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Konfirmanderne 2003
Der var spænding til det sidste om vejret nu artede sig den 4. maj hvor der
stod 7 piger og 5 drenge ved alteret i Nr. Omme Kirke for at blive konfirmeret. Her er de fotograferet inden de i samlet trop går ind i Kirken. Se
navnene inde i bladet.

RUNE
STENEN

I Redaktionen
Forsiden
Igen i år vil forsiden være prydet af
årets konfirmander som vi i antal skal
helt tilbage til 1996 for at finde større.
Se navne og billede fra kirken side 15.
Jubilæumsnumrene:
I denne udgave fortsættes rækken af begivenheder i Grønbjerg gennem 10 år siden Runestenen kom på gaden den 15.
marts 1993.
Her omkring
I en tid hvor vi bliver trængt fra mange
sider - nye religioner, nye kulturer, fundamentalistiske synspunkter, terror, krig
diktatoriske systemer - måske ikke så
udpræget herude på landet hvor næsten
alt er fredelig - så er det dejlig opløftende at se at Grønbjerg Gymnastikforening griber udfordringen/tilbuddet fra
DGI og Videbæk kommune om at lade
en flok unge her fra sognet deltage i
projektet der hedder ”Ungleder uddannelsen”.
Det er prisværdigt at folkeoplysningsudvalget bevilger penge til formålet
(penge som jeg tror er givet rigtig godt
ud). DGI ser jo naturligvis en chance
for at rekruttere nye unge ledere - og
hvad er mere naturligt end at få fat på
de helt unge og begynde at skole dem.
Og det er naturligvis helt fantastisk at vi
fra Grønbjerg kan mønstre 10 ud af ca.
24 deltagere til en sådan uddannelse. At
vi kan mønstre hele 10 eller næsten en
hel skoleårgang kan jo skyldes flere forhold. For det første skal de spørges og
vel at mærke på den helt rigtige måde.
For det andet kan det jo være at de har
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lysten. Og der kan være flere faktorer
der spiller ind for det gode resultat.
Men det allervigtigste af det hele er, at
de unge mennesker bliver taget i hånden
og indført i foreningsarbejdet i hele den
proces og den frihed, respekt, folkelighed, demokrati og alle dets spilleregler,
der er forbundet med den frihed vi har
her til lands, at vi kan forsamles i næsten en hvilken som helst sammenslutning/forening som man måtte have lyst
til.
Det er meget vigtig at de unge mennesker på den måde ser, at vi i Danmark
på nogle fronter har et godt og solidt
fodfæste en kultur som er opbygget
gennem adskillige år og som vi godt må
arbejde meget kraftig på at bevare og
udbygge.
Desuden er det en god og praktisk måde
at lære de unge at deltage i forenings-
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Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn
(Videbæk Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi
respekterer ikke et ”nej tak” !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.

I Nyt fra Byrådet
Ved: Gravers Kjærgaard

Det har været et begivenhedsrigt og
spændende forår,
hvad angår licitationer. Der har først og
fremmest været licitation over byggeri
af den nye skole i Videbæk, samt nedrivning af den gamle skole på Vandmøllevej. Dernæst har der, i henhold til kommunens servicestrategi, været indbudt til
licitation på skolebuskørsel, og 152 km.
af kommunens vejnet er sat i funktionsudbud. Funktionsudbud vil meget kort
sige, at på den pågældende vejstrækning,
beder man firmaer indenfor området,
sætte kroner på, hvad de over den næste
15 års periode kan vedligeholde strækningen for. Kommunen betaler en fast
pris hvert år, i de 15 år, men firmaet kan
godt lægge mere asfalt det ene år end det
andet. Det er en forholdsvis ny måde at
gribe tingene an på. For at lave sådant et
udbud og holde løbende kontrol, gør
kommunen brug af Vejdirektoratet. Her i
området er Grønbjergvej, Ørnhøjvej,
samt Sandbækvej, fra Hovedvej 11 til
Højmosevej, omfattet af ordningen. Det
er selvfølgelig ikke ensbetydende med,
at den resterende af vejnettet ikke skal
vedligeholdes, men de 152 km er nu i faste rammer. Samlet set mener jeg kommunens vejnet vil få et løft med denne
ordning.
Servicestrategi.
Med hensyn til kommunens servicestrategi, som jeg før henviste til, er denne
fremlagt på bibliotekerne, ligesom den
også kan ses på kommunens hjemmeside
under ”publikationer”. Jeg vil varmt an-

befale at man bruger nogle minutter på
denne, da den giver et godt indblik i
kommunens aktiviteter og virkeområder.
Kommuneplan og madordning.
Den 24. og 25. marts havde Byrådet den
sædvanlige forårskonference. Hovedemnerne i år var Kommuneplanlægning,
ombygning af de 4 Ældrehjem og kommunens madordning. Kommuneplanen
er en samlet plan der beskriver rammerne
for kommunens udvikling, inden for en
12-årig periode, dog skal planen tages op
…………….…..fortsættes side 6
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L Servicemeddelelser 7
Klip og Krøl:
Mandag: 900 - 1730
Tirsdag:
900 - 1730
Onsdag:
Lukket
Torsdag: 900 - 1730
Fredag:
900 - 1730
Lørdag:
Lukket

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

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

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

Tlf.: 97 38 41 77
Fodpleje:
Efter aftale
bedst fra 17–18
”Tager også ud.”
Tlf.: 97 38 43 43

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

Postekspeditionen:
Alle hverdage:
800 - 1200
Søndag lukket

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

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

Tlf. 97 17 14 48
Udenfor kontortiden
henvises til Ringkøbing
politi tlf. 97 32 14 48

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200

Videbæk kommune: 96 94 94 94
Postkasserne tømmes:

Ved skolen:
Ved Brugsen:

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

Søn- og helligdage kl. 1745

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

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

Vagtlægen:

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

97 84 18 00

Biblioteket:
Torben Vestergård
Billardklubben:
Niels Erik Jakobsen
Brugsens Bestyrelse Niels J. Sønderby
By- og Erhv.udv:
Ivan Mortensen
Byrådet:
Gravers Kjærgaard
Børnenes Hus/Bø: Lone R. Lauritsen
Dagplejerep.:
Susanne Bagge
Flagalle
Holger Therkildsen
Forsamlingshuset:
Fællesbestyrelsen: Ole Berthelsen
Grønbjerg-2000:
Mogens Ballegaard
Gymnastikforen.: Torben Sønderby
Havekredsen:
Lis Helles Olesen
Hjemmeplejen:
Familie & Samf:
Susanne Andersen
Idrætsforeningen: Leif Kjærgaard
Jagtforeningen:
Kresten Agerlund
Kirkebetj/Graver: Ida Ebbensgaard
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97384177
97384468
97384616
97384211
97384094
97384066
97384414
97384161
97384383
97384179
97384332
97384606
97384313
96949494
97384747
97384323
97384270
22327923

Kirkeligt Samf:
Klubhuset:
Landbetj:
Lokalhistorisk:
Lægen:
Menighedsrådet:
Musikforeningen:
Nr. Omme
Nr. Omme Kimelaug
Posthuset:
Præsten:
Røde Kors:
Børnenes Hus/Sk:
Sogneforening:
Udlejn Forsamlhus
Ungdomsklubben:
Vandværket

17
32
42
35

Ingrid Kirk

33
33
17
06

99
99
88
77

97384020
97384076
Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448
N. Peder Svendsen
97384110
Henrik Thomsen
97384050
Helle Engestoft
97384332
Jette Kragh
97384239
Graver kontor
97384696
Mogens Ballegaard
97384332
Brugsen
97384042
Ernst M. Ottosen
97384183
Besøgstjeneste
97173354
Henning B. Møller
97384177
Olav Therkildsen
97384213
Jane Jensen
97384186
Karen Bak
97384349
Jørgen Kristensen
97384259
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...fortsat fra side 3

til diskussion inden for hver byrådsperiode, og det skal besluttes, om der skal
ske en revision. Ombygningen af ældrehjemmene omtalte jeg i sidste nr., så det
vil jeg ikke komme nærmere ind på.
Med hensyn til kommunens madordning,
har det også noget at gøre med køkkenstrukturen på ældrecentrene. I en del
kommuner går man over til at have et
centralt køkken der fremstiller køle-/ vacummad. Maden leveres så herfra ud til
hjemmene, som så har et modtage- og
anrettekøkken. Den mad der leveres ud
til pensionister, kan så leveres ud, fra det
centrale køkken, til en uge ad gangen.
Ordningen er omfattet af megen skepsis
og mange fordomme, men mange steder
er der god erfaring, med den måde at gøre det på. - I forlængelse af vore byrådsmøder spiser vi i reglen sammen. Efter
aprilmødet spiste vi køle-/ vacummad,

både varme retter og desserter. Helt ærligt tror jeg, de fleste blev positivt overraskede. Om vi så skal have en sådan
ordning, vil den kommende tids beregninger og debat vise.
Afslutning.
I mine, efterhånden en del år som landmand, tror jeg ikke, vi nogen sinde har
oplevet et lignende forår, vi skriver i dag
d. 16. april, forårsarbejdet er næsten tilendebragt, og det med vejrguderne som
særdeles medgørlige. Munkebjergbøgen
er sprunget ud, påsken står for døren, solen højt på en blå himmel og termometeret viser 20 gr. Så det må være passende
at slutte af med:

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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Våren er i luften;
lyttende til livets spil
venter verden vide
på, hvad som’ren vil..

I ”Bestyrelsen”
Ved: Finn Krogh Jørgensen

Fælles faciliteter
Arbejdet i bestyrelsen for Børnenes Hus
er lige nu en pæn blanding af at tænke
nyt på grund af sammenlægningen, og
samtidig have en institution der skal fungere i dagligdagen.
Der arbejdes bl.a. på en ny fælles forretningsorden / virksomhedsplan for Børnenes Hus. Mange ting kan sættes sammen
af det eksisterende, men der skal også
tænkes nyt og mere bredt.
Efter sammenlægningen arbejder vi også
på at lave et fælles personalerum for skolen og daginstitutionen, og dermed på at
skabe en fælles daglig gang personalegrupperne imellem. Da vi ikke just har
en bugnende byggekonto, må vi i høj
grad bruge de rammer der er, og derfor
tænke kreativt. Der er mange praktiske
hensyn der skal tages for at få noget der
kan fungere og samtidig få en løsning
som alle personalegrupper kan blive glade for.

Børnenes Hus. Altså mellem trappen fra
parkeringspladsen og skolegårdens sydvestlige hjørne. Vi håber på snart at
komme i gang, og må nok bede om hjælp
fra nogle raske hænder til det praktiske.
Men mere herom senere. 

Grønbjerg
Lokalhistorisk Arkiv
Generalforsamling med dagsorden i
henhold til vedtægter afholdes

mandag d. 26. maj kl. 20.00
I arkivet på Grønbjerg Skole
Besøg i arkivet kan aftales med
N.P. Svendsen tlf.:97 38 41 10
Bestyrelsen

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

Ny leder
Henning Møller har informeret os om, at
han regner med at gå af som skoleleder i
efteråret. Så en af de spændende opgaver
er at finde en ny fælles leder for hele
Børnenes Hus - altså for både skolen og
daginstitutionen. Dette gør det til både
en udfordrende og spændende stilling, så
vi håber på mange kvalificerede ansøgere når tiden kommer.
Skiltning
Ved parkeringspladsen bliver der ude
ved vejen arbejdet på et skilt, som både
skal vise ind til multisal, bibliotek, lokalhistorisk arkiv og Børnenes Hus. Og så
er der planer om et flot indgangsparti til

97 38 42 85
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Der var ca. 30 fremmødte (ud af 35 medlemmer) ved Billardklubbens generalforsamling fredag d. 25. april.
Generalforsamlingen blev afviklet i
”nogenlunde god ro og orden” som det
blev udtrykt af dirigenten.
Regnskabet viste et pænt overskud.
Til bestyrelsen blev følgende valgt / genvalgt:
Niels E. Jakobsen, Karl Gejl, Bill Pedersen, Jan Jakobsen, og Bent Christensen.

