinger lagde ekstra tryk på de

sidste to linier i denne sang, men han un-
derstregede at mange sang disse liner

helt forkert idet de skulle lyde ---”og

milde kvinder hvor, har de magt” og så

var grundlaget lagt for en yderst fornøje-
lig aften, hvor humoren absolut var i høj-

sæde. Fortællinger blev suppleret med 
egne sange og digte, og den første time 

inden kaffen var væk som dug for solen. 

Efter kaffen fik vi tre kvarter fra absolut 
samme skuffe. Og som han sagde, et sted 

var han også inviteret til foredragsaften 

og snakken og stemningen var god under 
kaffen hvorunder formanden kom hen til 

Henning Toft Bro og sagde skal vi lade 
folk hygge sig lidt længere eller vil du 

fortsætte….. 

De arrangerende foreninger var Menig-

hedsrådet, Kirkeligt Samfund og Familie 
& Samfund � 
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Højrisvej 2 • Grønbjerg • 6971 Spjald 

tlf.: 96 92 20 00   fax: 96 92 20 02 

www.pipecon.dk e-mail: info@pipecon.dk 

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. 

PipeCon as 

PipeCon as leverer komplette udstødningssystemer til skibe og dieseldrevne kraftværker. 

Beregning, dimensionering af lyddæmpning og vibrationsdæmpning, 

konstruktion, fabrikation, implementering og opfølgning. 
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Udlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af Multisalen    

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

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

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

Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af: 
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Grønbjerg Jagtforening 

Afholder ordinær generalforsamling i 

Klubhuset, Frydendalsvej 

Tirsdag den 28. januar 1930 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

Bestyrelsen 

Ørnhøjvej 18  Grønbjerg 

6971 Spjald 

Tlf. 97 38 45 00 
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���� Sundhed 

Ved: Læge Henrik Thomsen 

Det har længe været kendt, at det har en 
gavnlig virkning på psoriasis at bade i 
Det døde Hav. Årsagen er formentlig et 
højt indhold af mineraler. Som noget for-
holdsvis nyt, kan man nu få en lige så 
god behandling på Island uden risiko for 
at blive skudt på af palistinensere og is-
raelere. 
I 1994 godkendte det islandske sund-
hedsministerium Den blå Lagune som 
behandlingssted. Den er dannet af over-
skudsvand fra varme underjordiske kil-
der, og vandet er knap 40 grader varmt 

www.groenbjerg.dk 

hele året. Vandet har et højt mineralind-
hold, og der vokser nogle blå alger i 
det, som giver det en blå farve, samt en 
bakterie, der ikke findes andre steder. 
Derved stimuleres immunforsvaret 
samtidig med, at udslettet forsvinder. 
Behandlingen kombineres ofte med ul-
traviolet stråleterapi. 
Nogle psoriasis patienters udslæt for-
værres, når de kommer i stærkt sollys, 
og de kan især have gavn af en behand-
ling på Island om vinteren. 
Hvis man får en henvisning fra en hud-
læge, betaler amtet rejse, behandling og 
ophold; men den største del af lagunen 
er (endnu) åben for almindelige turister, 
og det kan enhver benytte sig af. �

Din lokale el-installatør… 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 

Tlf. 97 38 60 93 
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Grønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg Forsamlingshus    
    

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. 

Vil man leje forsamlingshuset Vil man leje forsamlingshuset Vil man leje forsamlingshuset Vil man leje forsamlingshuset     
sker det hos:sker det hos:sker det hos:sker det hos:    
    

Charlotte Hansen, Vinkelvej 2Charlotte Hansen, Vinkelvej 2Charlotte Hansen, Vinkelvej 2Charlotte Hansen, Vinkelvej 2    
    

Tlf.: 97 38 47 70Tlf.: 97 38 47 70Tlf.: 97 38 47 70Tlf.: 97 38 47 70    
    

Hvor man også kan hente nøglenHvor man også kan hente nøglenHvor man også kan hente nøglenHvor man også kan hente nøglen....    
    

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

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

Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn  
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Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds 

Torsdag den 6. februar kl. 19.30 på Ørnhøj Hotel  

Generalforsamling.  
Efter generalforsamlingen vil Torben Skov vise lysbilleder og for-

tælle om meconopsis – de meget flotte valmuer hvortil blandt andet 

hører den høje blå valmue, kaldet Tibets blå valmue og valmuesøster. 

