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Så fik Børnenes Hus et henvisningsskilt
Selve skiltet er fremstillet ”udenbys” rammen er fremstillet af HC på Sønderkjærsvej og skiltet er sponsoreret af Lokalhistorisk arkiv, Indenrigsministeriet og Børnenes Hus. (Cementen var ved fotograferingen ikke helt
tør derfor denne understøtning.)

RUNE
STENEN

I Redaktionen
Forsiden
Siden Multisalen stod færdig i 1998
(indvielse den 30 januar 1999) har der
været planer om at gøre partiet foran
Multisalen færdig.
Her i september 2003 er skiltet der forkynder at vi skal denne vej ind til Børnenes Hus med skole og børnepasning,
Multisal, Bibliotek og Lokalhistorisk
Arkiv sat op, og der er sat et foreløbig
punktum for denne side af projektet
omkring skole-multisal.
Projektet Grønbjerg-2000 tog sin begyndelse i august 1993. Heri var Multisalen et af de store ønsker. Her 10 år
efter er den del af projektet med ovenstående gjort færdig, og vi kan atter
konstatere at udvikling tager tid, lokal
udvikling dobbelt så lang tid.
Her omkring
Nu er det et år siden at Grønbjergs
hjemmeside www.groenbjerg.dk gik i
luften. I løbet af det år har hjemmesiden været besøgt godt 4300 gange.
Det betyder at der er godt og vel 10 besøg pr. dag.
Hvordan tælles de besøg så? Jeg kan
naturligvis selv ”klikke” mig ind på siden en masse gange, men sådan tælles
der ikke. Der tælles når en ny pc går
ind og ser på siden. Det vil sige at min
pcer betragtes som ny hvis en anden i
mellemtiden har været inde at se på siden.
Hvem der har været inde at se på siden
kan man med det nuværende tælleapparat ikke se.
Siden har i løbet af det år der er gået
gennemgået nogen forandring, en forandring der ikke er tilendebragt. Og det
er med hjemmesider som med gamle
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huse - man bliver aldrig færdig med at
”reparere” på dem.
En anden side er opdateringen - det
kræver hjælp - En hjemmeside er ikke
meget værd hvis ikke den er opdateret.
Så jeg modtager gerne alle fif og gode
informationer når der sker noget der gør
at siden skal opdateres.
Runestenen
Med dette nummer vedlægges også det
årlige indbetalingskort, som kan benyttes i bank eller på posthus hvis man vil
give et bidrag til Runestenen.
Jeg har hørt at nogle er i tvivl om Runestenens eksistens. Men lad mig sige det
på den måde: Så længe der er opbakning til Runestenen både stofmæssigt
som økonomisk skal jeg nok drage omsorg for at den bliver sat sammen, trykt
og delt rundt i sognet

Deadline for nr. 65 er
lørdag d. 25. oktober
Bladet udkommer
onsdag d. 12. november
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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

Budgettet
Her i august måned
har vi i Byrådet traditionen tro haft vores 2 dages budgetkonference.
I sidste nr. af Runestenen berettede jeg om, at årets budgetlægning efter min opfattelse ikke ville
blive vanskeligere end sædvanlig. Sådan
mener jeg stadig det forholder sig. Det
grundlæggende arbejde blev lagt på de 2
dage, budgettet skal så behandles første
gang på byrådsmødet i september og anden gang + godkendes på oktobermødet.
Inden da kan der selvfølgelig komme
ændringsforslag.
Grundlaget for at få et budget til at hænge sammen beror naturligvis på flere
ting. Først og fremmest mener jeg, at et
godt udgangspunkt er at budgettet for indeværende år blev lagt realistisk og ser
ud til at holde. Budgettet der blev lagt
for 2003, ser efter den seneste budgetkontrol ud til at holde rimeligt. Øvelsen
går jo så ud på, at gøre det lige så godt
igen, så kunststykket kan gentages til
næste år. Dog skal vi naturligvis huske
på, at det er ca. 380 mio. kr. vi har i
sving, og selvfølgelig kan der ske uforudsete ting hen over året. Nøgleordene
for et godt resultat er derfor: et realistisk
budget, efterfulgt af en stram styring.
Lidt tal:
Udskrivningsgrundlaget er 1.290 mio.
kr., grundværdier er 894 mio. kr., skatteprocent og grundskyldspromille foreslås
uændret på 21,2 % og 6 ‰. Indtægterne
budgetteres til 383 mio. kr.. Økonomiudvalget forbruger ca. 40 mio., Socialud-

valget 150 mio., Børn – Undervisning og
Kultur 162 mio. og Teknik og Miljø 20
mio. til driften. På anlægsområdet budgetteres med ca. 26 mio. (med Videbæk
og Fjelstervang skoler som de største poster). Den opmærksomme læser vil så
konkludere, at pengene ikke slår til, det
er også tilfældet, dels er der et likviditetsforbrug og dels låneoptagelse, som
primært kan henføres til nævnte skolebyggeri.
fortsættes side 6...
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...fortsat fra side 3

Fokusområder.
På konferencen havde vi også besluttet os
for at diskutere diverse områder, som forvaltningen har brug for at kende de folkevalgtes holdning til. Her kan bl.a. nævnes: Særlige foranstaltninger for børn-,
unge- og familieområdet, bygningsvedligeholdelse, indkøbspolitik, analyse af
børnepasningen, spildevandsområdet + et
par ting mere.
Videbækhistorie.
Fredag d.15. august må man sige der blev
skrevet historie i Videbæk. Et nyt hovedstrøg blev indviet. Renoveringen af Bredgade er foretaget af Vejdirektoratet, mens
Videbæk Kommune har bekostet om-

fartsvejen. På dagen blev der så mageskiftet, så kommunen nu selv ”ejer”
Bredgade og Vejdirektoratet omfartsvejen. Vi må så håbe at Vejdirektoratet inden for overskuelig tid bekoster det sidste stykke fra T krydset, hvor den ender i
dag, til Ringkøbingvej mod vest. Samme
dag blev Jens Lunds skulptur, Hedepigen
på festlig vis genforenet med byen, hvor
hun efter manges mening rettelig hører
til. Alt i alt var det en festlig dag, som
nok ikke mindst byens forretningsdrivende, med god ret, havde set frem til. Vi
andre, både Byråd og kommunens borgere, kan bestemt også glæde os over, at vi
nu har en centerbymidte, vi kan være bekendt og sågar være stolte af.
Fortsat god sommer og efterår. 

Kirkestien fra Kirken og ud i Sønderkjær er blevet gjort farbar til fods og på cykel. Kommunens vejafdeling blev gjort opmærksom på forholdene og dagen efter kom et hold fra kommunen og klippede både græs og siderne så man igen kan færdes på vor dejlige sti. Stor tak til Kommunens vejafdeling for deres hurtige reaktion. Og en opfordring til Grønbjergboerne - gå en tur på vor dejlige sti og
nyd den i al slags vejr og på alle årstider.
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I Afsked med Nr. Omme Sogn efter 34 år
Ved: Ingrid Kirk

Det er ikke med sorg og vemod. Det er
ikke med glæde og lettelse. - Det er nok
snarere med en erkendelse af, at det er en
del af livets gang for dem, at præsteparret Karen og Ernst Mølgaard Ottosen nu
den første oktober forlader præstebolig
og - embede her i Nørre Omme Sogn.
34 år er lang tid for en præst at blive i
samme ”plads”, men for Mølgaard Ottosen har end ikke den tanke strejfet ham,
at søge andet embede. - ”Jeg har været
glad for mit kald her – for menneskene i
mit sogn.”
Uddannelsestiden
Ernst Mølgaard Ottosen er født og opvokset på landet i Handbjerg Sogn som
nummer 2 i en søskendeflok på tre drenge. Og gik, som de fleste dengang, ud af
skolens syvende klasse og blev landbrugsmedhjælper. - Gik imidlertid med
en drøm om at lære mere. Endnu var det
vel ikke præstegerningen, han så meget
havde i tankerne, men efter et ophold på
Nr. Nissum Højskole modnedes ambitionerne i den retning, - ligesom et kald,
føltes det!
Landbrugserhvervet, som han dog senere
altid omgærdede med megen interesse,
blev opgivet, og det blev nu Rønde Priliminær- og Studenterkursus, der tog over.
Som forberedelse til et teologistudium på
Århus Universitet - med afgang som teologisk kandidat.
År, med bopæl i Århus, så byen er slet
ikke så fremmed for præsteparret Ottosen, når det nu atter bliver Århus, der vil
blive familiens hjemby.
35 år var kandidaten nu fyldt, var blevet
gift med Karen fra koldingegnen og hav-