Billardklubben har indført begrebet
æresmedlemmer.
Æresmedlem bliver man når man er over
80 år og i andre specielle tilfælde.
Kristian Milter Nielsen blev æresmedlem
sidste år og fik overrakt beviset i år.
Henning Møller fik beviset i år - ikke på
grund af alder, men fordi Møller har været kasserer i klubben i 27 år.
Derudover er Arthur Madsen også æresmedlem.
Efter generalforsamlingen kom der
smørrebrød på bordet og efter en times
”spisepause” blev der spillet billard til
den lyse morgen.

Æresmedlem Henning Møller

Æresmedlem Kristian Milter Nielsen

I Billard
Ved: Mogens Ballegaard

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

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

40 33 42 70
40 14 42 78

INGEN OPGAVER ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE

8

Fra venstre: Niels Erik Jakobsen, Bent Christensen, Bill Pedersen, Jan Jakobsen og Karl Gejl

Et vue ud over en foreningen der kan mønstre op mod 85% af sine medlemmer til en generalforsamling.
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I Brugsnyt
Ved: Brugsens bestyrelse

Brugsens ordinære generalforsamling
blev afholdt den 2. april, og 90 mennesker var mødt op inkl. brugsens personale
og bestyrelse.
Regnskabsresultatet for 2002 endte på kr.
96.000 hvor resultatet var påvirket af
ekstraordinære indtægter på kr. 71.000
som var sponsorater fra Grønbjergs erhvervsliv. Det regulære overskud er på
25.000, hvilket bestyrelsen anser for tilfredsstillende, da 2002 har været et turbulent år med flere uddelere, indsamling
til redning af Brugsen og afslutning af
betalingsstandsningen.
Der blev vedtaget nye vedtægter, da
"FDB" nu hedder "COOP Danmark
A/S", og "rvt Revision" har skiftet navn
til "RSM plus" og desuden er der fremover mulighed for at tegne "husstandsmedlemsskab".

Jan Dyrberg blev valgt til bestyrelsen, og
Nicolai Tougaard blev valgt som suppleant.
Fra salen blev der spurgt, om muligheden for en benzintank, men butikken ligger for tæt på vandværket og det er en investering på 2 mio. som vi i øjeblikket
ikke har mulighed for at kunne forrente.
Uddeler Poul Jacobsen takkede for en
venlig modtagelse, han fortalte lidt om
sig selv og om hvilke planer han har med
butikken fremover.
Der blev udtrukket 3 gevinstlån, og Hans
Jensen vandt 1. præmien (købmandskurv), Petrea Pedersen vandt 2. præmien
(stor buket fra GK Design), og Elsebeth
Kirk og Jørn Bank vandt 3. præmien (3
fl. Grønbjerg rødvin).
Hans Jørgen Pedersen fik overrakt en
stor købmandskurv som tak for hjælpen
på kontoret.
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Niels Jørgen
Sønderby
(formand), Inger Kjeldgaard
(næstformand),
Hanne Meiner
(sekretær) og
Sten Schmidt
og Jan Dyrberg
er menige. 

Fra venstre: Jan Dyrberg (nyvalgt), Hanne Meiner, Sten Schmidt (genvalgt), Inger Kjeldgaard og Niels Jørgen Sønderby (genvalgt)
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I Lyngdalbeboere træner Grønbjergs unge
Ved: Ole Østergaard

Til badmintontrænerne fra Lyngdal!
På vegne af de børn som har trænet tirsdag eftermiddag, vil jeg gerne sige tak til
Henrik og Kim og indtil jul Jimmy. Tak
for jeres store indsats gennem vinteren.
Børnene har virkelig glædet sig til at
komme til træning, og det var en stor oplevelse for dem, at se hvordan i boede på

Lyngdal. Specielt tak til dig Kim, for den
store indsats, da du var med børnene til
Amtsmesterskab og til stævne i ROFIcenteret. Det var medvirkende til de gode
resultater de opnåede. Jeg ved at I snart
skal rejse fra Lyngdal, og håber de oplevelser I har haft her i Vinterens løb kan
være en ballast, I kan bruge i fremtiden.
Jeg vil samtidig med ønske jer held og
lykke i fremtiden. 

Her er det Sune, Kim, Christian, Per og Uffe der overrækker Kim fra Lyngdal gaver for vinterens træning.

Grønbjerg VVS
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær
Tlf. 97 38 43 87 / imk@privat.dk

• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller
• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg
• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden
• Store brændekløvere sælges og udlejes
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I Grønbjerg GUF
Samlet af: Lisbeth Sand

Gymnastiksæsonen 2002- 2003
er nu veloverstået. Vi sluttede af med en
rigtig flot opvisning i Multisalen fredag
d. 14. marts, hvor der var mødt mange
op for at se de forskellige hold.
Det var utrolig dejligt, at se alle de glade
gymnaster på gulvet, vi håber at se jer alle igen næste sæson. Ligeledes håber vi
også at nogle af vores instruktører vil
fortsætte i den kommende sæson.
I den næste sæson starter vi to nye hold
op, så det skulle gerne give endnu flere
gymnaster i foreningen.
For de helt små vil Elsebeth Kirk og Anne Mette Sønderby prøve at starte et
mor-far-barn hold op.
For herrerne, alle over 25 år, vil Ejnar

Vendelbo starte et karlehold, hvor der
skal laves helt almindelig gymnastik,
leges og mandehygges efter en veloverstået træning i Multisalen. Det er ingen
forudsætning at man tidligere har lavet
gymnastik.
Badmintonsæsonen 2002/2003
Badmintonsæsonen i Grønbjerg GUF er
nu vel overstået. I løbet af sæsonen har
vi haft trænere på to børnehold.
Henrik Mortensen, Rasmus Mikkelsen
og Trine Mikkelsen har været trænere
for 6.-7. klasse.
Jimmi Nielsen, Henrik Nissen og Kim
Pedersen har været trænere for 4.-5.
klasse.
Til jer, skal der siges en stor tak for jeres gode og solide indsats gennem sæsonen. Jeg håber, at I ligesom de børn I

Er du i gang med at arrangere :
-

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

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

Udlejning af Multisalen

har trænet, har haft nogle gode timer i
Multisalen.
Mange af vores unge spillere har deltaget
aktivt i turneringskampe i løbet af sæsonen og er også kommet hjem med flotte
placeringer.
Ved Amtsmesterskabet der fandt sted
den 18.- 19. januar
Trine Mikkelsen blev AMTSMESTER i
damesingle (under17) i B-rækken
Martin Østergaard og Per Bak vandt sølv
i double for unge under 14 i D-rækken
I Ringkøbing Cup der fandt sted den 23.
februar
Nanna Østergaard vandt guld i single for
unge under 11.
Uffe Kjærgaard og Nanna Østergaard
vandt guld i double for unge under 11.
I Spjald Cup vandt
Jeppe Bjerregaard bronze i single for unge under 11.
STORT TILLYKKE TIL JER ALLE !!

Svømning:
Svømningen blev i år flyttet til mandag
aften p.g.a. forskellige omstændigheder, men det ser ikke ud som om, at det
har haft indflydelse på deltagerantallet,
som har været tilfredsstillende. Det har
været en god sæson sammen med en
masse rare unger.
Tour de Pedal:
Her i maj måned arrangerer foreningen de 4 aftener med Tour de Pedal,
hvor mange som regel møder op og deltager på en "tilpas lang" cykeltur, - meget afhænger af vejret! Det er altid hyggelige ture med indlagte pauser og små
konkurrencer. Igen i år vil der være mulighed for at vinde præmier, bl.a. en cykel.
Sommerfest:
I juni måned skal vi sammen med andre
lokalforeninger være medarrangør af
sommerfesten. Det kan i læse mere om
andetsteds i bladet. 

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds
Lørdag d. 17. maj - Husk åbne haver i Grønbjerg se Nr. 61
Torsdag den 29. maj – søndag den 1. juni.
Havetur til Sverige og Norge.
Region II’s årlige traditionsrige haveudflugt under ledelse af de erfarne rejsefolk Grethe Opstrup og Villy Frost.
Meld dig hurtigt fra den 2. februar til Grethe Opstrup 97 33 32 92,
hvis du vil være sikker på en plads.
Torsdag den 5. juni kl. 13 - 17. Regionsarrangement hos Grete og Arne Opstrup
Holstebrovej 123, Tim (syd for Timkrydset).
Her er åben have. Haveplanen er for nogle år siden tegnet af region II’s havekonsulent
Lene Juhl Jørgensen. Lene vil sammen med Grete og Arne Opstrup være til stede og
fortælle om haven. Se nærmere omtale andet sted i programmet.
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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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Konfirmation i Grønbjerg søndag d. 4. maj

Bagerste række fra venstre: Mølgaard Ottosen, Nete Kyndesen, Mette L. Jensen, Karen Ballegaard
Engestoft, Lars K. Jacobsen, Nicolai M. Asmussen, Jim L. Nielsen, Jacob M. Hansen og Jens S. Nilausen
Forreste række fra venstre: Anne Marie F. Sørensen, Caroline Kragh, Mona L. Berthelsen og Michelle H.Ø. Johansen.

Menighedsrådets årlige udflugt bliver tirsdag d. 10 juni
Se nærmere om tidspunkt og tur i øvrigt i Ugeposten

Tømrer og bygningssnedker
Hakon Pøhl, Grønbjerg
Tlf.: 97 38 43 20
bil.: 40 85 49 10
Fax: 97 38 48 38
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I Min gode ven Henry
Ved: Torbjörn Lune-Nielsen

Jeg har en god ven, min næsten nabo
Henry. Vi mødes tit og får en sludder
om, ja måske ikke verdenssituationen,
men så situationen i Grønbjerg og omegn. Jeg ”ordner” nogle gange et eller
andet praktisk for ham og hans kone Lis,
f.eks. fælder et træ. Så ”ordner” Henry et
eller andet teknisk for os, f.eks. en plæneklipper, for det er han skrap til. Og
Faust, min kloge hund, er rigtig glad for
Henry, for der falder som regel altid en
godbid af. Dengang jeg skulle have
hund, og fortalte Henry at jeg skulle have en labrador kiggede han lidt ned i jorden og sagde: ”Hva´? Ska´ du et ha´ en
rigtig jawthund?” For ham er det de stående hunde, især pointer der duer. Snakken går, og vi har flere fælles interesser,
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men én får vi altid snakket om – jagt. I
jagtsæsonen kommer jeg og aflægger referat, hurtigst muligt, for jeg ved godt at
han er spændt på at høre hvad jeg har oplevet. Henry går ikke selv så meget på
jagt mere, men han har oplevet meget.
Han vil gerne fortælle om det og jeg vil
gerne lytte. Især har han oplevet meget,
som jeg aldrig får chancen for at opleve.
Urfuglene, de mange agerhøns og harer,
den store hedes forvandling til agerjord.
Især de, i nutidens tankegang, lidt tossede påfund, som man i mangel på bedre
benyttede sig af, synes jeg er underholdende. Disse fortællinger er sjove at
gemme. Derfor satte jeg en dag et bånd i
båndoptageren, en mikrofon på bordet og
Henry i sofaen og så fortalte han om
gamle dage. Vi blev ikke færdige, for
båndet var ikke langt nok. Jeg lagde
mærke til, at én fortælling betyder mere
end de andre og den fortalte han. Han har

selv skrevet om episoden, men er aldrig
blevet færdig. Historien har jeg sammensat på tryk – første del som Henry har
skrevet det, og resten som jeg har gengivet det fra båndoptagelserne.
En våd fødselsdag.
”Det var den 24. oktober 1942. Jeg vilde
fejre min 25Års Fødselsdag med en rigtig Jagttur paa ”Klægbanken” i Ringkøbing Fjord sammen med 2 andre, min
Broder og Jens Asbrøj fra Stauning –
disse to er for længst afdøde. Vi havde
købt jagtkort til Reservatet der kostede
den svimlende sum af 2 kroner. Da det
nu var en søndag kunde vi alle tre holde
fri og vi glædede os meget til turen. Min
broder og Mig havde aldrig været der
før, men Jens kendte ”Banken” som hans
egen bukselomme. Vi mødtes i Halby
havn Kl. 6.00. Turen vilde tage ca. 20
min. i Skydepram, så vi skulde være der
i god tid til Skydetid Kl. ca. 6.45. Vel

ankommen til Bestemmelsesstedet maatte vi konstatere at det var buldrende
mørkt og desuden så tæt Taage at vi
daarlig kunde se fra den ene ende af
Prammen og til den anden. (Hvad Henry
ikke skriver, men senere fortæller er, at
der i rørkanten er et tyndt lag is, så det
fryser eller har lige frosset.) Jeg undlod
ikke at udtale min bekymring om at gaa
paa Fjorden i en lille Pram når man overhovedet ingenting kunde se – men Jens
mente han var saa kendt med omgivelserne at han kunde stage derover med
Bind for øjnene. Jeg fik Prammen læsset
med 3 Bøsser, Rygsække med Madpakker, Patroner og lidt drikkevarer samt en
snes lokkeænder.”
(Fra båndoptagelserne:) Vi stagede så af
sted i den fladbundede pram, men på et
tidspunkt tager vinden til og da vi stager
på langs af søen, slår bølgerne ind i
prammen. ”Du er nødt til at tage ”pøsen”
og øse vand ud” sagde Jens til Carlo,
men pøsen var der ikke. ”F……, den har