Deltagerpris inkl. kaffe og brød: medlemmer gratis, ikke-medlemmer 

60 kr.  Mangler du kørelejlighed, så ring til Lis 97 38 43 13. 

Torsdag den 20. februar kl. 19.30 forårsmøde i Vinding skoles centerrum  
Fællesmøde med Vinding-Vind havekreds. Foredrag med titlen ”Min have” ved Bir-

gitte Husted, Gørding. Især storkenæb har Birgitte Husteds store interesse, men hun 

vil også komme ind på mange andre emner. 

Deltagerpris inkl. kaffe og brød: medlemmer 50 kr., ikke-medlemmer 60 kr.  

Mangler du kørelejlighed, så ring til bestyrelsen. 

Lørdag den 15. marts kl. 9.00 – 16.00 Morsø Landbrugsskole 

Region II afholder kursus med emnet Harmoni i drømmehaven.  

Hvis du vil med, så meld dig hurtigt fra d. 3. februar og inden d. 3. marts til Lene Juhl 

Jørgensen 97 74 44 53 eller Inger Maarup 97 72 16 97 

Adr.:  Svinget 2B Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 

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  

Viktor Hedegaard fortæller om landbofilmen som han 

medvirkede i 

Onsdag d. 22. januar kl. 19.30 på Grønbjerg Skole.

Viktor Hedegaard er også kendt som én af de ”syngende husmænd”. 

Husk kop. Kirkeligt Samfund 
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Åbningstider: 

Mandag til Søndag 
Kun lukket Juledag og Nytårsdag 

8 - 18 

Tips & Lotto 

Apoteksudsalg 

Friskbagt brød 

Dejlig lokalt til daglig 

Tlf.: 97 38 40 42 
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af, og effekterne kunne være mange. En 
anden stor lyst fik han i sin pensionisttil-
værelse tilgodeset ved at køre ture i sin bil 
ud og nyde naturen. Dette måtte han imid-
lertid undvære, da han blev så dårligt gå-
ende, at han måtte i kørestol og ikke læn-
gere kunne føre bil. Det var hårdt for ham, 
at han måtte tilbringe nogle år på denne 
måde. Stor glæde har han dog haft af sine 
børns gode hjælp. Dog, han satte en ære i 
at kunne lave sin egen mad og klare sig så 
nogenlunde selv. Den allersidste tid måtte 
han tilbringe på sygehuset, hvor han sov 
stille ind. 
Peder Møller efterlader sig børnene Per i 
Nr. Vium, Lis i Herborg, Dorthe og Elly i 
Ørnhøj og Sonja i Grønbjerg, svigerbørn 
og 11 børnebørn. 
Æret være Niels Peder Møller Andersen´s 
minde! 

Elna Jensen 
Spjald Plejehjem 
For få måneder siden, den 30. september 
2002, fejrede Elna Jensen sin 90-års fød-
selsdag med sang og glæde. Utrolig glad 
har hun livet igennem været for sang og 
musik, så sådan skulle milepælen ved de 
90 år også fejres! 
Den 16.november døde Elna Jensen på 
plejehjemmet i Spjald, hvor hun tog op-
hold for to år siden. 
Elna blev født i Borris, men voksede op i 
Skjern sammen med 9 søskende. 
Som ung havde hun forskellige pladser i 
huset, og var en tid omstillingsdame ved 
telefoncentralen i Spjald. Hun blev gift og 
fik fire børn, men dette ægteskab holdt ik-
ke. Senere flyttede Elna så til Grønbjerg, 
og her blev hun i 1952 gift med Anders 
Jensen i gården Prag. Han var alene med 
en søn, og da de fik 2 børn sammen, fik 
Elna mange at tage sig af, men for hele 
den sammenbragte flok blev hun en god 
og kærlig mor. Og en dygtig landhusmor, 
skønt hun oprindelig kom fra et bymiljø! 
Elna Jensen havde mange gode interesser 