Pastor Ernst Mølgaard Ottosen

de fået en lille datter, Lisbeth. Der var på dette tidspunkt præstemangel
i landet. I Nørre Omme pastorat søgte
man ny præst, - Ottosen søgte - som det
eneste sted - og fik stillingen!
Tiden i Grønbjerg
”Her har vi så boet og virket gennem alle
disse år - fået vore børn - glædet os - også over dem. Min kone og jeg plejer at
sige, at disse tre har været vores daglige
vitaminpille. Vi har haft et mere spændende liv, end så mange måske lige tror.
- Selvfølgelig er der altid noget, man er
ked af, og noget, man er glad for. - Men
summa summarum: Jeg har været glad
for at være præst her! Jeg er ikke romantiker, - livet er en blanding af surt og
sødt, - men det har været gode år her i
Grønbjerg og Ørnhøj!”
Nej, jeg er ikke blevet skuffet, det har
været, som det sku´ være!!!”
Og hvordan er vi så, vi grønbjergboere?
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”Generelt et jævnt udsnit af den danske
befolkning!
I begyndelsen jeg var her, var der jo faste kirkegængere. Man så dem søndag
efter søndag indtage deres faste pladser i
kirken. Sådan er det ikke mere, - sådan
er det bare! Det gør mig ikke bitter! Men
ked af det, når der en Langfredag ikke er
mødt én eneste kirkegænger! Det er dog
det store glade Budskab, man gerne ville
bringe videre!”
Ottosen har altid ”gået i dybden”, når
han skrev sine prædikener, altid søgt
støtte hos store tænkere og forfattere.
Prædikenen betyder virkelig
meget for ham!
Når der nu er så meget arbejde
forbundet med at skrive en
prædiken, kunne man så ikke
fristes til lidt genbrug i en travl
vending?
Aldrig, påstår Ottosen, det ville
være som at springe over, hvor
gærdet er lavest!
Om man kan være præst i Folkekirken uden at tro på Gud?
Her er vi enige! Får man det
sådan, må man søge sin afsked,
- og være et udmærket menneske endda!

der af vore børn. Det er en stor tilfredsstillelse som forældre at se, at de klarer
sig godt!
Med hensyn til min fritid! - Jeg går hver
dag en tur - helst en lang. Der er nødvendigt også at holde sig fysisk i træning.
Det vil jeg fortsætte med også i mit otium.
Engang var heste en del af fritidsinteressen, det er nok ikke så praktisk i Århus
med den hobby!
Havearbejde har jeg også haft megen fornøjelse af. Her kunne tankerne få frit løb,

Familie? Fritid? Ferier?
”Da vore børn var mindre, lejede vi hvert år et sommerhus i
sommerferien. Det var vores
base, her tog vi ud fra og vi fik
lært vort land at kende. Dengang var det os, Karen og jeg,
der var guider. Senere blev det
så vore store børn, der tog os
med til forskellige destinationer i udlandet. Vi havde så i
dem gode rejseledere. Jo, vi har Karen og Ernst Mølgaard Ottosen foran et af Karen Ottosens
haft og har stadig mange glæ- malerier
8

- og så dukkede minderne jo op, - minderne om alle de mennesker, jeg som
præst har mødt gennem tiden. Ikke
mindst samtalerne før begravelser har
rørt ved noget i mig. Her gik man ved
havearbejdet og havde i ordenes virkeligste forstand disse verslinier: ” med
øjet, som det skabtes himmelvendt, lysvågent for alt skønt og stort herneden”,
for øje!
En del af tiden fremover vil jeg gerne
bruge på at læse. Litteratur interesserer
mig, - historie og filosofi især. Fra vort
hjem er der heldigvis ikke så langt til
Universitetet, så der vil jeg nok følge
nogle forelæsninger.
Og så er der jo det med farver og pensel.
Og børnebørnene, jo, der vil helt sikkert
blive nok at se til i den nye tilværelse!”

for denne kunstart!

Om igen
Om Ottosen ville vælge præstegerningen
igen, hvis han skulle leve sit liv om?
”Ja!! Der er ikke nogen vej udenom!!”

Det enkelte menneske har ansvar for søndagenes gudstjenester, for ved at komme,
viser vi hen til kirken og dens glade budskab, men ved at blive borte, viser vi
bort fra kirken. Det er vigtigt, at nye generationer må kende vejen og derved få
mulighed for at leve livet med det gladeste budskab, der overhovedet findes.
Karen.

Lidt Malurt
Om respekten for aristokratiet - om den
tomme stol mellem præsten og de øvrige
deltagere i f. eks. et møde har Ottosen at
sige: ”Det har pint mig! Hvorfor er det
således?”
Dette fører videre til opfordringen om at
være imødekommende overfor hans efterfølger i embedet! Tag godt imod ham
/ hende, - også for jeres egen skyld!
”Jeg ville gerne ha´ været ”brugt” noget
mere. Jeg har aldrig sagt nej til nogen
opgave!”
I den forbindelse skal der lige tilføjes, at
vi er en hel del, der har oplevet præsten
som en eminent oplæser af historier på
jysk - og fortolker af f. eks. historien om
Gule Fanden. Som instruktør og medspiller ved scenen i Grønbjerg har vi også oplevet ham og beundret hans evner

Farvel
Ernst Mølgaard ser sig om i sit studereværelse:
”Jeg er ikke ked af at tage herfra. Jeg synes, det er, som det skal være!
Der er meget, som ska´ ryddes ud her,
der er meget, der ska´ væk, men der er
også en del, der skal gå videre til min efterfølger!”
Her aner jeg måske lidt vemod!
Karen Ottosen kikker ind med en bakke
med te og giver mig en seddel i hånden
med hendes helt personlige hilsen / opfordring til menigheden!
Og med den vil vi slutte dette lille interview i Nørre Omme Præstegård!

Runestenen ønsker Karen og Ernst Mølgaard Ottosen lykke og glæde fremover!
Deres nye adresse er
Almindingen 14, 8210 Århus V 

Se flere billeder på

www.runestenen.dk
og nyheder på

www.groenbjerg.dk
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Grunde til salg i Grønbjerg
Ommegårdvej

Meget attraktive grunde sælges i Ommegårdparken
Ommegårdparken er beliggende tæt ved Børnenes Hus og Multisalen.
Børnene behøver ikke at komme på offentlig vej for at komme i Skole.
Grundstørrelser:
Priser fra:

884 m2 - 1360 m2
112.000 - 165.000 kr.

Tilslutnings afgift pr. grund i 2002:
El: ------------------------------------------- kr. 12.000
Vand: ---------------------------------------- kr. 10.000
Fjernvarme:--------------------------------- kr. 22.000

Henvendelse til Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling
v/ Ivan Mortensen tlf. 97 38 42 81
mail: post@ide-huse.dk
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I Tusind tak for Grønbjergvikingen
Dagen før Skt. Hans kom Ole og sagde,
at vi skulle i byen Skt. Hans aften. I de
19 år vi har boet her på Bækgaard, har vi
kun en gang før været i Grønbjerg denne
aften. Ellers har familien, og selvfølgelig
også os selv, lavet en tradition, hvor vi
mødes her på Bækgaard, uanset vejr og
vind, til grillaften og efterfølgende bål
og snobrødsbagning. Selv vores sommerferie må indrettes efter, hvornår det
er Skt. Hans, så da Ole kom og sagde, at
vi skulle til Grønbjerg i år netop på selve
denne aften, blev jeg da temmelig sur og
irriteret over hans manglende koordinationsevne. Hvorfor skulle vi så pludselig
det?? – Jo, Olav havde lige ringet og
sagt, at vi var blevet valgt til at modtage
Grønbjergvikingen i år. ”Os??? Hvorfor
det?” spurgte jeg, og fik egentlig først
svaret, da vi mødte op til overrækkelsen,
hvor Olav remsede op, hvad vi i tidens
løb har blandet os i.
Selv om vi har lagt mange timers arbejde
i især skolen og Børnehuset,
har det da altid været fordi, det
har været sjovt at arbejde sammen med de andre i bestyrelserne, aldrig af sur pligt. Der
har selvfølgelig været dage,
hvor bestyrelsesarbejde og privatliv er kollideret, som den
lørdag, for mange år siden, da
vi malede det nye Børnehus, og
hvor telefonen ringede: ”Hvor
bliver I af? Vi står i Horsens og
venter på Jer. I skulle være her
til barnedåb NU!” Den slags
sker, men ellers har vi fået
mange gode venner og endnu
flere oplevelser ud af at være
med i så mange ting.
Vi vil derfor gerne takke hele

Grønbjerg for den store ære, vi føler, det
er at modtage Grønbjergvikingen. Vi har
tænkt på mange af dem, vi har arbejdet
sammen med i stort og småt, og ikke
kunnet forstå, hvorfor det lige blev os,
der fik æren, når nu alle har lagt et stort
arbejde i de forskellige projekter. Vi håber, der er mange af dem, der bliver betænkt ved en senere lejlighed. TUSIND
TAK for den store ære, det giver os mod
på at fortsætte med arbejdet for vores lille lokalsamfund. Og hvordan gik så vores Skt. Hans aften herhjemme, inden vi
skulle til overrækkelsen i Grønbjerg? Jo
– gæsterne kom, vi spiste, traditionen tro
i garagen p.g.a. regnen, men bålet druknede helt i regn, så for første gang i historien, fik vi ikke lavet snobrød. Nogle
af vores gæster tog med os op til overrækkelsen, andre tog hjem og skiftede til
noget tørt tøj.
Hilsen Ole & Eva 
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I Årets gang - derude
Ved: Lars Holm Hansen