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

Kondibingo
Overrækkelse af Grønbjergvikingen 2003
Snobrødsbagning
Salg af pølser, brød, og drikkevarer
Båltale ved Mogens Ballegaard
Bålet tændes ca. kl. 21
Vel mødt
Grønbjerg Sogneforening
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vi glemt i Halby.” Vi stod efterhånden
der med vand helt op til støvlekanten og
prammen blev tungere og sværere at styre. Vi var jo noget betænkelige ved situationen, for vi vidste jo ikke hvor tæt vi
var på ”Dybet.” Pludselig blev båden for
tung og sank lige så stille, mens vi blev
stående. Vi stod i vand lige hertil (Henry
viser med hånden at kun det øverste af
brystkassen og hovedet stak over vandet). Den var s….ikke god og tænk, der
havde været is i rørkanten da vi sejlede
ud. Vi kunne så komme op på siddeplanken i båden og på kanterne, mens vi
holdt om hinanden. Vi diskuterede lidt,
men blev enige om at vi måtte blive her
og vente på det blev lyst. Jeg ved jo ikke
hvor længe vi stod der, men vi kom jo til
at fryse, og………ja, det var som om
Jens begyndte at få en slags krampeanfald, og da var jeg sørme noget ked af
det, men vi gned ham på mave og på

bryst og han kom da til hægterne igen,
men det var slemt. Du kan tro, der kom
man til at tænke på dem derhjemme.
Så…..(lang pause)…..så kom vi i tanke
om, at vi kunne prøve at få båden løftet
op. Min bror havde den ide, at han var så
stærk, at hvis vi dykkede ned, Jens og
mig på den ene side og ham på den anden, kunne vi løfte båden op ved rælingen. Det kunne vi godt. Min bror, (nu var
han noget til at prale, han var jo så stærk,
så stærk), mente at vi skulle tippe båden
over mod ham, så skulle han nok holde
den, så den blev tømt for vand. Det gjorde vi, men båden forsvandt. Jens og mig
kom op og stå, men hvor var Carlo? Så
tænkte vi, for f…… han ligger jo i klemme under båden, så vi måtte ned igen og
få ham fri. Men det lykkedes jo så. Nu
var vi klar over, at der skulle gøres noget
for enten frøs vi ihjel eller også druknede
vi. Vi forsøgte at få båden op igen, og

PipeCon as

Ribovej 4 • 6950 Ringkøbing
tlf.: 96 92 20 00 fax: 96 92 20 02
www.pipecon.dk e-mail: info@pipecon.dk

PipeCon as leverer komplette udstødningssystemer
til skibe og dieseldrevne kraftværker.

Beregning, dimensionering af lyddæmpning og vibrationsdæmpning, konstruktion, fabrikation, implementering og opfølgning.

Lyddæmper leveret til Odense Stålskibsværft.
Diameter på 3,7 meter og længde på 8 meter
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Tankunit. Klar til montage i det øvrige rørsystem på
et kraftværk på øen Curaca nord for Venezuela

denne gang gjorde vi sådan (Henry viser
hvordan de skovlede vand med hænderne) og det lykkedes at få så meget vand
ud, at båden kunne holde sig flydende.
Vi blev ved lidt endnu, og så mente Jens
at det var værd at prøve om den kunne
bære en mand. Han prøvede og det lykkedes, så nu kunne han sidde på knæ og
øse med sin kasket. Vi kunne nu skubbe
båden, men det var jo det – hvilken vej
skulle vi skubbe. Jens mente vi var nær
det dybe, sååhh…….. Vi skubbede og
efter et stykke tid sagde Jens ”Nu kan jeg
se Klægbanken. Der står en mand ude på
spidsen.” og så skubbede vi i den retning. Pludselig så vi en bundgarnspæl og
omkring pælen opdagede vi, at vores
lokkeænder sad fast. De var drevet den
vej, efter prammen sank for os. Mens vi
stod der udbrød Jens: ”Nej, for f….., det
er da ikke Klægbanken, det der ovre er
Stauning Kirke.” (Henry holder igen en
lang pause.) ”Nææhh, du kan s…. tro,
….ja fra Halby hvor vi var sejlet ud og
til Stauning Kirke er der næsten 5 kilometer. Så måtte vi jo ændre kurs, for vi
havde jo vores sager i Halby. Det var en
lang tur og på vej tilbage kom solen
igennem, sådan rigtig igennem og tågen
lettede. Tilbage i Halby Havn lå en stor
stak af det vi kalder ”rørslier”, det græs
og skidt som bliver til overs når man laver tækkerør. Og vi lagde os i det her og
”a sæjer dæ” vi var trætte, det vil jeg love dig. Tænk på, vi var jo startet ud om
morgenen og cyklet de 35 kilometer til
Stauning og så den her omgang, næh…
vi var simpelthen så arme, så du drømmer ikke om det. Nå, men her i stakken
lå vi og solen gav os langsomt varmen
igen. Madpakken, den – ja, den lignede
jo mest øllebrød med leverpostej, men vi
havde en halv flaske brændevin med og
den gik fra hånd til hånd. Det gav også
varmen. Mens vi så ligger der og sunder

os kommer en krikand flyvende og slå lige hen over os. Den lander i nogle rør
tæt på os, så Carlo, ja han var jo den som
straks fattede sin bøsse, men (Henry begynder at grine) patronerne var jo af pap,
og de var så opløste af vand, at de ikke
kunne gå i bøssen. Men han viklede så
meget papir af, så det lykkedes og så listede han hen og rejste anden og skød
den. Det var så det eneste skud det blev
til den dag.
Vi fandt aldrig ud af hvor vi havde været
i tågen. Var vi kommet nord eller syd om
Klægbanken? Vi var jo fuldstændig ”vild
på kareten” og Jens måtte indrømme, at
det ikke var så godt med hans indre kompas. Ja, det kunne nemt have taget tre
mand, den dag og du kan tro, …… det
varede lidt inden jeg kom på fjorden igen
og på Klægbanken har jeg aldrig været.
Jeg var på vej derud den ene gang, det
var nok. Den 24. oktober og isdannelser.
Det var en hård omgang. Det er faktisk
utroligt vi ikke frøs ihjel. Mærkeligt nok
blev ingen af os syge.
Så sætter der sig en dompap på brættet
udenfor stuevinduet. Vi kigger begge efter den og fortællingen er slut, men der
går ikke lang tid før en ny historie er i
gang. Imens snurrer båndoptageren og
gemmer stemmen, så jeg kan lytte til den
en anden gang. 

Alternativ behandler
Karl Gejl
Bymarken 10B
Konsultation efter aftale
97 38 40 40 1800 - 1900
karlgejl@vip.cybercity.dk
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I Menighedsrådet
Ved: Formand Helle Engestoft

I 1968 fik vi her i Nr. Omme sogn ny præst, det skal
vi have igen, idet Pastor Ernst Mølgaard Ottosen
mundtligt har meddelt os, at han fratræder sin stilling
den 1. oktober 2003, og man kan vel ikke sige at vi
skifter præst ofte, da Ernst Mølgaard Ottosen har passet sit embede i 35 år.
Med så mange år på bagen, er der en del som både er
døbt, konfirmeret og måske endda gift af vores præst.
Den kommende præst skal vælges af menighedsrådene i Ørnhøj og Nr. Omme. Det bliver en spændende
opgave, som vi ser frem til at arbejde med. Der er
mange forhold som skal falde på plads, da det er
mange menneskers ønsker, vi skal have til at passe
sammen.
Skal det være en kvinde, eller en mand, gift eller
ugift, ung eller ældre, mening og holdning, - ja der
kan være mange ting, men en ting håber jeg, det er at
vi ikke står uden præst alt for længe.. 

Få dig en lokal e-mail
”dit eget navn”@groenbjerg.dk
pris: 100,- kr. årlig
henv.: postmaster@groenbjerg.dk
vi sørger for henvisning til din faste e-mail

Generalforsamling i Ungdomsklubben
Onsdag d. 21 maj kl. 19.30
i Børnenes Hus, Grønbjerg
Dagsorden i flg. Vedtægterne
På valg er Tommy, Niels og Eva S
alle modtager genvalg så I kan roligt komme.
Med venlig hilsen bestyrelsen

20

Præsten viste, ved åbenhusarrangementet vedrørende den nye elektroniske kirkebogsføring, hvad
man kan og - måske ligeså interessant, hvad man ikke kan, trække frem af oplysningen i det nye system. Fra nu af skal al kirkebogsføring ske elektronisk med de fordele det indebærer. Bl.a. er det en
meget smal sag at f.eks. udskrive dåbsattester. Personnummeret indtastes og der vælges: udskriv
dåbsattest - og præsten skal så kun lægge et stykke A5 papir (med vandmærker og det hele) i printeren og når processen er overstået underskrive og evt. stemple papiret - men, men, men vi bliver alle
sammen stadig registreret som værende født i - hold nu fast - Trehøje kommune!!!!

Torsted Auto- og Traktorværksted
Gammelbyvej 9 • Torsted • 6971 Spjald
v/Jørgen Falk Nielsen
Jeg tilbyder:
Alt i service/reparation af biler, traktorer og plæneklippere
Tilbudspris på bil til syn
Åbningstider:

Mandag - fredag 1300 - 1700

Tlf:

værksted 40 10 48 92
privat
97 38 40 84

Nystartet, men med 18 års erfaring
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Brugsens personale d. 3. april 2003.
Bagerst fra venstre: Poul Jacobsen, Hanne Kjærgaard, Rasmus Mikkelsen og Henrik Mortensen.
Midterst: Signe Thomsen, Marianne Engestoft og Kirsten Frederiksen.
Forreste række: Susanne Bendtsen, Bettina Jacobsen og Vibeke
Kjær.
Til højre herfor Lone og Anders Højris der ikke var til stede ved fotograferingen.

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf. 97 38 45 00
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Sommerfest år 2003
Program for sommerfest år 2003

Fredag den 13. juni:
Kl. 15.00 Kl. 18.30 - 21.00
Kl. 21.30 Kl. 01.00 -

Teltet åbner til fyraftens øl og pølser
Gadefodbold (tilmelding kommer senere )
Præmie overrækkelse
Teltet lukker.

Lørdag den 14. juni:
Kl. 08.00 - 10.00
Kl. 10.00 - 11.00
Kl. 13.00 - 14.00
Kl. 14.00 - 15.30
Kl. 15.30 - 16.30

Rundstykker og kaffe i teltet
Børnecykel sponsor løb (0-16 år)
Gymnastik opvisning (showhold fra Kolding)
Land og by fodboldkamp
Overraskelse

Kl. 19.00 - 01.00

Festaften m/musik fra John og Sørens orkester
Grill/flødestuvede kartofler og salat Medbring selv kød
Entre til spisning 100,00 kr.
Entre uden spisning 70,00 kr.
Der er ingen tilmelding.