���� Mindeord 

Ved: Ingrid Kirk 

Niels Peder Møller Andersen 
Holstebrovej 23 
Den 1. november 2002 døde Peder Møl-
ler- som var hans kaldenavn- og blev be-
gravet den 6. 11. fra Ørnhøj kirke. 
Han blev født 21. 3. 1924 i Hvam nær 
Ålestrup, og der på viborgegnen voksede 
han op på en gård blandt flere søskende. 
Peder Møller mistede tidligt sin far, og 
det blev så ham, der fik ansvaret for går-
dens drift og for de mindre søskende den 
første tid derefter. 
Efter krigen kom han til Ørnhøj- med-
bringende sig to spand heste - og gav sig 
til at køre med brunkul fra kullejerne her 
på egnen. I denne periode var det, han 
traf Anne Margrethe Svendsen. De gifte-
de sig og efter en tid flyttede parret til 
Durup, hvor han kom til at køre lastbil-
transport.  
Her i Durup blev deres to ældste børn 
født. Det varede dog ikke så længe før fa-
milien atter vendte tilbage til Nørre Om-
me sogn, og det blev så her i Grønbjerg, 
de fik deres 3 øvrige børn, og hvor Peder 
Møller fik sin ”manddomsgerning” ved 
forskelligt arbejde. Drev nogle år ma-
skinstation- arbejdede en tid på Grøn-
bjerg teglværk. Da det blev nedlagt fulgte 
et job på Jernstøberiet i Holstebro. Den 
sidste del af hans arbejdsliv blev brugt på 
at passe markarbejdet på gården Troldtoft 
i Vind. Dette var et job der passede man-
den godt, da han elskede at være i natu-
ren og se afgrøderne trives. Her fortsatte 
han, til han var over 70 år. 
Peder Møller var en venlig og hjælpsom 
mand, hvilket skaffede ham mange ven-
ner, som var flinke til at besøge ham på 
Holstebrovej 23, hvor han har boet siden 
han afhændede ejendommen i Grønbjerg 
til nedbrydning (nu 44 a-b-c-d).  
Peder Møller kunne li´ at slå en handel 
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såsom forskelligt håndarbejde, bankospil 
og oversættelse af sangtekster fra rigs-
dansk til dialekt for Århus Universitets-
centers Sprognævn. På trods af, at hun 
ikke var opfødt med vestjysk dialekt som 
sin udtryksmåde. Som før nævnt var Elna 
meget glad for at synge og kunne mange 
sangtekster udenad. Hun har skrevet et 
væld af lejlighedssange selv. Og som ung 
deltog hun i korsang. 
I 1974 flyttede Elna og Anders til Grøn-
bjerg by og fik her 10 gode år sammen, 
indtil Anders døde i 1984. 
Elna var et positivt, sødt og glad menne-
ske at træffe og være sammen med, og 
hun nød meget sit ophold på Spjald pleje-
hjem. 
Hun efterlader sig fem børn i Jylland og 
et i Californien samt en stor flok børne-
børn, oldebørn og tipoldebørn. 
Æret være Elna Jensen´s minde! 
 
Jens Christian Nielsen 
Holstebrovej 14 
Efter et par ugers sygdom sov Jens Chri-
stian Nielsen stille ind på Holstebro Cen-
tralsygehus den 12.december 2002, 69 år 
gammel, og blev under stor deltagelse 
begravet fra Nørre Omme kirke d.18. de-
cember. 
Jens Christian voksede op på gården Lø-
genshøj som den ældste af 4 søskende. 
I 1955 blev han gift med Ane Marie. De 
boede en tid i Løgenshøj hos forældrene, 
men flyttede snart til ejendommen Bak-
kely i Grønbjerg. Jens Chr. prøvede for-
skelligt - landbrugsarbejde, teglværksar-
bejde - før han kom i gang med det, som 
han havde allermest lyst til, nemlig mu-
rerarbejde. 
I en forholdsvis sen alder kom han i lære 
hos murermester Ejnar Nielsen. Og da 
han var udlært fik firmaet en ny lærling, 
Niels Kr. Kyndesen, som Jens Chr. fik 
lov at lære op, og da de to senere begge 
blev selvstændige (Jens Chr. i 1968) har 
de på kryds og tværs hjulpet hinanden 