Sommer og høst
Akkurat, som sidste år vendte vejret midt
i juli og vi fik en rigtig god sommer igen,
som endda gav rekord i antallet af badedage.
Høsten gik, som i 2002 meget glat og allerede midt i august, var der ved at være
ophøstet. Når alle marker er høstet, begynder det at ligne efterår og i år er dette
yderligere blevet forstærket af det tørre
vejr, som har gjort at en del blade allerede er faldet af træerne, ikke mindst i vest
siden.
Efteråret varsler i fuglenes verden træktid og den er allerede begyndt, idet man
på markerne og i landskabet kan se at
Viber, Hjejler, Stære og Svaler flokkes
og også en kileformet flok på 34 Grågæs
sydover d. 26.8. vidner om hvad vej det
går.
De ynglende fugle
Forår og sommer er som bekendt yngletid og en del af de lidt større fugle har eet
kuld, mens de mindre arter yngler flere
gange. Solsorte parret, som rugede i carporten og fik 5 stærke unger på vingerne
sidst i maj har haft travlt. Efter første
kuld var fodret af, byggedes en ny rede i
en tjørn nogle få meter fra udhuset og
her fløj kuld nummer to fra reden først i
juli. Herefter rykkede parret atter ind på
redehylden i
carporten og
20.8. forlod
endnu 4 unger
Solsorterederne i kassen.
Jeg skriver rederne for de
byggede endSolsort
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nu en rede, klods op af den første fra
maj. Smart nok, for da ungerne de sidste
dage er temmelig store til én Solsorterede så jeg faktisk at 1 eller 2 af ungerne
flyttede over i den gamle rede. Havens
Solsortepar fik således 12 – 14 unger på
vingerne denne sommer.
Også nogle af Skovspurvene har ruget 2
og 3 gange med 4 – 6 unger pr. kuld og
da vi har en 8 – 10 par giver det ret så
mange unger, så jeg kan godt forstå at
fodret i hønsenes foderautomat, sommetider forsvinder ret hurtigt, for de små
nyudfløjne skovspurveunger finder
hurtigt ud af hvor
der er et nemt måltid at få.
Også Tornirisken
har haft 2 kuld i år,
begge kuld er udruget i reder bygget i
Tornirisk
tjørn.
Tjørnen - det bedste træ...
Tjørnen er helt sikkert det bedste
træ/busk/hæk, man kan plante hvis man
gerne vil have fuglene til at yngle i sin
have, for her er god beskyttelse for fjender, som f.eks. katten, men også andre af
de tornede buske er gode.
Årets yngelresultat
Når man prøver at tælle årets yngleresultat sammen fra reder og redekasser i vor
have, bliver det til mindst 175 udfløjne
unger af forskellig arter, hvor selvfølgelig Stære og Skovspurve tæller mest. De
fuglearter, som yngler flere gange og får
mange unger lider også rimelige tab,
hvilket ses når der findes en lille fjerdynge f.eks. et sted på plænen – Ja, så har
Spurvehøgen måske været heldig, med et
måltid, som den så eventuelt skal bruge
til at fodre sine egne unger op med, for

de klækkes jo også når tilgængeligheden
til føde er størst og det er den, når en
mængde uerfarne fugleunger skal ud at
”flyve på egne vinger”, så er de et forholdsvis let bytte for rovfugle, men også
katte og mårdyr.
At der er et stort tab og mange dyre- og
fugleunger går til ses også ved vejene i
denne tid. Ofte er det lige her efter høst,
at der kan observeres mange trafikdræbte
dyr, ikke mindst Pindsvin, katte og Harer. En del af disse er antagelig også unge uerfarne dyr, som desværre får et alt
for kort liv, når de skal krydse vejene,
som i det senere år har fået en meget
større trafiktæthed af hurtigkørende og
tunge biler.
Apropos. Tæt trafik og mange biler, får
sommetider konsekvenser, som man ikke
lige tænker på. Jeg har fået fortalt at i
visse områder af København er Humlebien simpelthen uddød, fordi bestanden
ikke kan overleve, fordi så mange individer bliver slået ihjel i trafikken, når vej
og bil tætheden er så stor, som den er
derovre.

Udover disse var der igen nogle stykker
af elmens følgesvend ”Det hvide W”,
men i år tog det, endnu nogle store elmetræer, så mon ikke det er spørgsmålet om
det var sidste år, de kan holde stand her,
da artens larver er helt afhængige af store
elmetræer, som giver husly og mad til
nye generationer. I år er der igen gået
flere af vore store elmetræer ud og det
ser unægtelig trist ud at se, når store stolte elmetræer, på ganske få dage smider
alle bladene og dør, måske har den tørre
sommer yderligere forværret situationen
for elmetræerne. En anden oplevelse fra
insekternes verden har været Aftenpåfugleøjerne, som er en aftensværmer: Da vore blå iris blomstrede var det i aftenskumringen, som at se en flok kolibrier i
aktion, når de som helikoptere, med usigelige hurtige vingeslag, stod helt stille
foran blomsterhovederne og strakte deres
lange snabler ned i nektaren. Nektar har
vi også godt af og den nektar, som naturen kan give os i form af oplevelse er af
vital betydning for vort liv, så nyd den
og pas på den, for den er uundværlig for
os alle. 

Sommerfuglene og nektar
I år har man igen
ikke kunnet undgå
at lægge mærke til
de mange store flotte sommerfugle og
en sammentælling
her d. 3.8. gav ikke
mindre end 11 Dagpåfugleøjer, 2 Admiraler og 1 Tidselfugl, men vi har
bl.a. også haft besøg af den flotte Citronsommerfugl,
Dukatfugl, Okkergul randøje og den
Almindelig Blåfugl.
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Læge Henrik Thomsen
Speciallæge i almen medicin
og
specialist i manuel terapi
Ørnhøjvej 3, Grønbjerg
tlf.: 97 38 40 50
fax: 97 38 26 50
Behandling af
muskler og led tilbydes
efter aftale fra 9 - 17
alle hverdage undtagen lørdag
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I Båltale Sankt Hans aften 2002
Ved: Peder S Christensen

Af lidt uforklarlige grunde var Peder S´
båltale fra 2002 ikke kommet med i Runestenen sidste år - Vi iler til med at få
gjort ”skaden” god igen.

Jeg takker for invitationen til at holde
båltale her i aften. (2002)
Det er jo noget man gør nødigt men gerne.
Jeg vil fortælle om to ting.
Hvorfor vi fejrer Sankt hans, og mine
tanker og forventninger til den tredje alder.
Skikken
Det er en ældgammel skik at fejre midsommer. Det har vi danskere gjort siden
Odin og Thors dage.
Den 21. eller den 22. juni er det sommersolhverv med årets længste dag, og
sankthans aften fejrer vi her i aften den
23. juni. Herefter bliver dagene igen kortere, indtil vi når vintersolhverv i december.
Kraft, magi og kærlighed
Her ved sankthans er hele naturen fyldt
med en kraft, som den har opsuget fra
solen på årets længste dage. Sankthans er
derfor også glædens fest. I tidligere tider
mente de mest overtroiske at kraften var
nærmest magisk. Sankthans nat indsamlede kloge koner og kloge mænd mange
af de lægeurter, som de skulle bruge i
årets løb til at kurere folk med. F. eks.
den lillaklokkede plantefingerbøl digitalis, som er dødbringende hvis den indtages i større mængder, men som kunne
hjælpe til at styre hjerteproblemer hvis
den blev brugt med let hånd. Lægeviden-

Peder ”S” Christensen

skaben har overtaget denne visdom. Netop en ekstrakt af fingerbøl indgår i medicin mod hjerteproblemer. Mest kendt var
sankthansurten der, mente man, havde
den forunderlige evne, at den kunne
varsle mennerskers skæbne. I Thy blev
den ligefremt kaldt spåblomst. I Sønderjylland levekål og på Fyn lykkeblomst,
hvor lykke betyder skæbne.
Ritualet var, at pigen plukkede to sankthansurter. En for sig selv og en for den
karl hun havde et godt øje til.
Så satte hun urterne fast under en loftbjælke. Voksede stænglerne nu mod hinanden, var det et godt varsel, men hvis
de voksede fra hinanden, måtte hun prøve med et par nye Sankthansurter næste
år.
I øvrigt er det hændt mere end én gang at
karlen har listet sig til at sno kæresteplanterne sammen.
15

Det mest forunderlige ved sankthansnat
var det mirakuløse vand i de hellige kilder. Det blev forvandlet til medicin. Troede man. Overalt i landet var der sådanne kilder, som man valfartede til.
Nogle drak af vandet og andre vaskede
sig i det. Og så overnattede man i øvrigt
ved kilden.
Pudsigt nok drikker danskerne den dag i
dag kildevand som aldrig før. Vist et sted
imellem 35 og 40 millioner liter. Traditionen med at besøge de rigtige kilder
sankthansnat er nu næsten borte – i modsætning til bålene.
Bålet
Kildebesøg og bålbrænding hørte nemlig
sammen. Man sagde at man brændte
”sankthansblus” eller ”glædesblus”, og
det foregik som regel på et højt punkt, så
ilden kunne ses langt borte fra.
Skæret fra bålene som ofte blot var
halmknipper sat på stage var med til at
holde alt ondt – hekse og onde magter –
væk fra den højtidelige næsten hellige
midsommernat, troede man.
Det er det Holger Drachmann skriver om
i sidste vers af midsommervisen:
”dem vil vi fra livet med glædesblus holde”
Imedens spillede de lokale spillemænd
og man sang og dansede, de gamle så på

GRØNBJERG
MASKINFORRETNING

og frydede sig og børnene fik lov til at
være længe oppe.
Heksen(e)
Sankthansheksen, som vi brænder på
midsommerbålet, fortsætter den opfattelse, at hekse og onde magter er særligt
farlige sankthansaften. Hverken hos jødedommen eller hos kristendommen troede man på hekse i de første tusind år.
Det var først i 1200tallet, at hekseovertroen begyndte at komme ind i billedet
og i de følgende århundreder tog til med
rædselsfulde følger for mange kvinder
(og mænd) i hele Europa.
I Danmark blev den første ” heks”
brændt på bålet i Stege i 1540, og den
sidste officielle hekseafbrænding fandt
sted i 1693.
Så sent som i 1722 kom en heks dog på
bålet i Salling, og i 1897 blev en såkaldt
” heks” lynchet i Vendsyssel.
Alene i Danmark mistede op mod tusind
” hekse” livet i flammerne. Helt indtil 2
verdenskrig er der eksempler på, at folk
med ry som hekse blev forfulgt i Danmark.
Men ellers er der ikke i nogen af de gamle beretninger – eller på de kendte malerier – om sankthans aften noget der tyder
på, at man har brændt en heks på bålet.
Det er først så sent som i 1920erne og
30erne, at sankthansbålet med heksen