Med venlig hilsen
Gymnastikforening
Familie & samfund
Ungdomsklubben
Billardklubben
Idrætsforening
Sogneforening
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I Badmintonturneringen 2003

Børnesingel op til 5. kl.
Per Bak (th)
Sølv til Uffe Kjærgaard

Børnedouble op til 7. kl.
Martin Østergaard (th)
og Per Bak

Børnesingel op til 7. kl.
Jens Nilausen (th)
Sølv til Jonas Nielsen

Børnedouble op til 5. kl.
Christian Andersen (tv) og
Sune Nilausen

Herre single:
Per Lauridsen

Herre double:
Hakon Pøhl (tv) og Klaus
Tang

Grønbjerg Trailercenter
Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald
- 97 38 44 60 - også aften og weekends.
Køb, salg og bytte af nye og brugte trailere.
- Samt reparation.
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Damedouble:
Jytte Nilausen (tv) og Trine Mikkelsen

Mix Double:
Grete Lorentzen og Ole Østergaard

I følgende puljer gik 2. præmien til
Herresingle: Rasmus Mikkelsen
Børnedouble op til 5. kl.:
Uffe Kjærgaard og Kim Jensen
Børnedouble op til 7. kl.:
Jakob Mohr og Sasa Kovachevic
Damedouble:
Susanne Bilgrav og Grete Tange
Herredouble: Per Lauridsen og Nicolai Tougaard

Mixdouble:
Susanne Bilgrav og Rasmus Mikkelsen
Derudover var der følgende bronzemedaljer:
Anne Marie Sørensen, Ragnhild Thomsen, Nete Kyndesen, Karen Ballegaard, Jacob Sand,
Jonas Nielsen, Jeppe Bjerregaard, Kim Jensen,
Christian Andersen, Sune Nilausen, Jacob
Mohr, Sasa Kovachevic, Martin Østergaard 

se flere billeder på
www.runestenen.dk
Nr. Omme Kirke

GRØNBJERG
MASKINFORRETNING

Offentlig budget- og
regnskabsmøde

din lokale maskinforretning

Torsdag d. 22. maj kl. 19.30

97 38 40 35

Børnenes hus i Grønbjerg
Menighedsrådet
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Gymnastikopvisningen i Grønbjerg
7 hold på gulvet, og endnu flere stole var sat frem til publikum, som igen i år (for
nogles vedkommende) måtte stå op. Det er en glædelig udvikling som Gymnastikforeningen år efter år prøver at tage højde for, men som de siger, vi sætter gerne flere
stole frem til næste år.

Her er det Karen Baks piger, der får sig en lystig svingom, og som også kan kalde det blanke frem
på panden.

Helle Harhorn havde fundet på at benytte plastposer til en fantasifuld øvelse med ”sine børn og unge”.
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Whisky-smagning/Spisning
Fredag den 23. maj kl. 18.00
i Grønbjerg Forsamlingshus
Whisky smagning ved Firmaet MacY
•
•
•
•

Foredrag med lysbilleder fra leverandørerne og Skotlandstur
Smagsskemaer samt skematisk oversigt over produktionsprocessen
Prøvesmagning og blindsmagning op mod konkurrerende mærker
Der bliver serveret bidebrød og isvand

Uddrag af prøvesmagningen
•
•
•
•

Velkomst drink - Hutchisons Ginger wine
Smagsprøve på Heather cream likør, som er velegnet til kaffe
Forskellige whiskies
Ron Zacapa Centenario 23 år fra Guatemala 40% (Rom)

Der ud over
• Udstilling, så man kan se, hvad MacY ellers kan tilbyde
• Hele flasker kan købes gennem Brugsen (MacY sælger ikke til private)
• (MacY sælger ikke slanterne)

Efterfølgende spisning (Græsk buffet) kl. ca. 20.00
Der kan købes vin, øl og vand.

Samlet pris kr. 280,Tilmelding og betaling senest lørdag d. 17. maj i Brugsen.
Der skal gøres opmærksom på, at ingen af deltagerne vil være i stand til
at køre bil fra whiskysmagningen, uanset hvor lidt der "nippes" til whiskyen.
Arrangør: Familie & Samfund og Lokal Brugsen
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I Årets gang - derude
Ved: Lars Holm Hansen

Så er vi midt i foråret, dagene bliver længere og længere og efter en varm påske
er planter, træer og buske, allerede fyldt
med blomster og blade. Igen i år har der
været mange gode dage til forårsarbejde i
mark og have. Perioden har haft mange
kolde nætter og de fremherskende vindretninger, har været mellem nord og sydøst, hvilket har gjort, at vi har fået ganske
lidt regn, men til gengæld et par støvstorme. Marts-April-Maj-Juni er altid gode
måneder at se og nyde naturen i, for der
sker noget nyt hele tiden, næsten hver
dag. Har man ikke nok i det lokale, kan
man jo også sommetider opsøge gode naturoplevelser andre steder.
Ørnetur til Skåne
Dette gjorde jeg så og meldte mig til en
”ørnetur” til Skåne 1. marts. Turen startede klokken 3.00. i Herning og efter at vores bus var fyldt helt op i Odense, fortsatte turen over yderligere 2 broer til Skåne,
hvor vi var, da det blev lyst. Første stop
var ved Skryllegården, et naturcenter nær
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Dalby, hvor der i en periode havde opholdt sig en Høgeugle og vi var heldige at
finde den. Det var virkelig interessant, at
se denne dagaktive og flotte ugle. Efter en
rigtig god oplevelse fortsatte vi mod øst,
gennem det kuperede skånske vinterlandskab til Fyledalen, som ligger ikke så
langt fra Ystad. Her tæt på Østersøen og
med en kold østlig vind, var det lidt dødt i
denne flotte dal, men vi så dog en Kongeørnerede og 4 – 5 eksemplarer af den
elegante og flotte Røde glente, med dens
kileformede hale. I øvrigt en karakterfugl,
som vi så 40 – 50 af rundt i det sydlige
Skåne. Rød glente har en bestand på flere
hundrede par i Sverige, mens vi i hele
Danmark kun har omkring 20 ynglepar.
Inden vi forlod dalen, så vi også en ung
Havørn. Næste stop var en meget lille,
men også sjælden sag, som kun ganske få
i bussen tidligere havde set. Det var en
Dværgværling, som holdt til på en strandeng, med græssende kreaturer helt ud til
Østersøen. Vi fandt den lille ”Rørspurveagtige fætter” og jeg fik endnu en ny fugleart at se. Den videre færd gik forbi nogle
af de store skånske søer: Krankesjøn, Ellestadssøen med flere. Desværre var de alle frosset til, hvilket gjorde at der ikke var

så mange fugle,
som
normalt,
men vi fik da set
en ung Kongeørn, mens vi spiste fastelavnsboller og desuden en flok HulFiskeørn
duer, adskillige
Ravne, samt en
rigtig stor Havørnerede og som afslutning så vi en jagende Vandrefalk ved
Øresundsbroen, inden vi atter kom til
Danmark. Kl. 21.00 var vi igen i Herning, så det blev en rigtig lang, hyggelig
dag, der var både spændende og god. Ja,
DR1 var også med og nogle dage efter
kunne vi gense lidt af turen i ”19direkte”.
Hvert eneste forår byder naturen på en
lind strøm af forårsbebudere; planter, dyr
og fugle. Sjældent er der de helt store udsving fra år til år, men jeg plejer at skrive
op, hvad jeg møder og her kommer et udpluk af mine iagttagelser, kommentarer
og oplevelser:
14. marts. Et par Alliker viser stor interesse for en stærekasse, men hullet er alt
for lille og de fortrækker efter mange forgæves forsøg, ”det kunne være, man
skulle prøve at fabrikere en eller to kasser til denne lille kragefugl, for der er jo
ikke så mange skorstene, som der har været.”
15. marts Solskin og første dag med
Honningbier i piletræernes gæslinger.
16. marts. Årets første Hvid vipstjert.
21. marts Rørspurvehan synger i mosen.
26. marts.
Første sommerfugle i haven Nældens
takvinge og Dagpåfugleøje og også
Humlebien har nu forladt vinterhiet. I
mosen over 100 ynglende frøer, hvilket

også tiltrækker
et par
Fiskerhejrer.
Hen under aften fløj
24
Sangsvaner
Sangsvaner ivrigt
”snakkende” henover gårdspladsen, mon
ikke de diskuterede deres rejsefærd nordover !!.
27. marts. Dværgfalk, Sandbækvej.
1.april. Første følfod i knop i grøftekanten.
4.april. Så kom den første sanger
”Gransangeren”.
Hvalen
6.april. Var på årets 2. oliefugletælling
ved vestkysten. Heldigvis var der ikke
mange døde, olieindsmurte fugle, men vi
fik en særlig oplevelse, da vi ved Husby
klit fandt en død hval, men vi kunne se at
det ikke var et Marsvin, som er den almindeligste hvalart i de danske farvande.
Ved et par opringninger bl.a. til min lillesøster, fandt vi ud af at det var en delfinart, der hedder Hvidnæse. Herefter havde jeg en snak med en hvalekspert, som
mente vi skulle kontakte den lokale
vildtkonsulent, der så ville indsamle dyret til Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg.
Vildtkonsulenten, synes også at fundet
var spændende og ringede til TVmidtvest, som så var ude at lave et lille
indslag, om den unge hanhval på 1,85
meter og en vægt på ca. 100 kg. I øvrigt
kan man se og læse om undersøgelsen af
hvalen
på
Internetadressen
www.hvaler.dk under fanen ”Nyheder”.
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13.april. Mælkebøtten blomstrer.
17.april. En af dem vi alle venter på, er
kommet tilbage fra Afrika ”Landsvalen,
den fløj over her”.
21.april. På en rigtig god morgentur til
Vest Stadil fjord 2. Påskedag så jeg bl.a.
2 flyvende Rørdrummer, 1 Isfugl, alle 3
svalearter Land-, By- og Digesvale, 3
Løvsangere, 1 par Lille skallesluger, 8
Brushøns, 17 Sorthalset lappedykker og
ikke mindst en
flot
Rødstjert
han, samt tror
jeg Ringkøbing
amts første stationære syngende
Blåhals, som har
holdt til ved
fugleskjulet hele
Rødstjert
påskeferien.
Snigende gråand
Der er meget at glædes og forundres over
”derude – netop nu” og jeg vil slutte af
med en sjov oplevelse fra 24.april. hvor
jeg ville gå ned til vor mose, ”men hvad
var det” nede på asfalten ”kikkert op” en
Gråand-hun nærmest kravlede, snigende,
helt foroverbøjet over asfalten og efter
hende kom et helt regiment, nyudklækkede ællinger på vej til deres vanddåb, hvilket de nåede 5-10 minutter senere. 

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Holger Therkildsen
97 38 41 61
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I Grønbjerg Viking
Grønbjergs Viking 2003
En god tradition fortsætter igen i år.
Sct. Hans aften uddeles årets sølvviking til en person, gruppe eller forening i Grønbjerg Sogn, som har gjort
sig bemærket på en positiv måde, enten
i det store eller i det små.
Sølvvikingen bliver hvert år skænket af
guldsmed Helle Engestoft, og vi er taknemmelige for at få lov til at uddele vikingen.
Har du/I forslag til, hvem der i år der
har gjort sig fortjent til at blive
”Grønbjerg Viking 2003”, kan skriftlig
begrundede forslag afleveres

Senest den 15. juni
Til Joan Nielsen
Algade 10

I Modeopvisning

I Billardklubben

Ved: Britta Dam

Ved: Niels Erik Jakobsen

Familie & Samfund havde modeshow d.
9. april hvor der til et vellykket arrangement var mødt ca. 60 personer for at se
forårets- og sommerens mode.
En stor tak til Hanne Gamborg, som gjorde det muligt at holde modeshow i Grønbjerg Forsamlingshus. Hanne har lagt et
stort arbejde i, at selve modeshowet kom
vel i hus.
En tak til Ivan Mortensen, som med humør, små indslag og rappe bemærkninger
agerede konferencier.
En stor tak til mannequinerne for deres
velvillighed til at vise tøjet frem.
Der var gevinster på indgangsbilletten og
gevinsterne var sponseret af følgende:
Hanne Gamborg, Grønbjerg Brugs og
Grønbjerg Klip og krøl
Tak til sponsorerne.
Bestyrelsen i Familie & Samfund takker
for det store fremmøde. 