meget med forskellige projekter. 
Ane Marie og Jens Christian, som for 
længst havde overtaget Løgenshøj efter 
hans forældre, var nu ret kommen på deres 
rette hylde her i tilværelsen Han som mu-
rermester og hun blev en stabil og afholdt 
dagplejemor. Jens Chr. elskede sit arbejde, 
og han havde som få øje for hverdagens 
små sjove og finurlige episoder. En velaf-
balanceret mand, som var afholdt af alle, 
ikke mindst af sine kunder. Mange er de 
afleverede bygningsværker, som står og 
minder om veludført håndværksarbejde. 
Hjemme hos Ane Maries dagplejebørn var 
”mureren” også elsket. Han havde børne-
tække, og når han var hjemme havde han 
altid tid til at hjælpe og trøste, så der er 
mange små/store ”dagplejebørn”, der nu 
mindes Jens Christian med stor taknem-
melighed. 
En spændende hobby fik Jens Chr. i sin 
pensionisttid i form af at købe gamle trak-
torer op og lave dem i stand. Han havde 
efterhånden en hel park. – Og endnu en 
park udgjorde alle de træer, som han og 
Ane Marie havde gået og plantet omkring 
gården. Dem havde han rigtig glædet sig 
til at se vokse op! 
De to holdt også meget af at rejse og gjor-
de det ofte og havde mange gode oplevel-
ser derved. 
Det er vist ingen overdrivelse at påstå, at 
Jens Christian var sin families midtpunkt. 
Både blandt sin søskendeflok og i sin egen 
familie, så savnet vil føles stort både her 
og der! 
Foruden hustruen Ane Marie efterlader 
Jens Christian sig børnene Freddy og Bri-
an i Aalborg, Leon i Vorgod og Joan 
i Grønbjerg, samt svigerbørn og ti 
børnebørn.- 
Æret være Jens Christian Nielsen´s 
minde!  � 
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Grønbjerg IF's generalforsamling 

Torsdag den 20. februar 2003 kl. 20.00 
I klubhuset 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

6. Valg af revisor og revisorsuppleanter

7. Evt.
Forslag til ændringer skal være bestyrelsen i hænde senest d. 13. februar 2003.

Flg. er på valg: Leif Kjærgaard Kristensen * Børge Jensen * Jytte Nilausen 

Flg. er ikke på valg: Niels Jørgen Sønderby, Morten Petersen, (fratrådt - er flyttet til 

England) Ulla Olesen  
Vel mødt - bestyrelsen 

Tømrer  og  bygn ingssnedker 

Hakon Pøhl, Grønbjerg 

Tlf.: 97 38 43 20 
bil.: 40 85 49 10 
Fax: 97 38 48 38 

GRØNBJERG  
MASKINFORRETNING 

din lokale maskinforretning 

97 38 40 35 

Grønbjerg - 2000 

Ordinær  

Repræsentantskabsmøde 

Mandag d. 10. marts kl. 19.30 

på Grønbjerg Skole 
Alle er Velkommen 
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VIKINGEN ER LØS

Bemærk at med de nye Drive In-
Kontant-Automater vil du som kunde 
for fremtiden kunne hæve kontanter 
uden at forlade bilen. 
Instruktioner for at betjene automaten 
følger nedenfor. Læs venligst de in-
strukser, der passer til dit køn, og husk 
dem når du skal bruge automaten første 
gang. 

INSTRUKTIONER FOR MÆND 

1. Kør frem til kontanten.
2. Rul vinduet ned.
3. Indsæt kortet og tast PIN-kode.
4. Tryk det ønskede beløb.
5. Tag kort, penge og kvittering.
6. Rul vinduet op.
7. Kør.

INSTRUKTIONER FOR KVINDER: 

1. Kør frem til kontanten
2. Bak det nødvendige for at få sideru-

den tæt på kontanten.
3. Start motoren igen!
4. Rul vinduet ned.
5. Find din taske og tøm hele indholdet

på passagersædet for at finde kortet.
6. Find din makeup og check din

makeup i spejlet.

7. Forsøg at sætte kortet i automaten.
8. Åben bildøren for nemmere at kun-

ne nå.
9. Indsæt kortet.
10. Vend kortet rigtigt.
11. Find din dagbog i din taske og læs

PIN-koden, der er skrevet på omsla-
get.

12. Tast koden.
13. Tast "SLET" og tast den korrekte

PIN-kode.
14. Tast beløb.
15. Check din makeup i spejlet igen.
16. Tag penge og kvittering.
17. Tøm din taske igen for at finde pun-

gen og put pengene i den.
18. Put kvitteringen bagerst i checkhæf-

tet.
19. Check din makeup igen.
20. Kør to meter frem.
21. Bak til automaten.
22. Tag kortet.
23. Tøm tasken og find kortholderen og

put kortet deri.
24. Check din makeup.
25. Start motoren igen! Og kør væk.
26. Kør nogle kilometer
27. Slip håndbremsen.



GRØNBJERG MØBELINDUSTRI A/S 

Højrisvej 1 ���� Grønbjerg ���� 6971 Spjald ���� Telefon 97 38 42 44 ���� Telefax 97 38 43 03 

e-mail: johnasmussen@mail.dk
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