Flagallé

din lokale maskinforretning

Udlejning kan ske
ved henvendelse til:

97 38 40 35

Holger Therkildsen
97 38 41 61
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bliver et grotesk og makabert minde om
tidligere tiders heksebrændinger.
I Sverige og Norge, hvor man også har
midsommer- eller sankthansblus kender
man ikke noget til sådanne moderne ”
heksebrændinger”. Det gør man derimod
i visse egne af Tyskland og Østrig, hvor
man sankthansaften på et bål brænder,
hvad man under ét kalder ”Hexe” i betydningen ”strådukke” klædt ud som et
”skræmmevæsen”. Det er også fra Tyskland at ordet ”Bloksbjerg” stammer. På
tysk hedder det Brocken. Det ligger i
Harzen og er områdets højeste top på
1142 m.
Ifølge folketroen foregik heksenes forsamling med djævelen på Bloksbjerg enten skærtorsdag, valborgsaften eller
sankthansaften.
Ude omkring i Europa kendes mange
forskellige strådukker, der under forskellige navne og betegnelser er blevet
brændt på bålet til forskellige tider af
året.
Men ingen ”rigtige” hekse i Danmark er
der som nævnt først i 1920erne

Vi møder sankthans heksen, det er på egnen omkring Kalundborg, hvor mange
tyske arbejdere var beskæftiget på skibsværftet under 1. verdenskrig.
Måske er det via dem sankthansheksen
er kommet ind i den danske midsommerfest?
Tradition, svenskerne og Drachmann
Det eneste vi imidlertid ved med sikkerhed er, at det er en ny tradition, og at den
oprindelig er tysk.
Selve sankthans bålet – og midsommerfesten – er jo en dejlig tradition at fortsætte.
I Sverige har de været så kloge, at de fra
1953 lagde sankthans aften på en lørdag,
så kunne de ”la helan gå” og få sovet rusen fra festen ud.
Men her i Danmark har vi til gengæld
stadig Holger Drachmann og P E. Lange
Müllers smukke midsommervise fra
1885: ”Vi elsker vort land …” Som for
os hører med til en rigtig sankthans aften
med bål, med eller uden heks og fest.
Mine forventninger til den tredje alder
…..fortsætter side 35 

Høstfest i Forsamlingshuset
Lørdag d. 4. oktober 2003 kl. 19.00 - 1.00
Menu:
Indtil videre en overraskelse men medbring selv drikkevarer.
pris 175,Musik: Tommys orkester
Tilmelding senest d. 1. oktober til
Jane Jensen : 97 38 41 86
Joan Nielsen: 97 38 49 41

Sogneforeningen
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I Smid det ikke ud !

og hvordan han har fået fat i de forskellige effekter.

Navnet er Kristian Kristiansen, men i byen går han under navnet ”pilitus”. Sammen med Sonja bor han på Ommegårdvej 2 – og det er en ret vigtig oplysning
at få med.
Ommegårdvej 2 blev købt fordi der var
en temmelig stor garage på grunden 204 m2 - større end den beboelse der senere blev bygget på grunden.
Og det er garagen og dens indhold der er
formålet med denne historie.

Sådan begyndte det
Kristian fortæller: ”Interessen for de
gamle værktøjer begyndte en gang medes min far stadig var levende. Vi tog en
del på kræmmermarkeder sammen, og
han købte lidt op og jeg købte også lidt
og så lavede han et lille hus med det første i. Det greb jo lidt om sig og den gang
han faldt væk, så for at det skulle blive
bevaret så købte jeg det der var af det

Garagen
Garagen, 30 - 40 m2 i
den ene side af garagen,
er fyldt med gamle
værktøjer, redskaber,
husgeråd som egentlig
også er værktøjer og
mange andre spændende
effekter bl.a. et komfur
fra Kristians mors hjem,
en lille sygehusafdeling
og effekter fra den gamle brugs i Grønbjerg.
Når man holder ud for
Ommegårdvej 2 skal
man blot gå op ad indkørslen og holde lidt til
højre og gå ind ad døren. Er Kristian i garagen er der låst op, men
er han inden for i
”privaten” kan man blot
kalde på ham og han
kommer, og er mere end
villig til at vise rundt og
fortælle historier om de
forskellige værktøjer,
hvad de kan bruges til
18

Kristian Kristensen med skiltet fra politistationen i Grønbjerg og til
venstre for ham, ”knallertbenzinstanderen” fra Brugsen i Grønbjerg.

gamle og så har jeg bygget videre på det.
Alle de værktøjer med gule mærker på er
noget af det første min far havde, som de
satte mærker på og ”skrev i bog””- og
Kristian viser en hel afdeling frem med
gamle snedkerværktøjer. ”Men der hænger jo mange andre ting nu end det der
var dengang, og det er blevet noget mere
forskelligt.” Værktøjerne og de øvrige
effekter hænger ikke blot på væggene, de
står på hylder og på gulvet, hænger fast i
loftet og der er sat ”vægge” ud fra siderne så der kan være plads til meget mere.
Kristians store interesse er gamle værktøjer fra snedker, bødker og tømrerfaget,
men der er også håndredskaber fra landbruget, skoven, tørvegravning, smedefaget og såmænd også husgeråd findes
rundt om i samlingen. Der står også en
kaffemølle - som Kristian kalder den,
men det er en donkraft.
Favoritterne og politiskiltet
”Man har jo altid favoritter i sin samling” og Kristian har naturligvis også sine favoritter og én af dem er skiltet der
hang uden for ”politistationen” i Grønbjerg. ”Det er lidt pudsigt at når der har
været en ”politistation” i Grønbjerg at

Bredbillen eller tømmermandsøksen midt i billedet med den brede æg.

jeg så har fået skiltet der hang uden for.
Det siger jo lidt om byen.”
”Men selvfølgelig sådan en ”bredbille”
til at hugge tømmer med er lidt sjov at
have, men det afhænger jo af hvad man
har interesse i. Den her ”bredbille” har
jeg fået her i byen. Da jeg fik den blev
jeg spurgt om det var noget, selvom den
var rusten og lignede noget der skulle til
skrothandleren. Dem jeg fik den af vidste
ikke hvad det var, men det gjorde jeg og
nu er den blevet pudset op og jeg har sat
et nyt skaft på den og så er den helt fin.”
En ”bredbille” ligner allermest en
”skarpretterøkse” med et meget kort
skaft, et grimme værktøj.
Kunsten at handle
Når talen falder på den ting der har været
sværest at få på, så taler Kristian om at
der er ting man brænder for at få fat på.
”Når man så kommer på marked og ser
de her ting som man gerne vil have fingre i, kan man godt gå og bøvle med det
indtil man får det ned i rette pris og indtil
det er til at have med at gøre.”
At gå og bøvle med en ting, dækker over
den teknik der er forbundet med at få den
interessante genstand bragt ned i en pris
som man synes er overkommelig og
hvad man tror at den er værd.
Måden hvorpå det foregår, er vidt forskellig – ”man kan gå hen og interessere
sig for den ting som man gerne vil have,
men man kan også gå hen og interessere
sig for noget andet end det som man gerne vil have. Og så kigger man uskyldig
over på det som man mest interesserer
sig for. For finder de ud af at man interesserer sig for en bestemt genstand, er
det måske ikke så nemt at få fat på – så
er det måske bedre at interessere sig for
noget andet og så uskyldigt høre til det
interessen er størst for.”
Det er en helt videnskab som rigtige
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krejlere kender til.
Håndsvingsboret
Tager vi for eksempel den her
håndsvingsbor (det er i dette tilfælde ikke en almindelig håndsingsbor, men en
håndsvingsbor der kan bore i 45o i forhold f.eks. vandret) man kalder det for
en vinkelbor. Den købte jeg ude på et
marked i Mausing (ved Silkeborg) sidste
år, og der stod én lige foran mig med det
vinkelbor i hånden. Jeg havde set den i et
katalog og set den ved én i Højmark. Så
står han og kigger og fingererer, ved den.
Så skulle han jo høre til hvad den koster,
og så lagde han den fra sig. Det kunne så
være godt nok for man står jo ikke og hiver tingene ud af hånden på folk, så da
han lagde den så tog jeg den, og så holdt
jeg jo ved den og gik med den indtil jeg
fandt ud af hvad den skulle koste. Han
var træt af det for han ville gerne have
købt den, og jeg kunne se at han gik ved
nabobordet og holdt øje med den for at
se om jeg lagde den, men den fik han ikke, for den købte jeg. Jeg måtte jo så betale det den kostede, og det ville jeg så
også gerne. Så udvidelsen af samlingen
skal helst gå i retning af gamle værktøjer
fra snedker, bødker og tømrerfaget. Men
det er klart jo mere man har, jo sværere
bliver det at finde nye ting, men så tager
det jo heller ikke så meget af sine lom-

mepenge, men når man så finder nogen
sjældenheder kan man godt komme til at
betale for dem.
Der er flere måder at få fat i gamle ting
på. Man kan avertere i dagbladet, Den
Blå Avis og andre steder ligesom man
kan tage ud til forskellige tømrer.
De gamle høvle
Jeg var engang oppe ved én i Bonnet,
han var 90 år og han havde også nogle
høvle. Jeg kom i kontakt med ham igennem hans svigerinde i Astrup som jeg
havde fået kontakt med gennem avisen.
Han havde jo nogle gamle høvle oppe på
loftet, han sprang op på loftet ad en gammel smal hønsestige og fik høvlene ned
til mig, og de lå der og jeg kunne se at
der ikke var ret nogen som jeg var interesseret i, fordi jeg havde et eksemplar af
dem. Nå men så kunne jeg jo gå rundt i
hans værksted og pille det ned som jeg
var interesseret i og så skulle han nok sige om han kunne undvære det eller ikke.
Så da vi havde handlet færdig så sagde
han - så tager du alle de gamle høvle
med da. Så fik jeg høvlene med alligevel.
De ligger herinde og så skal de ”stannes”
og så har jeg nogle dubletter som er til
salg eller til at bytte med, jeg vil jo allerhelst bytte med noget andet. Der er simpelthen så mange forskellige høvle og
mange af dem er hjemmelavede.