Billard resultater:
Vi har i denne sæson haft 5 hold med i
udenbys turneringer.
Hold 1 som spillede i serie 1 blev en flot
nr. 2.
Hold 2 og Hold 3 spillede i samme pulje
og blev nr. 1 og nr. 2
De spillede i serie 2. Hold 2 rykker dermed op og skal spille i serie 1 i næste sæson. Hold 4 spillede også i serie 2 og
sluttede 4 sidst.
Hold 5 var tilmeldt som handicap og blev
en flot nr. 1.
Der ud over har vi spillet forskellige cupper og bedste resultat blev Jon Schwartz
som blev nr. 2 i V.B.U. cuppen og Bill
Pedersen nr. 3. Bill Pedersen blev også
nr. 3 i klassemesterskabet. Og så lige vores hjemlige pokal turnering: Vinder Per
Johansen nr. 2 Niller. 3. og 4. pladsen gik
til Lars Jakobsen og Claus Nielsen. 

Grønbjerg Forsamlingshus
Vil man leje forsamlingshuset
sker det hos:
Jane Jensen, Algade 65
Tlf.: 97 38 41 86
Hvor man også kan hente nøglen.

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

Priser ved leje af huset:
Leje af:
Sal (alene)
kr. 700,700,Køkken ved spisning
kr. 300,300,Køkken ved kaffebord
kr. 200,200,Medlemmer får 100,100,- rabat ved leje af salen.

Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn
Forsamlingshuset blev overtaget af Grønbjerg Sogneforening i 1974. Huset fungerer som et samlingssted for
sognets beboere, og som sådan vil vi gerne være med til at bevare det.
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I Brugsens overskud!
Ved: Brugsens bestyrelsen

Bestyrelsens beretning til Brugsens generalforsamling onsdag den 2. april.
(forkortet en smule af red.)

De positive tendenser
Dagene lysner dag for dag, og ligeledes
gør brugsens økonomiske situation! Vi
er på rette kurs nu, og vi ser frem til et
travlt år med endnu større omsætning,
samtidig med at omkostningssiden styres
med fast hånd!
Lige efter sidste generalforsamling, havde vi en arbejds-weekend, hvor der blev
taget fat på ”udenomsarealerne”.
Ved husstandsindsamling i april måned
blev der tegnet 160.000 kr. i gevinstlån
og 71.000 kr. i sponsorater. De to beløb
var med til at redde Brugsen!

Vi vil hermed sige tak for den store opbakning, og den måde hvorpå vi er blevet modtaget! På turen rundt fik vi mange kommentarer og nye idéer til butikken, som vi har arbejdet videre med.
Gælden til FDB var på 1.150.000 kr. og
efter indsamlingen fik vi en gældseftergivelse på knap
900.000 kr. hvilket gjorde det muligt at
drive Brugsen videre.
Siden betalingsstandsning i november
2001 har Henrik Mortensen og Kirsten
Frederiksen i fællesskab stået for den
daglige drift af butikken, hvilket de klarede meget flot!
Denne nødløsning var ikke holdbar i
længden, så den 15. april begyndte Heidi
Frifeldt Hansen som uddeler.
I maj måned modtog vi en ekstra elregning på 60.000,- kr. Synderne var bake-offovnen, kummefrysere og kølere,

Din lokale el-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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Garagesalg og ny uddeler
Efter en grundig oprydning i garagen og

butikken afholdt vi i september kræmmermarked på Brugsens parkeringsplads.
Det blev en rigtig hyggelig dag med opvisning af Square-dance, imens der kunne nydes en pølse med en fadøl til.
I oktober var der ordinær status, samtidig
valgte Heidi at opsige sin stilling som
uddeler.
November gik med at søge ny uddeler og
få ansøgere til samtale. Poul Jacobsen fra
Holstebro blev ansat pr. 1. januar 2003.
I slutningen af november deltog Brugsen
traditionen tro med en stand ved det årlige julemarked.
I december blev der julepyntet, og midt i
måneden havde vi "julehygge for kunderne" med gløgg og æbleskiver.
I december måned hvor der ikke var uddeler henvendte vi os til Hans Jørgen Pedersen. Samtidig med at han havde Poul
Jacobsen i oplæring, styrede han regnskabet. Rigtig mange tak for hjælpen
Hans Jørgen.
Lige efter nytår begyndte Poul Lindholm
Jacobsen i stillingen som uddeler. Mange
havde allerede hilst på ham i butikken i
løbet af december måned, da han på eget
initiativ arbejdede en del gratis timer i
butikken for at få en gradvis oplæring.
Midt i januar havde Poul arrangeret en
"bøf og bowling aften" for personalet og
bestyrelsen, hvilket vi vil prøve at gøre
til en fast tradition.
COOP - krav, bonus og nethandel
Efter krav fra COOP Danmarks side fik
vi i februar et nyt computeranlæg. Syste-

Indsamling af avis/reklame på landet
Foretages af 4. og 5. klasse i Børnenes Hus

lørdag den 17. maj kl. 1000 - 1200

og
de
de n la
l a nd
f b lig
ye e
n

samt et meget stort strømforbrug på det
gamle kølerinventar.
En energikonsulent kom med nogle gode
råd. Vi har bl.a. koblet det ene lysstofrør
fra i alle loftsarmaturer, desuden er der
monteret tænd-og-sluk ure på alle flaskekølere, bake-offovnen er blevet solgt.
Disse ændringer har givet et mindre elforbrug, som kan ses på de månedlige
elaflæsninger, som Hans Christensen stadigvæk står for.
I juli blev der sat flere lagerhylder op, og
vi købte en brugt frugt- og grøntkøler,
som har været med til at forlænge holdbarheden i grøntafdelingen. Desuden
blev der sat radio og højttalere op, så der
kunne nydes lidt musik i butikken.
"Blomster Bixen" begyndte at levere afskårne buketter m.m., hvilket har været
en stor succes. Efter flere forespørgsler
kom den gamle kaffemølle atter ind i butikken.
I august måned var vi endelig helt ude af
betalingsstandsningen, kreditorerne var
betalt ud og alle bankgarantier til leverandører var blevet indfriet. For at fremme salget udfærdigede vi en tilbudsside,
valgte en ny Grønbjerg lokalvin med billede af vikingen ved skolen og arrangerede en ble-kampagne, som bestod i en
gratis prøvepakke til alle familier med
dagplejebørn. Alle initiativer var faktisk
med til at øge omsætningen, så det kan
godt betale sig at bruge fantasien lidt.

Har du problemer med opbevaringen af aviserne,
så aflever dem på Grønbjergvej 24, Jørn og Karen 97 38 43 49.
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met er blevet hurtigere ligesom programmet er blevet væsentligt forbedret.
Vi får nu leveret ferskvarer, som er
mælk, brød og frugt og grønt 3 gange om
ugen i stedet for 4, hvilket giver en årlig
besparelse på 10.000 kr. Varer som nærmer sig sidste salgsdato bliver sat på tilbud og anbragt i den grønne plastikkasse
i køleren.
Hver fredag eftermiddag er der gratis vareudbringning i byen for dem der har behov for det. Ring blot og afgiv bestilling
fredag formiddag, så bringer vi varerne
gratis ud senere på dagen.
2002 var det første år med virksomheden
COOP Norden, som ejes i fællesskab af
FDB Danmark, KF i Sverige og Coop
NKL i Norge.
FDB har indgået en aftale med COOP
Danmark og brugsforeningerne om en ny
fælles bonusordning for medlemmerne.
Brugsens medlemmer opsparer nu 4 % i
medlemsbonus hver gang man køber
"egne mærker". Det er varer, der enten er
mærket med den kendte røde sløjfe eller
med det nye COOP logo på emballagen.
På varens hyldeprisskilt er der et ovalt
mærke, hvor der står "4 % medlemsbonus".
Fremover er der ingen foreninger eller
privat personer der kan opnå specielle rabatordninger, alle må erhverve sig et
medlemskort og kan derved få 4 % bonus hver gang de handler ”egne mærker”
i Brugsen.
Alle medlemmer kan løbende følge deres
bonusopsparing og se hvor meget de har
fået i kontant medlemsrabat på FDB's

hjemmeside www.coop.dk.
FDB arbejder også løbende med at skaffe medlemstilbud gennem samarbejdspartnere. I 2002 har medlemmerne kunnet opspare medlemsbonus hos bl.a.
FDB Møbler, Scandic Hotels, Merlin,
Samvirke Rejser og OK Olie.
Interessen for at blive medlem er fortsat
stor. I Grønbjerg er vi 160 medlemmer.
Der gives som noget nyt ugentlige medlemstilbud i "Lokal Nyt" tilbudsavisen.
Disse tilbud er markeret med et ovalt
mærke, hvor der står "medlemstilbud".
Medlemstilbuddene i "Samvirke", bliver
der også flere af. Men tilbudene er kun
for medlemmer, så vi vil gerne opfordre
til at blive medlem både fordi det er gratis, og for at der er mange penge at spare.
Medlemstilbuddene kan man se på
www.coop.dk - "nettorvet". Her finder
man den vare man ønsker, taster sine
medlemsoplysninger ind, får bekræftelse
pr. e-mail retur med oplysning om afhentningsdato, henter varen i den lokale
Brugs, rabatten fratrækkes ved kassen
når medlemskortet scannes, der betales
kontant, og 4 % medlemsbonus på ”egne
mærker” opsamles på ens konto ved
COOP dagen efter at man har foretaget
sit køb. Den opsparede bonus udbetales
fortsat på en check én gang om året.
Fremtidens Brugs i Grønbjerg
Med hensyn til fremtiden, er bestyrelsen
optimistiske. I år 2001 endte omsætningen på 7,2 mill., så vi lagde et forsigtigt
budget på 7 mill. i omsætning for år
2002, hvor den endelige omsætning så

Tour de Pedal
21.maj - 27.maj. Startsted ved Børnenes Hus kl. 19
Grønbjerg GUF

34

faktisk blev 7,3 mill. Stigningen i omsætningen dækker ikke over mere end
pristalsreguleringen, og vi kan derfor
konstatere, at det ikke er lykkedes at tiltrække yderligere handel til butikken i
2002 i forhold til 2001. Hvordan sikrer
vi os at også tilflyttere handler i Brugsen? Meget er uprøvet, og vi vil gerne
have nye ideer til fremgangsmåden.
Vi har ansat en butikselev fra 1. juli, og
indtil da er Hanne Kjærgård ansat i butikken.
Af kommende arrangementer kan nævnes en "whisky aften med spisning" som
afholdes fredag den 23. maj i samarbejde
med Familie & Samfund.
For det kommende år er vores store ønsker:
Nye kølere til butikken. Det kræver en
investering på ca. 80.000 kr.
Ændring af indgangspartiet, der kan
”tage noget af trækket” og dermed mindske varmeregningen.

Sidst men ikke mindst skal der lyde en
stor tak til alle vore trofaste kunder!
Det er alfa og omega at vi har befolkningen i Grønbjerg bag os, hvis vi skal bevare vor eneste dagligvarebutik i byen.
Vi tror på, at det kan lade sig gøre, men
bestyrelsen og personalet kan ikke klare
det alene, der er beboerne i Grønbjerg
der kommer til at afgøre, om vi i fremtiden skal kunne handle lokalt!
Andre landsbyer har været i samme økonomiske problemer som os, hvor man
har lavet en indsamling, men desværre
har man senere ikke formået at kunne
holde den nødvendige omsætning, hvilket så har resulteret i at butikken til sidst
har måttet lukke. Dette skulle vi nødigt
udsættes for, så tænk på, at hvis du handler i Brugsen som ung, så er butikken her
også når du bliver gammel. 

Tak til!
Tak for et godt samarbejde til Jan der ikke ønsker at modtage genvalg!
Der skal også lyde en tak til personalet,
og ligeså en tak til dem som har ydet
gratis og frivillig arbejdskraft, såvel ude
som inde. Vi kan se I hygger jer med det,
og det er vigtigt at det sociale er en stor
del af det.