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

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

40 33 42 70
40 14 42 78

INGEN OPGAVER ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE
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Petroleumsanlægget
Den sidste nye erhvervelse Kristian har
fået er et petroleumsanlæg. Han havde
ellers fået at vide at et sådant anlæg
fandtes i Brugsen og da det så var et lokalt anlæg der stammede fra den lokale
brugs her i Grønbjerg ville det være meget interessant at få fingrene i. Et petroleums anlæg er en anordning som man
brugte da man havde petroleumslamper
og petroleumsbrændere og hvor man
kunne komme i Brugsen med en dunk og
købe petroleum i løs vægt. Den virker
næsten på samme måde som de anlæg,
man i dag benytter til at fylde benzin på
knallerter. Der er en beholder med petroleum, en pumpe der kan pumpe petroleum over i en mindre beholder hvorpå der
er monteret et glas med målestreger så
man kan se hvor meget der er i den
”lille” beholder. Herefter kan man sætte
sin egen dunk under og ved hjælp af en
hane lukkes den oppumpede mængde petroleum ned i den medbragte dunk. Tilbage til petroleumsanlægget. Det anlæg
der var i Grønbjerg Brugs var blevet foræret væk til én her i Grønbjerg og er efter at vedkommendes ejendom er blevet
solgt også forsvundet her fra Grønbjerg.
Det petroleumsanlæg Kristian nu har erhvervet, er købt på et marked. Men som
Kristian siger ”Nu har jeg da et anlæg”.

Det morsomme ved sådant et anlæg er at
se hvor mange ”plumper” der er anbragt
rundt på anlægget, ”plumper” med myndighedernes stempel og ”plumper” der er
anbragt for at sikre at ejeren af anlægget
ikke havde mulighed for at pille ved anlægget og derved snyde køberen.
”Men jeg har en gammel benzinstander
(netop en sådan til knallertbenzin) oppe
fra Brugsen bare til én liter. Dem man
benytter i dag er til fem liter. Det er sådan en ting man er lidt mere glad for fordi man ved at det er her fra byen. De
ting man går og køber ved man jo ikke så
meget om, så bare alene at det er en genstand der har en historie er nok så interessante.
Smid det ikke væk
Men jeg er jo stadig interesseret i gamle
ting, men i første række træbearbejdningsværktøjer, men også mange andre
gamle værktøjer, husgeråd og så videre
er jeg interesseret i, bare det ikke er for
store ting for så kan man selvfølgelig have mange flere ting. Så ligger man inde
med gamle værktøjer og lignende er Kristian altid interesseret - for som han siger
- man kan altid nå at smide det væk - og
kommer det først ned til Holger så er det
for sent. (Holger bestyrer den lokale genbrugsplads på Nylandsvej.) -mb 

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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I Brugsnyt
Ved: Poul og brugsens bestyrelse

Brugsens omsætning stagnerer – personale fyres!
Der er ikke krisestemning i Brugsens bestyrelse, men fokus på, at udviklingen
skal vendes inden det går skævt. Derfor
er der for nyligt sket afskedigelse af personale, for at tilpasse omkostningerne til
indtægterne.
Det er ikke meget mere end 1 år siden, at
foreningen trådte ud af betalingsstandsning, efter at sognets beboere indskød et
større pengebeløb til Brugsens redning.
Der er sket meget
Siden er der sket meget. Der er skiftet
uddeler, der er investeret i nyt EDB efter
krav fra Coop, på generalforsamlingen
blev der fremlagt et overskud, og butikken er under omforandring med bl.a. nye
frysere, som var et krav fra levnedsmiddelkontrollen. Vi har i lang tid haft planer om at skulle have nye frysere ind i
butikken, da de gamle var total udtjente.
Pludselig stod de selv af, og så var beslutningen jo nem at træffe. Vi havde et
godt tilbud liggende, og prisen for 10
stk. frysere var samme pris, som vi havde solgt bake-off ovnen til. De nye frysere smider varmen ud i butikken, og dette
har betydet at vor varmeregning er blevet
væsentlig mindre. Det er blevet så meget
varmere i butikken, at det har knebet
med at holde mælkekøleren kølet ned, så
dertil er der blevet købt nogle lameller,
som er blevet hængt op for at afhjælpe
dette problem.
Bestyrelsen og uddeler forsøger løbende
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at tilpasse butikken til udviklingens krav
og forventer bl.a. at indrette et caféhjørne, og at få en pc'er i butikken, som
kan bruges til bestilling af medlemstilbud. Herudover sker der i øjeblikket en
omrokering i butikken for at følge
Coop´s anvisninger for ”spacemanagement” (placering af varerne i butikken).
Der er blevet indrettet et "børne-hjørne",
hvor alle børn er meget velkommen til at
lave en tegning og hænge det op på væggen, husk at skrive navn på, så vi kan se
hvem kunstneren er!
Pris og omsætning
Men beboerne i Grønbjerg vil – ikke
unaturligt - mere end at have en spæn-

Bredgade 64 6900 Skjern
97 35 12 1 1

dende og indbydende butik at handle i.
De vil også gerne have discountpriser på
alle hylder. Og heri ligger den store udfordring for både Brugsen og for borgerne i Grønbjerg. Hvis Brugsen skal kunne
nedsætte priserne kræves der en større
omsætning, fordi pris hænger uløseligt
sammen med solgt mængde.
Et eksempel: prisen for et halvt og et helt
læs grus er ikke forholdet 1:2, da transporten skal finde sted under alle omstændigheder. Det samme gør sig gældende i
Brugsen, jo større indkøb vi kan foretage, jo billigere transport pr. solgt stk.
Svaret er ikke enkelt
Hvad gør vi så nu, hvis vi vil undgå at
komme i en situation som sidste år?
Svaret er ikke enkelt, men Brugsens bestyrelse og uddeler vil forsat udvikle butikken til at være et attraktivt sted at

ANGUS
KØDKVÆG

handle, og samtidig forsøge at sætte priserne ned.
Borgerne i Grønbjerg skal så til gengæld
være lidt mere ideologiske med deres
indkøb end nogle af dem er i dag, og indtil omsætningen er forøget, må de være
villig til at betale lidt mere for deres dagligvarer end de måske kan købe dem til
andre steder.
Bestyrelsen har – indtil nu – holdt stædigt fast i, at Grønbjergs borgere skal
handle i Brugsen, fordi de finder butikken god at handle i. Men de tiltag, der er
foretaget har desværre kun – og det knap
nok – resulteret i en uændret omsætning,
hvilket ikke er tilstrækkeligt til at forrente butikken og foretage de nødvendige
investeringer.
Appellen
Dette er en appel til borgerne i Grønbjerg

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
Ring og forhør om vægt og pris

Karsten Hansen
Algade 74
tlf.: 97 38 42 06

Kød fra Angus kvæg er formentlig verdens bedste oksekød. Friland Angus er ekstra mørt og saftig, fordi dyrene
kan bevæge sig frit og følge deres naturlige adfærd.
Frit og naturligt liv
Før landmænd må levere kød med ”Friland Angus”mærket, skal de godkendes af Foreningen til Dyrenes
Beskyttelse. Foreningen kontrollanter kommer jævnligt
på uanmeldt besøg for at sikre, at dyrene vokser op under gode vilkår, hvor der tages hensyn til deres naturlige
adfærd. Det vil bl.a. sige, at kalvene går ved koen til de
er mindst 5 måneder gamle, og at alle dyrene er på græs
hele sommeren. De fleste går også ude i vinterhalvåret.
Fås ikke bedre
Angus racen er store fyldige dyr, der er kendt for at udvikle en god marmorering. Det giver kødet den enestående gode smag. Friland Angus er uforlignelig på panden,
på grillen, som steg eller i en gryderet. Når du får kød fra
Friland Angus, fås det formentlig ikke bedre.
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om endnu engang at stå sammen om byens sidste indkøbsmulighed, apoteksudsalg, posthus mv. Uden at lave urealistiske dommedagsprofetier, vil en lukning
få konsekvenser for tiltrækning af tilflyttere til Grønbjerg og dermed for antallet
af børn til børnehave, skole, til huspriser
… ja, I kender konsekvenserne!
Coop har på et tidspunkt beregnet, at
omsætningen teoretisk set kan være mere
end dobbelt så stor, hvilket dog på ingen
måde er en forudsætning for butikkens
overlevelse. Uddeler og bestyrelse er bevidste om, at borgerne i nogle tilfælde er
nødt til at køre udenbys for at handle,
fordi en ønsket vare ikke er i brugsens
sortiment, men overvej om ikke de resterende indkøb kan foretages i Grønbjerg.
Udenom
Der er blevet sået græs rundt i bedene og
Anneberg har skænket en stor sten som
pynt til én af disse grønne områder.
Vi skal til at lægge nogle flere fliser for
enden af garagen, da det kniber med at
komme derom med en palleløfter uden at
køre ud over kanten på flisegangen.
Personale
Hanne Kjærgård har haft sidste arbejdsdag, og Betina Schmücker Jacobsen er
begyndt som butikselev den 1. juli. Beti-

na har tidligere arbejdet som ungarbejder, så hun er et kendt ansigt i butikken.
Fiskemand
Vi har fundet en ny fiskemand, som vil
komme forbi butikken hver onsdag fremover. Det er nu muligt at
afgive en bestilling med navn og forudbetaling, og så vil fiskepakken kunne afhentes onsdag eftermiddag.
Ballontur
Vi har vundet en tur med luftballon over
Silkeborg, og ved lodtrækning blandt vore tegnere af Lotto andele, blev Tine
Lund-Nielsen den heldige vinder af sådan en tur sammen med vor uddeler.
Spørgsmål?
Hvis disse linier giver anledning til
spørgsmål, er I meget velkommen til at
tage kontakt til bestyrelsen. Gode forslag
samt ris og ros modtages stadig gerne i
ris/ros kassen eller ved henvendelse til
Poul.
Brugsen i Grønbjerg tjener ikke andet
formål, end at være der for borgernes
skyld! 

Brugsen kan ikke undvære dig,
kan du undvære Brugsen?

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf. 97 38 45 00
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I Menighedsrådet
Ved: Formand Helle Engestoft

Den gode nyhed
I sidste nummer skrev vi ”Præstestop - hvad så ???”
Denne gang kan vi komme med gode nyheder.
Vi hører nemlig til de heldige indehavere af en dispensation fra præsteansættelsesstoppet. Om det skyldes de store besværligheder der er ved at få dækket
præstegerningen i de to pastorater Ørnhøj og Grønbjerg, eller om vi har argumenteret godt for vores sag
skal lade være usagt. Men det korte af det lange er at
vi må ansætte en præst, men ting tager tid, så vi håber
at vi til foråret har en ny præst i sognet. Selvom Ribe
stift har bedt Kirkeministeriet om at opslå stillingen,
er den i skrivende stund ikke kommet på Kirkeministeriets hjemmeside, www.km.dk.
Afsked med Pastor Ottosen
Når dette læses har vi forhåbentligt fået taget en god
afsked med Karen og Ernst Mølgaard Ottosen med
prædiken i både Nr. Omme kirke og i Ørnhøj Kirke,
samt afskedsfest i Abildå forsamlingshus.
Konfirmanderne
Konfirmanderne i Grønbjerg går sammen med Pastor
Anne Hillgaards konfirmander i Brejning og bliver
kørt frem og tilbage fra Brejning Præstegård hvor undervisningen foregår.
Vikarer
Indtil vi får ansat en præst bliver vores kirke ”passet”
af primært Pastor Anne Hillgaard fra Brejning, men
da hun i forvejen har både Brejning og Væggerskilde
kirker, bliver hun afløst af flere præster. Så vi kan se
frem til et varieret kirkeefterår med så forskellige
præster som pastor Anne Hillgaard, Brejning, provst
Jens Simonsen, Skjern, pastor Jørgen Pedersen, Dejbjerg, pastor Inge-Dorthe Kaasgaard, Thorsted og tidligere provst i Skjern, Hans Særkjær.
Planen kan ses i Aktivitetskalenderen og i Runestenen er gældende til jul. 
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I En vellykket tur
Ved: Érna Madsen

Med Johannes ved rattet
Torsdag d. 7. august var der udflugt i
Kirkeligt samfund.
29 personer mødte op og med Johannes
ved rattet startede vi turen til SkiveSalling-Spøttrup.
Vi kørte fra parkeringspladsen kl. 12,
vejret kunne ikke være bedre, en dejlig
varm sensommerdag.
Vi blev kørt ad små krogede veje, naturen kunne vi nyde lige fra vi kørte hjemmefra, over Vind-Sørvad-Mejdal-Ryde
m.m. Efterhånden nåede vi til skønne
Limfjordsegne og første stop var Dalsgaard Antik, i Dommerby ved Skive. Der
var meget at se på. Det var en gammel
gård, der var fyldt op med gamle møbler,
porcelæn, sølvtøj og malerier, for at
nævne nogle få ting. Vi så også haven,
der var smuk udsigt over Skive fjord og i
haven voksede et stort smukt bøgetræ,
som vi fik at vide var knap 200 år gammel.
Her drak vi kaffe med et stort stykke
kringle og lagkage, det smagte og vi nød
udsigten over fjorden. Bagefter handlede
vi, nogle købte gryder, andre købte sjove
ting, der kom vist en lille blå ælling? Og
en blå frø med til Grønbjerg, fra Skive
fjord.

Spøttrup
Herfra kørte vi gennem Salling til Spøttrup Slot - Danmarks Borgmuseum.
På den gamle borg oplever man en stemning af middelalder. Da vi gik over
"vindebroen" kunne man næsten forestille sig, at rytterne er kommet i fuld galop
over broen, med forfølgerne efter sig og
så har nogle stået klar til at hejse broen
op i en fart, så de kunne komme i sikkerhed.
Vi snakkede om, at kunne murerne tale,
så ville en masse blive fortalt, om fordums tider.
Her så vi også krydderurter og rosenhave, desværre havde roserne haft det for
tørt, så de stod ikke i fuldt flor.
Herfra kørte vi igen på smalle snoede veje. Johannes sagde på et tidspunkt, da vi
kørte oppe omkring Lime, at det var da
en dejlig cykelsti vi kørte på.
Den gode overraskelse
Så gik turen hjemad. Bestyrelsen havde
en god overraskelse. De havde smurt
lækre Sandwich til os, så der var nogen
der havde haft travlt før vi skulle af sted
på turen. Brød, øl og sodavand blev nydt
i Præstbjerg naturcenter. Der kunne vi
også glæde os over den smukke udsigt.
Så var der ikke langt til Grønbjerg. Vi
sagde farvel og tak for en god tur, som vi
alle syntes var meget godt tilrettelagt. 

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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FAMILIE & SAMFUND
I
REGION RINGKØBING INDBYDER TIL
Musikalsk foredrag og fællessang med

Erik Grip
Aulum Fritidscenter, Aulum.
søndag den 12. november 2003 kl.19.30
Erik Grip har været aktiv i musikkens verden siden 1963.
Han er bedst kendt for - visesangeren, der har en utrolig
evne til at få selv den mest tonedøve til at synge med af
hjertens lyst.
Erik Grip er uadskillelig forbundet med “Åbent landskab”,
“Rose, skal vi danse” og Velkommen i den grønne lund”.
Tilmelding er nødvendig og skal ske senest
onsdag den 08. oktober 2003.
til Ilse 97 38 42 85
Medlemmer gratis adgang - tilmelding kræves.
Ikke-medlemmer 125,00kr. - tilmelding kræves.
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I 20 år som læge i Grønbjerg
Læge Henrik Thomsen har været læge i
Grønbjerg i 20 år og dermed været den
læge der har haft praksis i Grønbjerg i
længst tid.
Lægerne i Grønbjerg
Grønbjerg har haft en læge siden 1923. I
1919 tog en gruppe Grønbjergborgere
initiativ til at få oprettet en lægebolig.
Først i 1921 stod lægeboligen Algade 36
færdig, men den første læge kom først til
Grønbjerg i 1923.
1923 læge Bjørndal
1923 læge Kirkeberg
1923 læge Krarup
1928 læge E.A. Tryde
1934 læge Ove Nøhr
1951 læge C.A. Løndahl, byggede og
flyttede til Algade 8
1967 lægevikar
1967 læge Lund-Nielsen
1983 Læge Henrik Thomsen
Familielægen
Henrik Thomsen begyndte
den 11. juli 1983 hvor han
købte praksissen Algade 8
med indhold og patienter
efter læge Lund-Nielsen.
Henrik Thomsen kan godt
betegnes som en ”god gammeldags familielæge”. Der
kan være familier hvor man
har det princip at mand og
kone skal have hver sin læge, ellers må betegnelsen
være huslæge eller familielæge. Der er dog sket den
udvikling at når familie
skal have tilkaldt læge uden
for normal åbningstid tilkaldes vagtlægen – i gamle
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dage var det også huslægen der kom i de
tilfælde. Ved indførelsen af treholds vagt
i begyndelsen af 80-erne hvor tre læger i
området skiftedes til at passe vagten
kendte man også stort set alle patienter.
Ved vagtlægeordningens indførelse i 90erne har man så stort et område at køre i
at man slet ikke kender de patienter man
kommer ud til. Og der sker samtidig det
at man ikke så godt kan følge med i hvad
der sker med ens egne patienter. Da det
var trelæge vagtordning talte man lige
sammen om morgenen for at fortælle
hvad der var sket i nattens løb. I dag får
man først nogen tid efter en fax hvor der
står beskrevet hvad der er hændt.
Ændringer gennem 20 år
I de 20 år Thomsen har været her, har der
ikke her på egnen været en speciel udvikling i sygdomsbilledet. ”Kopper blev
erklæret udryddet i 1980 og var udryddet
da jeg kom her og det øvrige sygdoms-

Henrik Thomsen i konsultationen

billede er som regel kendte sygdomstilfælde. De store moderne sygdomsbilleder som AIDS og SARS er ikke nået til
Grønbjerg.”
”De største ændringer er sket organisationsmæssigt og administrativt. Da jeg begyndte her i Grønbjerg i 1983 var der jo
ikke noget der hed EDB. Dengang skrev
man sygdomsjournaler i hånden eller på
skrivemaskine på kartotekskort.”
”Da jeg kom hertil fik jeg journalerne
der stod i alfabetisk orden. Og det var ikke let for mig at finde ud af, for folk
kaldte sig noget andet end det det de hed.
Så det første jeg gjorde var at sætte journalerne i orden efter folks fødselsdage,
for de fleste kunne med stor sandsynlighed angive hvornår de var født. Nogle
benyttede forældrenes navne andre deres
mænds mellemnavne og andre igen benyttede husets eller gårdens navn eller
måske den tidligere ejers navn - mulighederne var mangfoldige og der herske-

de næsten en babylonsk forvirring.”
”Det samme gjorde sig gældende når
folk skulle fortælle hvordan man kom ud
til dem på sygebesøg. Der blev ”vejvist”
efter forskellige natur og stedkendetegn
som man naturligvis først skulle have
kendskab til før man kunne finde frem til
de rette. At nævne vej og husnummer var
ikke rigtig slået an. Engang var der én
der sagde til mig at det var nemt nok at
finde for der ligger sådan en ”urin” ud til
vejen.”
Læger med EDB
”De første EDB systemer blev indført i
slutningen af 80´erne, og på det tidspunkt var det mest for at føre regnskab
med tids- og patientforbruget. Journalføringen på EDB er kommet gradvist inden
for de sidste otte år og mere og mere bliver ført på EDB. Planen er, at der efterhånden bliver en kommunikation mellem
sygehusene og de enkelte praksisser.