Bredgade 64 6900 Skjern
97 35 12 1 1
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I Familie & Samfund
Ved: Britta Dam

Familie & Samfunds generalforsamling
den 19. marts 2003.
Formandens beretning:
v/ Susanne Andersen.
Et år løber hurtigt. det har været et år
hvor nogle nye ting er blevet afprøvet,
noget har været godt, andet knapt så
godt, men man lærer jo af sine erfaringer.
Vi havde i sommers lavet familieaften
hver tirsdag aften som løb af staben på
station, men der var ikke stor opbakning,
men dem der mødte frem, tror vi havde
det sjovt. bestyrelsen har bestemt, at vi
ikke vil forsøge igen til sommer.
Så var der sommerfesten sammen med

sogneforeningen og idrætsforeningen,
hvilket var en kæmpesucces med 4.000 kr.
i overskud til vores forening. Der skal her
lyde en stor tak til jer der hjalp til både i
teltet og med at lave mad.
Grønt fra glemmebogen i Række Mølle
var ifølge Rita og Annette en god aften.
Vores tur til Kærshovedgaard blev aflyst grundet sygdom, men vi håber på at
det kan blive til noget i det nye år.
Vi havde en god aften med Anne Dorte
Michealsen i Spjald med næste 350 tilhører.
Foredrag med Henning Toft Bro i forsamlingshuset var en god aften forlyder
det fra Ilse og Britta. Et arrangement sammen med Menighedsrådet og Kirkelig
Samfund.
Det grænseløse køkken i Torsted var en
god aften med megen god mad forlyder

Fra venstre: Dorthe Graakjær Larsen, Ilse Asmussen, Susanne Andersen, Britta Dam og Jytte Nilausen.
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det fra Susanne.
Julemarkedet var der god opbakning til
med alle stande udsolgt. En god dag i
fællesskab med Sogneforeningen hvilket
vi vil blive ved med til det årlige julemarkedet.
Julehygge med masse af klip og en historie v/ Ingrid Kirk.
Fællesspisning sammen med Kirkelig
Samfund og Menighedsrådet var også en
succes med 117 spisende gæster. Regnskabet gik lige op.
Mrs. Hyacint og Rockeren lig med Britta
og Ilse sminkede børnene i forsamlingshuset mellem 12-14 til fastelavnsfesten,
hvilket var en succes hos børnene, selv
blev jeg til en margerit. Succesen vil blive gentaget til næste år.
Der skal være kursus afslutning den 22.
marts 2003.
Den 9. april 2003 kl. 19.00 er der modeshow i Grønbjerg forsamlingshus.

ANGUS
KØDKVÆG

Vi har en plads i repræsentantskabet i
Grønbjerg 2000.
Medlemskort vil blive solgt lige i begyndelsen af 2004, da alle har betalt for 2003.
Kontinentet vil blive for 2004 være på
250,00kr.
Bestyrelsen takker alle jer der bakker op
om vores forening. Vi har fået 11 nye
medlemmer og to frameldte i 2003.
Tak til jer i bestyrelsen for jeres indsats i
det forløbne år.
Til bestyrelsen blev Dorte Graakjær Larsen og Jytte Nilausen valgt. Agnes blev
valgt som suppleant Annette Pedersen og
Grethe Laursen blev valgt som revisorer.
Der skal lyde en stor tak for den tid Annette og Rita har været med i Familie &
Samfunds bestyrelsen samt tusinde tak til
Erna og Thyra for deres hverv som revisorer. 

DANSK ANGUS
KØDKVÆG
FORMENTLIG VERDENS BEDSTE OKSEKØD

Bagfjerdinger
Fars 8 - 10 % fedt

ca. 49 kr/kg
45 kr/kg

¼ bagfjerding ca. 40 kg
kan deles og parteres efter aftale
Dyrene slagtes og parteres på
godkendt slagteri

Kød fra Angus kvæg er formentlig verdens bedste oksekød. Friland Angus er ekstra mørt og saftig, fordi dyrene
kan bevæge sig frit og følge deres naturlige adfærd.
Frit og naturligt liv
Før landmænd må levere kød med ”Friland Angus”mærket, skal de godkendes af Foreningen til Dyrenes Beskyttelse. Foreningen kontrollanter kommer jævnligt på
uanmeldt besøg for at sikre, at dyrene vokser op under gode vilkår, hvor der tages hensyn til deres naturlige adfærd.
Det vil bl.a. sige, at kalvene går ved koen til de er mindst 5
måneder gamle, og at alle dyrene er på græs hele sommeren. De fleste går også ude i vinterhalvåret.

Ring og forhør om vægt og pris

Karsten Hansen
Algade 74
tlf.: 97 38 42 06

Fås ikke bedre
Angus racen er store fyldige dyr, der er kendt for at udvikle
en god marmorering. Det giver kødet den enestående gode smag. Friland Angus er uforlignelig på panden, på grillen, som steg eller i en gryderet. Når du får kød fra Friland
Angus, fås det formentlig ikke bedre.
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I Årsberetning GGUF
Ved: Torben Sønderby

Så kom dagen for gymnastikforeningens
generalforsamling hvor der skal tænkes
på nyvalg, kaffe, skal der være arrangement efter kaffen osv. Og ikke mindst beretningen. Beretningen hvor der bliver set
tilbage på året, der er gået og som jeg synes, er en god ting ved generalforsamlingen.
Aktivitetsmedlemmer
2002

2001

Total

441

438

Gymnastik

147

124 inkl. ældreidræt

Badminton

134

141

Svømning

61

74

Tour de pedal

99

99

Badminton har desværre haft en lille
nedgang hos de mindste børn, hvor holdet blev lukket. Ellers har antallet været
næsten uændret - vi har forsat vores faste
træningstider til børnene det synes vi fungere godt.
Badmintonturneringen var igen en god
weekend med masse af kampe hvor råb,
skrig, jubel, glæde og skuffelse var ingredienserne. Jeg vil igen gerne rose publikum for opbakningen. Det gør det altid
sjover for spillerne, men også for os der
arrangere turneringen - tak for det.
Under sådan en turnering vil det desværre altid være sådan at turneringsplanen er
lidt foran eller lidt bagud, men vi prøver
hvert år at evaluere på om den afsatte tid
er passende og vi synes det er svært at
klare det ret meget bedre, når vi til slut
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kun er ramt et kvarter ved siden af planen, men træls er det når vi er en halv
time bagud midt på dagen.
Præmieoverrækkelse foregik som noget
nyt efter at alle kampene var afviklet, vi
håber publikum og spiller synes det var
en god ide. Vi synes det gav mere fokus
på overrækkelsen.
Der har været flere børn ude til turneringer og nogle stykker er kommet hjem
med medaljer - flot.
Vi har også 2 turneringshold for senior
som træner hver onsdag aften og spiller
kampe ind imellem det blev til 2 tredjepladser i turneringen i år. Har nogle lyst
til at være med så kan man møde op onsdag aften når vintersæsonen starter
Gymnastik har også i denne sæson kunne samle 7 flotte hold hvilket er flot af en
gymnastikforening af vores størrelse.
Dette er åbenbart ikke nok for vores
medlemmer - da der er blevet spurgt til 2
nye hold. Et mor-, far- og barn hold og et
hold for de knægte der gerne vil røre sig
lidt uden det behøver at være spring som
på multiholdet. Vi krydser fingre for at
det lykkes at finde trænere til alle holdene.
Trænere kontra aflønning for deres indsats har og er tit til diskussion i vores bestyrelse men en ting er sikker, højere aflønning vil også give højere kontingent
og er medlemmerne villige til at betale
det?
Gymnastikopvisningen ja vi skal nok
sætte flere stole op til næste år, men vi
havde også stillet flere op i år i forhold
til forrige år, men vi gør det gerne. Det er
utroligt dejligt for os i bestyrelsen med
den opbakning I giver os denne weekend. Det er her vi kan få et fingerpeg om
det arbejde vi laver resten af året.
Opvisningen var en god oplevelse af
gymnastikken fra barn til ældre med fuld

knald på hele vejen, der bar præg af glade og dygtige gymnaster.
Efter opvisningen var det som noget nyt
ikke multiholdet der underholdte børnene, men en ”stur klovn” som gjorde det
godt. Kaffebordet var også i år besat af
ca. 120 glade personer.
Ved forårsopvisningen i Ringkøbing var
vi i år repræsenteret med 3 hold. Det lille
springhold, piger fra 3.-7. kl. og multiholdet - alle klarede sig efter publikums
udtalelser godt.
Familiesvømning har haft lidt færre deltager i år i forhold til sidste år, men jeg
forventer vi forsætter til næste år. Om
det bliver under samme betingelser med
at benytte Spjald som svømmested har
været diskuteret lidt. Mange har klaget
over at vandet er for koldt og tit dur sau-

JKE DESIGN
DET KREATIVE KØKKEN

naen ikke, men at flytte svømningen til en
anden svømmehal vil medføre en lidt højere pris, og er man villig til at betale det,
eller vil der bare komme flere, så det vil
kunne betale den øgede udgift. Jeg vil her
godt benytte lejligheden til at rose Villy
Hansen og Anders Højmose - de har forstået at det er familiesvømning. Hver gang
jeg har været med, har de også været der
sammen med deres børn.
Tour de pedal er et dejligt forårsarrangement for os, i en ellers stille periode. Det
er 4 hyggelige aftener hvor der lystig bliver trådt i pedalerne med indlagt pause
hvor en forfriskning kan nydes og for dem
der har lyst til lidt konkurrence kan der
tippes en 13ér eller forsøges derpå. Vi begynder den 5 maj så mød op til en hyggelig tur.

HS Agentur
Holger Sørensen
Holstebrovej 8
Grønbjerg
97 38 11 34

Ring og få en uforpligtende køkkensnak eller en nærmere aftale for besigtigelse af vor udstilling.

• REALISER DIN DRØM
• AT KØKKENSKABE SAMMEN
• ALT-KAN-LADE-SIG-GØRE
• GREB OM DESIGN
• BORDE DER FANGER
• HARMONI I ALLE FARVER
www.jke-design.dk
www.groenbjerg.dk/erhverv/jke_design.htm
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Unglederuddannelsen.
I år har der været 12 unge her fra Grønbjerg på et kursus kaldt unglederuddannelsen, som er et kursus som DGI og Videbæk kommune i samarbejde har stået
for. Et kursus hvor unge introduceres i
foreningsarbejdet, og så forhåbentlig inspireres til at deltage i arbejdet efterfølgende. Vi er lidt stolte af at holdet i Videbæk havde godt 20 deltager og at de
12 kom her fra Grønbjerg. Det viser, at
får vi spurgt de unge på den rigtige måde
så de gerne vil.
I forbindelse med kurset har Karen Ballegaard og Anne Marie Sørensen været
på en tur til Tjekkiet sammen med 36 andre ungledere. De er blevet udvalgt
blandt mange deltager og spurgt om de
havde lyst, og har endvidere forpligtet
sig til at deltage i arrangering af idrætcross efterfølgende i lokalforeningerne.
Så måske ser vi dem her på hjemmebanen engang. Vi håber.
DGI
Tirsdag den 25. feb. havde vi besøg af
DGI Vestjylland-Ringkøbingegnen. De
holdt deres årlige generalforsamling i
Grønbjerg. De har tradition for at afholde det i samarbejde med en lokalforening
og valget faldt i år på os. Desværre var
deltagelsen ikke for stor, men det var
dejligt at møde dem ansigt til ansigt i stedet for kun at kende mange af navnene
fra et stykke papir.
Sommerfesten sidste sommer var vi ikke medarrangør af, men vi er med i år
igen hvor arrangementet løber af stablen
i weekenden den 14.-15. juni. Vi håber
på lige så stor deltagelse som sidst der
var sommerfest over en hel weekend.
Der vil blive arrangeret forskellige ting
som der vil blive annonceret med senere.
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Multisalen, ja det er godt at vi har den,
men for multisalsudvalget, hvor vi har 2
repræsentanter, giver den nogle gange grå
hår på hovedet. Økonomien er meget
trængt og vi måtte søge kommunen om et
tilskud til driften, hvilket vi også fik bevilget. Det betyder at der endnu ikke er lagt
penge til vedligeholdelse og hvor længe
holder det? Endvidere er der nogle som
mener at tilskuddet fra kommunen ikke
tildeles retfærdigt og gerne ser loven revideret. Man vil i multisalsudvalget skrive et
brev allerede nu for at forklare sagen fra
vores side, så vi fra start af er med i debatten.
Aflåsning af multisalen er nu lagt ud til
brugerne, det vil sige at man smækker den
gamle hovedindgang når sidste hold er
færdig. Ordningen har ikke fungeret helt
optimal endnu, men vi håber at alle får det
lært. Dette er et tiltag for at spare lidt penge.
Vores vedtægter har vi haft til revision. Vi
har haft en konsulent fra DGI til at hjælpe
os med opgaven for at få det gjort så godt
som muligt så en ny revision ikke er nødvendig foreløbig. Vi håber at i er tilfredse
med forslaget som vi præsentere senere.
Tak til lederne
Tak til resten af bestyrelsen
Nyvalgt til bestyrelsen blev Elsebeth Kirk
i stedet for Leif Vestergaard der skal på
skole til efteråret.
Bestyrelsen består herefter af:
Torben Sønderby
Lisbeth Sand Larsen
Jens Peder Mikkelsen
Connie Schmidt
Gitte Riisberg Nielsen
Helle Harhorn
Elsebeth Kirk. 

I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Der er omkring 100.000 danskere, som
ved, at de har type 2 diabetes - også kaldet gammelmands sukkersyge; men lige
så mange har det uden at vide det.
Næsten en femtedel af alle, der bliver
indlagt med hjertesygdom, har type 2
sukkersyge, og kun halvdelen af dem
vidste det i forvejen.
Gammelmands sukkersyge bliverr gerne
betragtet som noget fredeligt, og det er
det jo også, men det er vigtigt, at det bli-

ver behandlet effektivt. Reduktion af
vægten, diæt og motion er meget vigtig.
Der er grund til at være på vagt, hvis
man vejer for meget, eller der er sukkersyge i familien.
De første symptomer er megen tørst og
hyppig vandladning. Senere kan der
komme skinnebenssår, kløe i skridtet,
smerter i brystet og åndenød.
Det er vigtigt at opdage sukkersygen så
tidlig som muligt og sætte ind med en
passende behandling for at undgå eller i
det mindste mindske de komplikationer, der ellers kommer senere, med skader på synet, fødderne, nyrerne og hjertet. 

Se flere billeder på
www.runestenen.dk

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

IVAN V M ORTENSEN A/S
Bygge & indretningsfirma
41

Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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I Jubilæum
Vi er kommet til 1996 i rækken af begivenheder i Runestenens 10-årige levetid.
Der er stadig sket meget så i dette nummer tager jeg årene 1996 - 1997.
Hvad er der sket i Grønbjerg i 10 år?
1996
Februar Grønbjerg-2000 modtager
200.000,- kr. til det videre arbejde med
udviklingen i Grønbjerg.
Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling køber missionshuset Ørnhøjvej 3 og omdanner det til 3 værelser for unge mennesker. Udlejningen begynder 1. april.
Grønbjerg Sogneforening forsøger sig
med Karaokeaften/-fest.
nr. 19 Runestens forside bliver forsynet
med billeder.
Der bliver oprettet en butik ved indgangen til bageriets kontor. Mange piger fra
Grønbjerg sælger hjemmegjorte arbejder.
Kroen har entreret med nogle private om
at stille værelser til rådighed for overnattende gæster.
Der bliver taget initiativ til at få bygget 8
ældreboliger i Grønbjerg. Der blev bevilget 4 der stod færdig til indflytning i
1998.
I februar blev Unibanks initiativpokal for
1995 overrakt Mogens Ballegaard for arbejdet i lokalsamfundet.
Grønbjerg bliver indstillet til at deltage i

Bolig- og Indenrigsministeriets helhedsorienteret Byplanlægning i Landdistrikterne. For at kunne deltage i projektet har Videbæk Kommune bevilget 10.000,- kr. til
det indledende arkitektarbejde i forbindelse med projektet. Helhedsplanen som projektet kaldes bliver fremlagt på et borgermøde i august måned.
Grønbjergvikingen blev tildelt Marie Pedersen.
Læseklubben etableres med Else Pedersen
og Helle Engestoft som initiativtagere.
September Ældreklubben holder 10 års jubilæum.
Oktober - Grønbjerg Møbelindustri holder
10-årsjubilæum.
Grønbjergvinen introduceres i Grønbjerg.
På grund af familieforøgelse forlader Finn
Krog Jørgensen Runestenens redaktion.
1997
Grønbjergs 100 års jubilæumsår indledes.
Thyra Larsen bliver udnævnt til ”En gjæw
vestjyde”.
Inge Møller Madsen træder til som hjælp
med Runestenen.
I januar kunne Runestenen meddele at
Grønbjerg i december måned 1996, var
kommer på Internettet med en hjemmeside
fremstillet og lagt ud af Finn Krogh Jørgensen.
Den første ”Vejviser for Nr. Omme Sogn”
ser dagens lys.
Marts: I en annonce efterlyser Klaus Tang
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sin Grønbjerg GUF træningstrøje str
XXL (vi håber at han har fundet den).
I anledning af 100 års byjubilæum og
Grønbjerg Idrætsforenings 25 års damefodboldjubilæum var der Landskamp
søndag d. 11. maj på stadion - Danmark Sverige.
Den 18. marts var der 14 byrødder og 3
forvaltningschefer i Grønbjerg for at
drøfte Helhedsorienteret byplanlægning
for Grønbjerg. Helhedsorienteret byplanlægning for Grønbjerg består af bl.a.:
Multisalen, Børnehusets pladsproblemer,
4 ældreegnede almen nyttige boliger
(Kastanieallé 6 - 12) trafikregulering af
Algade.
Ørnhøjvejs ”øverste” del bliver lukket
for tung trafik og skiltet der viser mod
Ørnhøj bliver flyttet til Højrisvej
(nuværende Annebergvej).
Der er udarbejdet en jubilæumsbog af
borgere i Grønbjerg. Sogneforeningen
har stået for udgivelsen og der er en stor
tak til N.P. Svendsen, Torben og IngerLise Vestergård samt Grete Tange, og en
opfordring til at købe bogen.
Grønbjergvikingen blev tildelt Thyra

I Sogneforeningen
Ved: Charlotte Hansen

Jeg vil hermed takke for den dejlige tid,
som jeg har haft her i Grønbjerg.
Da jeg desværre ikke kan finde noget at
bo i her i Grønbjerg, har jeg valgt at flytte til Timring pr.1. maj 2003.
Da jeg ikke kan forsætte som formand
har vi holdt ekstra møde, og det er blevet
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Larsen.
26.- 27.- 28.- juni - Jubilæumsarrangementet bliver afviklet med bl.a. Banko,
Richard Ragnvald, spiritusfri diskotek,
morgenkaffe, gadefodbold, og Jubilæumsfest med spisning, revy og dans til
De Milles, afsluttende med festfyrværkeri på stadion.
Der er fra Boligministeriet blevet tildelt
2 mio. kr. til helhedsorienteret byfornyelse i Landdistrikterne til Grønbjergs Helhedsplan.
Fartdæmpning af Algade bliver udført nyt gadebelysning og nogle træer bliver
opsat langs Algade.
Gudrun Nyborg genopstiller ikke til byrådet for Grønbjerg Sogneliste.
2. juni – Til Sognelistens opstillingsmødet blev følgende valgt: Gravers Kjærgaard, Søren Nilausen, Birthe Kristiansen Jørn Bak og Poul Erik Nielsen.
Birthe Jensen digtede på opfordring af
Kulturudvalget en Jubilæumssang.
Oktober måned - Udstilling fra Grønbjerg oldtid i Storrummet på Skolen. 
besluttet at Olav Therkelsen overtager
formandsposten.
Forsamlingshuset er overtager af Jane
Jensen.
Skilte til byportene skal i første omgang bestilles ved Joan Nielsen.
Kaj Kvisgaard overtager posten i Grønbjerg 2000.
Og Ib Sylvestersen er som suppleant
indkaldt til bestyrelsen. 

Grønbjerg
Annebergvej 5, Grønbjerg, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 40 42

Åbningstider: 8.00 til 18.00
- også lørdag og søndag !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaffemølle
Tips & Lotto
Fotokopiering
Apoteksudsalg
Postekspedition
Returflaskeautomat
Fremkaldelse af film
Bon udtrækning hver uge
Kager/brød fra Spjald Bageri
Indsamling til fester og begravelse
Fast lavpris på "Friends" børnebleer
Grønbjerg vin, 3 fl. god rødvin for 120,Buketter og dekorationer fra "GK Design"
Gratis vareudbringning hver fredag formiddag
Hver tirsdag og fredag lun leverpostej fra kl. 11.00

Husk at vise dit medlemskort og spar 4 %!
Dejlig lokalt til daglig !
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I Ungleder Uddannelse
Ved: Karen Ballegaard

Fra 7 kl. og Signe fra 8. kl. var vi 10 her
fra Grønbjerg der havde fået tilbuddet
om at komme på Videbæk Kommunes
og DGI Ungleder Uddannelse.
Kurset blev afviklet forskellige steder i
kommunen samt på Tangsøcenteret i
Bækmarksbro. Vi var af sted 7 gange af
forskellig varighed.
Kurset indeholdt emner som: foreningskursus, børneidrætskursus, stævneplanlægning og stævneafvikling.
Den største udfordring var dog at planlægge og afvikle et børneidrætsstævne.
Der var forskellige grupper som man
kunne vælge sig ind på.

Bl.a. økonomigruppe, PR-gruppe og programfastsættelse.
Jeg var sammen med bl.a. Nete, Sasa,
Signe, Jacob og Anne Marie i programfastsættelsesgruppen.
Vi skulle finde ud hvilke lege vi skulle
lege til stævnet, lave tidsplan og finde ud
af hvem der skulle gøre hvad til stævnet.
Der kom ca.30 børn mellem 6 og 8 år til
stævnet i Videbækhallen.
Hele stævnet blev kompliceret af at der i
den tilstødende hal var gymnastikopvisning og vi skulle deles om nogle af redskaberne.
Vi havde beregnet nogle tider for de lege
vi havde forberedt, men da det kom til
stykket kunne vi ikke bruge så lang tid
på legene som vi havde planlagt. Det betød at vi hurtigst muligt måtte improvise-

Drengene fra venstre: Lars Jakobsen, Jens Nilausen, Nicolai Asmussen, Jacob Mohr, Sasa Kovacevic, og Jim Nielsen.
Pigerne fra venstre: Anne Marie Sørensen, Karen Ballegaard, Signe Thomsen og Nete Kyndesen.
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re og finde på nye lege.
Bag efter skulle vi evaluere hele stævnet
med hvad der gik godt og hvad der gik
mindre godt.
Vi afsluttede kurset i Spjaldhallen, hvor
vi først svømmede derefter fik vi noget
at spise. Kl. 20 kom vores forældre som
vi legede en leg sammen med. Så fik vi
alle sammen kaffe og kage og fik udleveret vores kursusbeviser.
Efter uglederkurset fik Anne Marie og
jeg tilbudt at komme med DGI Ribe Amt
på en tur til Tjekkiet. Turen skulle være
et kursus i at planlægge og afvikle et
Idrætscross løb.
Idrætscross løb kan være et løb hvor man
kombinerer flere forskellige idrætsgrene
f.eks. cykling, kano, løb, svømning i et
løb.
Stedet vi skulle til ligger ca. 180 km sydøst for Prag og vi kørte i bus i ca. 19 timer for at komme derned.
Jeg var med i 2½ dag hvorefter jeg forstuvede mit højre håndled. Jeg var på et
Tjekkisk sygehus hvor det blev konstateret at håndleddet heldigvis kun var forstuvet.
Det var lidt træls fordi jeg så ikke kunne
deltage i resten af de praktiske løb og lege.
Vi lærte lidt om kort og kompas, og så
lærte vi en skæg leg med at kaste ringe
over en snor - Ringo hedder det. Begge
hold skal kaste en ring over på én gang.
Så skal man gribe den og skynde sig at
kaste den tilbage igen. Det gælder så om
at kaste så de andre ikke kan gribe ringen. Man må kun kaste underhåndskast
Bortset fra det forstuvede håndled var
det en meget sjov tur. 

www.runestenen.dk

I Bibelhistorie
Ved: Mogens Ballegaard

Igen i år havde menighedsrådet inviteret
Knud Jacobsen til at fortælle bibelhisto-

”Peter fornægter Jesus anden gang”

rie. Og igen var det fortællingen der var i
højsædet. Knud Jacobsen har en stor indlevelsesevne og sagen bliver jo kun underbygget af at Knud Jacobsen selv har
været i Israel og set de forskellige steder
der er omtalt i biblen.
Efter fortællingen om Peters fornægtelse
af Jesus inden hanen havde galet 3 gange
hørte vi om Knud Jacobsens måde at studere og trænge ind i biblen på. Og så var
der naturligvis også kaffe. 