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.

PipeCons nye domicil i Ringkøbing

DN 2900 lyddæmper til kraftværk på Kreta. Lyddæmperen er 12 meter lang og vejer 25.000 kg
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Hensigten er også at man med tiden skal
kunne hente hver enkelt patients journal.
Hvis en besøgende i Grønbjerg skal tilkalde lægehjælp, kan lægen med det
samme se den pågældendes journal – om
der er ting den pågældende ikke kan tåle
og andre forhold der skal tages i betragtning i et sygdomstilfælde. Men alt i alt
har EDB betydet lettelser i arbejdet med
registreringer og patientstyringen.”
Recepterne
”Et andet område er bestilling af medicin
på recept. Det kan i dag også foregå pr.
EDB. Man sender blot en recept til et
apotek og det er så viseligt indrettet at en
printer kan skrive etiketten ud, og apotekeren skal så blot klistre den på glasset.
Men det foregår aldrig uden kontrol. Den
fejl der kan komme på grund af mere eller mindre ulæselige lægerecepter er blevet væsentlig reduceret. Men selvfølgelig skal farmaceuten kontrollere at man
ikke er kommet til at skrive 20 i stedet

for 2 piller om dagen.
For tyve år siden foregik det på den måde at man ringede til apoteket eller apoteket ringede til én og så dikterede man.
Medicinen skulle jo med bussen ud, så
patienterne kunne nå at få medicinen den
samme dag. Men man kan/kunne også
udstede en recept så patienten selv kan
gå ind på hvilket som helst apotek og få
den udleveret, f.eks. hvis man er på vej
på ferie og selv kommer forbi et apotek.
I dag kan man elektronisk overføre en recept til et hvilket som helst apotek i Danmark og når man kommer forbi kan man
blot - mod behørig dokumentation – få
udleveret medicinen.”
De muntre episoder
”I en praksis som denne komme man
naturligvis ud for mange muntre episoder, men det kan være svært at berøre
uden at nævne navne, men jeg husker en
gammel landmand der boede alene. Det
var ikke så godt med de fem sanser mere,

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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men han ville gerne have fornyet sit kørekort. Det behøvede ikke at være noget
særligt, men bare sådan én, så han kunne
køre på sin traktor hen til købmanden og
hente varer.”
Lægeuddannelsen
”Da jeg begyndte som praktiserende læge blev man kastet ud i det. I en praksis
ser man mange flere tilfælde og foretager
behandlinger som aldrig kommer ind og
bliver behandlet på sygehuset, hvorved
man ikke stifter bekendtskab med dem,
før man står midt i opgaverne i praksissen. I dag er der til lægeuddannelsen
hæftet en efteruddannelse på, hvor de
kommende praktiserende læger stifter
bekendtskab med arbejdet i en praksis.
Tag for eksempel sådan en ting som
blodprøver – på sygehuset bestilte vi blot
en blodprøve. Herude skal man vide
hvornår den skal tages for at den kan
kommer rettidig frem. Men som at sy en
flænge eller andre småting, det har vi
prøvet på sygehuset.
”I den forbindelse skal jeg så til at være
med til at uddanne kommende praktiserende læger. Dette kan også medvirke til
at vi på sigt kan bibeholde en læge i

Grønbjerg.”
Fremtiden for Grønbjerg
”Interessen for solopraksisser kunne man
godt forestille sig blev mindre attraktiv,
fordi man skal gøre det hele selv. Er man
i en gruppepraksis kan man ansætte/uddanne en sygeplejerske til at foretage prøverne samtidig med, at man altid
har en kollega til at tale med om de pågældende tilfælde.
Men tendensen til gruppepraksisser er
stagnerende, så den form har åbenbart
også nogle svagheder. Der er stadig mange solopraksisser, så man kunne jo håbe
på, at tiden vil forme sig således at der til
stadighed kan være en læge i Grønbjerg.”
Her i Henrik Thomsens 20. år som praktiserende læge, er det jo heller ingen
hemmelighed at han bliver 60 år. En læge kan principielt blive ved så længe han
har lyst. Henrik Thomsen spekulerer naturligvis lige som så mange andre på
fremtiden, men han har ingen planer om
at gå på efterløn, og pensionen får man
først ved de 65. Så i nogen år frem i tiden har vi en læge i Grønbjerg. -mb 

Vi har gjort det grove
...du skal gør det sjove
Briketter sælges fra egen fabrikation i Estland
Briketterne har:
•
høj brandværdi
•
lavt vandindhold
•
lav aske %
•
og så er de billige
Ring til Grønbjerg Møbelindustri
tlf.: 97 38 42 44 og hør nærmere
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Grønbjerg Gymnastik Forening
Opstart af sæsonen 2003 / 2004
Badminton
Der vil i år være 3 hold med undervisning.
6.-7. klasse vil blive trænet af Kim Pedersen og Stefan torsdag 16 – 17.
4.- 5. klasse vil blive trænet af Vagn Jacobsen mandag 18 – 19.
2.-3. klasse vil blive trænet af Grete Tange og Anne Marie Sørensen tirsdag 14 – 15.
Badminton begynder i uge 39 og slutter i uge 13.
Tilmelding til badminton for spillere der ikke ønsker undervisning er tirsdag den 9.
september kl. 19.00 i gymnastiksalen.
Badminton turneringen i Grønbjerg bliver i weekenden den 13. - 14. marts 2004.
Se priser i Aktivitetskalenderen
Gymnastik
Vi kan i år tilbyde ikke mindre end 9 gymnastikhold så vi håber at mange af Jeres ønsker vil blive tilgodeset.
Gymnastik starter i uge 39 og slutter i uge 13.
Hold

Ugedag

Tidspunkt

Instruktører

Puslinge

Mandag

16 - 17

Børnehavekl. - 2. kl.

Mandag

17 - 18

Herrehold

Mandag

19 - 20

Jonna Lauridsen, Erik Øster, Signe Thomsen,
Ragnhild Thomsen og Nete Kyndesen
Mogens Kirk, Pia Bak, Jacob Sand og
Nikolaj Asmussen
Einar Langmose Vennelbo

Mor, far og barn

Tirsdag

17 - 18

Anne Mette Sønderby og Elsebeth Kirk

Ældre gymnastik

Onsdag

14 - 16

Johannes Kirk

Piger 3. - 7. klasse

Onsdag

17 - 18

Pia Bak

Lille spring 3. - 7.
klasse
Unge piger og damer
Multispring

Torsdag

17 - 18.30

Torsdag

19 - 20

Else Marie Kokholm, Tina Kjeldgaard og
Carsten L
Karen Bak og Helle Harhorn

Torsdag

20 - 21.30

Se priser i Aktivitetskalenderen
Der er gymnastikopvisningen i Grønbjerg den 12. marts 2004 og i Ringkøbing den 6.
og 7. marts 2004.
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Svømning
I år vil vi som noget nyt prøve at kører til Ulfborg Svømmehal. Ulfborg Svømmehal
kan byde på nogle gode familie -og småbørnsvenlige faciliteter og vi håber at vi med
dette valg kan tiltrække nogle flere Grønbjerg-familier.
Svømning starter onsdag den 1. oktober og stopper onsdag den 17. december.
(sæsonen forlænges hvis det er en succes)
Der er afgang fra P-pladsen ved BØRNENES HUS kl. 18.00 og afgang fra Ulfborg
Svømmehal kl. 20.00.
Prisen er 30 kr. pr. person pr. gang

Journalist Carl Maria Bech,
Møltrup Optagelseshjem.
Tirsdag den 7. oktober kl. 19. 30
Storrummet i Børnenes hus
Carl Maria Bech er samfundsrevser og – debattør af den direkte
slags.
Hans baggrund som journalist fornægter sig ikke. Gennem sit 52-årige liv har han
været folketingsreporter, freelance krigskorrespondent, fagforeningsredaktør, sømand, vagabond og rejst og boet rundt i verden.
I dag er han beboer på fællesskabet Møltrup, hvor mange tusinde gæster kender ham
som en sprudlende fortæller. Han er også en efterspurgt foredragsholder landet over,
hvad enten det drejer sig om forsamlingshuse eller forelæsninger på uddannelsesinstitutioner.
Hans personlige ballast fra at være højt gageret gulddreng til et liv i dybeste armod
som fordrukken hjemløs, og som alligevel havde overskud til at finde glæden og
bringe den videre, er baggrunden for hans ofte dybt rørende optræden.
Arrangører: Menighedsrådet, - Familie og Samfund og Kirkeligt Samfund.
Kop medbringes!