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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I Grønbjerg - 2000
Ved: Mogens Ballegaard

Sidste år i 2002 fik en række projekter i
Grønbjerg tildelt 250.000, kr. fra Indenrigsministeriets landdistriktspulje.
Grønbjerg Ungdomsklub (indretning af
nye lokaler), Grønbjerg Børnehus
(skovbørnehave) Grønbjerg Skole
(sammenlægning af de to bestyrelser)
Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling
(nye grunde) Nr. Omme Kimelaug
(oprettelse og kursusforløb) E-mail netværksoprettelse i Grønbjerg.
Den 19. juni havde vi et orienteringsmøde på skolen hvordan status var i forhold
til projekterne der fik tildelt 250.000,- kr.
Specielt en orientering om Ungdomsklubbens pladsproblemer.
Men også de mange hængepartier der var
omkring i vort lokalsamfund.
Men når det så er sagt skal også påpeges
at der over mange fronter har været travlt
i vort lokalsamfund.
I flæng skal nævnes Brugsens redningsplan og bestræbelserne på overlevelse
som ser ud til at ville lykkedes.
Sammenlægning af Skolebestyrelsen og
Børnehusets bestyrelse til en fælles institution med navnet Børnenes hus. Og en

bestyrelse der indtil videre hedder fællesbestyrelsen.
Parkeringspladsen vest for skolen er blevet etableret og det har givet anledning
til at Børnehuset har fået mere plads både til gården og til gaden
Vi har så måtte sige farvel til PipeCon
der så ud til at kunne tiltrække arbejdskraft til lokalsamfundet. Vi har så med
glæde konstateret at der er dukket en ny
virksomhed op – JKE Design Køkken og
badeværelser samt garderober ved Holger Sørensen, Holstebrovej.
Så må vi jo også konstatere at der nok efterhånden kommer gang i byggeriet ved
Grønbjerghjemmet – som sandsynligvis
også vil skabe lidt mere liv i Byen.
Men rigets tilstand som sådan:
Til august er det lige præcis 10 år siden
at der blev taget initiativ til at få dannet
organisationen Grønbjerg – 2000.
Jeg vil ikke gøre status over de 10 år der
er gået, men blot konstatere at der i de år
er tilflydt lokalsamfundet ca. 4 mio. kr.
til at gøre det attraktivt at bo og være i
Grønbjerg. Og en frivillig indsats fra
manges side for et beløb der næsten ikke
lader sig gøre op i penge. – men lur mig
om det ikke skulle være lige så stort.
Og det er mit indtryk at det på mange
fronter er lykkedes at gøre Grønbjerg til
et attraktivt sted at bo og leve.

Fra Bruger til Bruger:
Indbo sælges
- Ovalt stuebord i lamineret bøg. Pris 200 kr.
- Persienner i 100 cm bredde. Pris 20 kr. pr. stk.
- Bordlampe - sort sokkel og koboltblå skærm. Pris 50 kr.
- En rest fra vores nye køkkenbordplade - 110 cm. Pris 50 kr.
Henvendelse til Tine og Torbjörn Lund-Nielsen, Nylandsvej 3, tlf. 97 38 41 20.
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Vi kan se det i skolen, og i flere af foreningerne, der er kommet en ny generation til som efterhånden skal til at overtage
”styringen” af vort lokalsamfund til gavn
for sig selv og os som efterhånden går på
pension – i forhold til bestyrelsesarbejde
m.v.
Der er nogle ting jeg i den anledning vil
understrege vigtigheden af:
Det er af væsentlig betydning at vi her i
Grønbjerg står sammen og danner en
enig front udadtil. De diskussioner der
skal tages skal ske inden for sognets fire
vægge, men vi skal være enige udadtil.
Vi har hørt det ikke blot her i kommunen
men også mange andre steder – jamen
kan de selv blive enige. – og i den sammenhæng vil jeg ikke undlade at nævne
betydningen af de muligheder der ligger i
Grønbjerg – 2000.
Den måde at organisere et lokalsamfund
på, ved jeg der er mange lokalsamfund
der misunder os.
Det er af meget stor betydning at foreningerne i lokalsamfundet tænker stort og
tænker fremad og tænker lokalt når man
foretager sig nogle ting. Der kan være
mange hurdler der skal overvindes – der
kan være mange barrierer der skal nedbrydes der er måske nogle egocentrikere
der skal prøve at tænke lidt længere end
til næsetippen.
For i sidste ende er det lokalsamfundets
eksistens det drejer sig om.
Vi er ca. 700 sjæle i sognet – heraf er der
ca. 100 – 150 børn i alle aldre.
Det er de mennesker som vi alle sammen
skal have fat i, på den ene eller den anden
måde. – Det er dem der skal betale foreningskontingent til helst alle foreningerne i Grønbjerg.
Det kræver samarbejde fra alle fronter at

udnytte resurserne på bedste vis.
Vi må ikke sætte det image som lokalsamfundet har opbygget gennem de sidste 10
år over styr. Og det er både image i lokalområdet, i kommunen og så sandelig også
uden for kommunen.
Vi skal hele tiden være opmærksom på at
der skal tilføres 10 – 12 nye elever til skolen hvert eneste år – så det er kun et
spørgsmål om at gå ud at tælle maver eller
se på tilflyttertallet – og der er nogen her i
vort lokalsamfund der skal tage ansvaret
og initiativet til at det sker - både for det
ene og for det andet.
Hvis vi lader 5 og 7 være lige sker der det
som vi var på vej til i 1993 – at det gik
stedse nedad bakke.
Der sidder måske nogle og tænker – hvem
tænker han nu på – jeg tænker ikke på nogen bestemt, men opfordrer alle til at yde
en ihærdig indsats for at lokalsamfundet
ikke skal sygne hen til ingen ting.
Med hensyn til Grønbjergs hjemmeside
som styres og reguleres i Grønbjerg-2000
regi.
Vi har her i Grønbjerg haft en side på Internettet siden 1996, men i september
2002 fik vi en side der beskrev mange områder i vort lokalsamfund.
Indtil i dag er siden besøgt af ca. 2500,
hvilket svarer til at ca. 14 om dagen er inde at se på Grønbjergs hjemmeside som
hedder www.groenbjerg.dk eller
www.gronbjerg.dk.
Indtil videre har netværksprojektet betalt
udgifterne i forbindelse med oprettelsen af
hjemmesiden og netværket i det, men på
sigt skal vi have dækket udgifterne til den
løbende drift.
Jeg vil foreslå at vi høfligt anmoder de
virksomheder og foreninger m.v. der er
nævnt på hjemmesiden om at erlægge et
årligt beløb til drift og vedligeholdelse af
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siden.
Grønbjerg - 2000 sælger også emailadresser der
ender på
@groenbjerg.dk.
Som led i Grønbjergs netværksdannelse
kunne samtlige foreninger i lokalsamfundet få en adresse der f.eks. hed: gymnastik@groebjerg.dk for gymnastikforeningen og tilsvarende for de øvrige foreninger. De pågældende mailadresser kan styres derhen hvor den til enhver tid siddende formand eller kasserer sidder – eller til
en hvilken som helst person med en PC
der er koblet på Internettet.
Af referatet fremgår det at de valgte til
bestyrelsen var:
Mogens Ballegaard, formand
Jens Peder Mikkelsen
(Gymnastikforeningen), Charlotte Hansen (Sogneforeningen), Steen Schmidt
Brugsen) og Tommy Kjeldgaard
(Ungdomsklubben)
Jens Kirk blev valgt til Formand for Repræsentantskabet.
Derudover består bestyrelsen af:
Henrik Thomsen Jagtforeningen
Ole Berthelsen Børnenes Hus
Gravers Kjærgaard Videbæk Kommune
Mogens Ballegaard opfordrede repræsentantskabet til at være opmærksom på det
generationsskifte der er ved at ske i
Grønbjerg. En generation der skal til at
overtage ansvaret for Grønbjerg-2000 og
dermed de opgaver som Grønbjerg-2000
varetager. En slet skjult opfordring til at
finde en ny formand for Grønbjerg-2000
inden for den næste valgperiode. 

Se nyhederne på
www.groenbjerg.dk
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I GIF - Nyt
Ved: Søren Nilausen

Drenge og Lilleput fodbold på
Grønbjerg Stadion
Selvom 11 af vores drenge og lilleputter
spiller fodbold i Spjald, så bliver der alligevel mulighed for at se dem optræde i
Grønbjerg.
De to 11- mandskampe bliver endda attraktive topopgør i deres B-rækker.
C-rækken er 7- mands fodbold.
Lørdag d. 10. maj kl. 14.00
Lilleput B1: Spjald – Vildbjerg
Tirsdag d. 27. maj kl. 19.00
Drenge B: Spjald – Vorgod/Barde
Onsdag d. 4. juni kl. 18.30
Lilleput C: Spjald - Ringkøbing
Onsdag d. 11. juni kl. 19.15
Drenge C: Spjald – Ørnhøj/Abildå
Vel mødt på Grønbjerg Stadion! 

I Kirkebil
Ved: Menighedsrådet

Frede Christiansen er ophørt med at køre
taxi, derfor har vi lavet en aftale med
Vildbjerg Taxi om at køre til kirken, når
der er gudstjeneste kl. 10.00 eller 10.30.
Det er aftalen, at der kan stiges på taxien
ved den gamle brugs, eller hvor man
måtte ønske det ned gennem byen. Er der
tvivl om noget, er I meget velkommen til
at ringe til os i menighedsrådet.
Helle Engestoft tlf. 97 38 43 32
Hanne Kjærgaard 97 38 40 94
I kan også ringe til
Vildbjerg Taxi 97 38 61 01 

VIKINGEN ER LØS

Verden er fuld af paradokser. Her er et par stykker man kan filosofere lidt over
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er der et andet ord for synonym?
Er sterilitet arvelig?
Hvad sker der, når man kører med lysets hastighed - og man så tænder forlygterne?
Henretter man mordere for at vise, at det er forkert at dræbe?
Hvem bestemmer hvilke ord der er bandeord?
Hvis et døvstumt barn bander, vasker mor så hans hænder med sæbe?
Hvis majsolie kommer fra majs, hvor kommer babyolie så fra?
Hvorfor er alfabetet i den rækkefølge det er?
Hvorfor er der kun ét monopoltilsyn?
Hvor bred er en snæver vending?
Hvis politiet arresterer en stum, siger de så at han har ret til ikke at udtale sig?
Hvorfor har japanske Kamikaze piloter egentlig hjelm på?
Hvorfor sømmer man låget fast på en kiste?
Hvorfor desinficerer de nålen, inden en dødsdømt får sin sprøjte?
Kan man tage noget mod kleptomani?
Med hvilke følelser ser den fanatiske vegetarianer på en kødædende plante?
Opfinder man nogensinde en soldrevet lommelygte?
Hvorfor hedder det en endeskive, selv om det er den første skive af brødet?
Hvorfor klæber lim ikke til indersiden af tuben?
Hvorfor skriver man dødsattester på genbrugspapir?
Hvis man smelter tøris, kan man så bade i det uden at blive våd?
Hvorfor staves palindrom ikke ens forfra og bagfra?
Kan man læse skriften på væggen hvis man står med ryggen mod muren?
Hvis kærlighed gør blind, hvorfor er frækt undertøj så populært?
Hvis supermand virkelig er så smart, hvorfor har han så underbukserne udenpå?
Hvorfor er en boksering firkantet?
Hvorfor trykker man hårdere på fjernbetjeningen, når batteriet er ved at være
fladt?
Hvis svømning slanker, hvad er der så gået galt for blåhvalerne?
Hvornår ved man at man er løbet tør for usynligt blæk?
Hvorfor er der aldrig optaget når man ringer til et forkert nummer?
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