Fodbold i Grønbjerg

Alternativ behandler
Karl Gejl
Bymarken 10B
Konsultation efter aftale
97 38 40 40 1800 - 1900
karlgejl@vip.cybercity.dk

Drenge 2
Spjald – Skjern
Lørdag d. 27. september 2003 kl. 12.15
Lilleput 4
Spjald – Ørnhøj/Abildå
Lørdag d. 4. oktober 2003 kl. 10.30
På begge hold er der flere spillere fra
Grønbjerg.
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I Op-skriften

Susannes hamburgerryg i fad:

Ved: Britta Dam, Familie&Samfund

1 stk. hamburgerryg koges og skæres i skiver.

Jeg har lige to opskrifter opfundet
af Susanne Andersen:
Jule svesker i rødvin:
3 dl. god rødvin
½ stang vanille
3 peberkorn
100 gr. sukker
1 pose svesker
Det skal simrer i 5 min. ved svag
varme, så kommes sveskerne i og
det hele simrer i 15 min.
Serveres med is eller flødeskum
m/chokolade og makroner eller som
tilbehør til diverse kød.

Sovs:
2 tsk. fedtstof
2 tsk. karry
1 tsk. paprika
Krydderierne kommes i fedtstoffet
derefter ½ l. fløde salt og peber 1-2
dl. tomatpuré/el.ketchup
Hamburgerryggen lægges i et ovnfast fad.
1 kg. frosne grønsager lægges over,
sovsen kommes over.
I ovnen ca. 35 min. 200 grader.
Welbekomme! 

“Mellemmåltider og motion”
Agnete Støjberg.
Den 18. september 2003 Kl. 19.00.
i Børnenes hus, Grønbjerg.
Gratis for medlemmer
60,-kr. for ikke medlemmer
Tilmelding til:
Susanne Andersen tlf.: 97 38 47 47
Familie & Samfund
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I Mine tanker og forventninger til den tredje alder
Ved: Peder Christensen
...fortsat fra side 17

Gamle er unge der er blevet ældre. Det
er ingen kunst at blive gammel. Kunsten
er at udholde det, sagde Goethe.
Det er på tide at tage alderdommen alvorligt som det særskilte livsafsnit, den
er og bør være.
Alderdommen bør være mere end blot
pleje, opbevaring og underholdning. Den
skal og bør også efter den enkeltes kræfter og behov have indhold og tilrettelæggelse.
Knuth Hamsun skrev i ramme alvor som
ung, at han mente, man burde skyde alle
der var fyldt 60 år. Men da han var 84
skrev han, selv om han var senil, sit livs
smukkeste bog, ”På gengroede stier”.
Forfatteren til Ringenes Herre,
”Tolkien”, siger et sted.
”Det, vi er herrer over, er måden, hvorpå
vi bruger den tid vi har.”
Et lykkeligt liv er at man har brugt sig
selv. Vi går alle med en forventning om,
at livet bare fortsætter uændret. Men der
sker jo noget når vi ældes. Noget bliver
smallere. Fysikken og økonomien, for
eksempel. Og noget vider sig ud. Tiden,
indsigten og erfaringen, for blot at nævne noget oplagt.
De nære ting
Man får god tid til at beskæftige sig med
”de nære ting”. Der er i hvert fald 2 ting
der bliver mulighed for, og det er tid og
tålmodighed, især børn efterspørger dem.
Rigtigt udnyttet kan de bringe os vidt
omkring og gøre os til nøglepersoner for
både store og små.
Det er vigtigt at have gode venner. Det
er det, det handler om. Fuldstændig.

De venskaber viser at man ikke er følelsesmæssig forladt. At man stadig har relationer til verden.
Og det er vigtigt. Man må jo sige, at ingenting holder evigt der er mindre hår på
hovedet, det deler jeg med mange andre,
men derudover tænker jeg ikke over det.
Ligesom man, når man er ombord på et
skib, kun mærker, at man når fremad,
ved at genstandene inde på bredden viger
tilbage og efterhånden bliver mindre, således opdager man også, at man bliver
gammel og ældre derved, at man efterhånden regner ældre og ældre folk for
unge.
Børn, svigerbørn og børnebørn
Jeg er en af de heldige, der er blevet gift
med en rar kone, at hun er rar, kan ses ud
af, at hun kan holde mig ud. Jeg er stolt,
af at blive kaldt far af vores fire børn. Jeg
er stolt af vores svigerbørn.
Hvor er det dejlig at de alle bor så nært
herved. Og børnebørnene, seks indtil nu.
De kan tumle sig på vores bellisplæne,
og klappe hunden, og plukke buketter til
Bedstemor, eller kravle til tops i de højeste træer.
Jeg kan sidde i skyggen og nyde en kølig
pilsner. Ensomhed er sjovest når man har
nogen at dele den med.
En af livets gratis glæder er fornøjelsen
ved at være sammen med hinanden. På
trods af modgang og måske svigtende
helbred, er det omgangen med hinanden,
der holder os mennesker levende og i
gang.
Tak for jeres tålmodighed og fortsat god
sommer. 
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I Grønne bukser - halvhøje Ecco-støvler og 4x4
Ved: Torbjörn Lune-Nielsen

Mågård skulle på en militærøvelse
For de andre to i bilen, Carl Ove og Rasmus Amstrup, var det henholdsvis ottende og sjette gang, de var på vej den 15.
august. Jeg var for anden gang heldig, på
en andens bekostning. Mågård skulle på
en militærøvelse, som ikke kunne laves
om, så dermed var pladsen min. Efter en
fantastisk dejlig sommerferie med familien havde jeg været på arbejde nogle få
dage. Nu så jeg frem til næste ferie, tre
dages bukkejagt i Småland.
Identificeret
Vi var ved at nærme os Frederikshavn,
hvorfra vi med hurtigfærgen skulle fragtes til Göteborg. Den nydelige unge dame i billetlugen henviste os til spor F, og
det viste sig at hele alfabetet for 90%
vedkommende, var fyldt op med forventningsfulde jægere. Hvordan kan man så
vide det? Vi skulle vente i en halv time,
så en lille gåtur og de fleste var identificerede. Der er dem som man godt kan
være lidt i tvivl om. Men der er kendetegn, som det øvede øje vil fange med
det samme. Bukser af mærket Fjällräven,
Ecco´s halvhøje støvler eller en firhjulstrækker. Så er der dem man er helt sikre
på er jægere. De går i grønne bukser OG
har halvhøje Ecco-støvler OG kører i en
4x4 OG i bagruden sidder to klistermærker - et for medlemskabet i Grønbasse
Jagtforening og et for medlemskabet af
Ruhårsklubben. Skjorten er også grøn og
når de står og snakker, viser de med deres ”luftgevær” hvordan den store buk
blev skudt sidste år. Endelig er der dem
hvor man tænker: ”Det er bare løwn!”
De lever helt op til de karikaturtegninger
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der præger aviserne omkring den 1. oktober. I bagruden på den rustne 4x4 stikker
geværløbene op mellem de tolv kasser
”Royal” pilsnere. Når de træder ud for at
strække benene, har de trods 27 grader i
skyggen iført sig de lange uldne sokker,
sammen med deres grønne læder knickers. Udenpå den rød/grøn ternede skjorte,
bærer de en grøn skydevest, med et logo
for den jagtforretning hvor de køber deres patroner og på toppen en baseballkasket med Brownings logo. Nu kan man
lukke øjnene og på 125 meters afstand
høre, hvordan han ”fandeme fik en ordentlig kleppert af en buk, skudt på 240
meter i fuld spring, inde mellem nogle
høje graner.” Så sidder jeg virkelig og
krummer tæer, og er glad for at jeg sidder i et par beige lærredsbukser og en ikke-grøn sweatshirt, da vi endelig finder
tre ledige sæder ved nogle ikke-jægere
om bord på færgen.

Generalforsamling
Kirkeligt Samfund
Torsdag den 6. november kl. 19.30

i
Børnenes hus.
Hans Damgaard fra Hee
underholder på sin ”lune facon”
måske blande kartofler med politik og
danske sange -- eller noget helt andet!
Vi får se…….
Kop medbringes!
Bestyrelsen

Rejsefællerne og min heldige svoger
Da jeg for to år siden var i Sverige på
bukkejagt skrev jeg om det til RUNESTENEN. Jeg beskrev dengang mine rejsefæller, hvor holdlederen Carl Ove er
eneste genganger. Carl virkede, dengang
han læste det, ikke tilpas med det
”højskolelæreragtige” image jeg gav
ham, men med håb om ikke at fornærme
ham yderligere, vil jeg fastholde min opfattelse. Den med topmaven var heller
ikke så god, men der er slet ingen diskussion. Den er der stadig, måske endda
med en endnu blødere kurve. Rasmus, er
holdlederens ældste søn og min svoger.
Han er kaptajn i hæren, men i civil er det
kun hans korte hår, der giver associationer til militæret. Jeg vil ikke beskrive
hans udseende yderligere, til gengæld vil
jeg gerne nævne, at han besidder et helt
usædvanligt jagtheld. Jeg har faktisk foreslået ham at leje jagten i Anlægget i
Holstebro. Han ville helt sikkert støde på
en Andalusisk Bjergged i medaljeklasse.
Det bedste eksempel stammer fra Zimbabwe. Det lykkedes ham at komme på
jagt, hos en tidligere officer, der havde
slået sig ned som farmer. Som han selv
skriver i sin beretning, som han mailede
hjem: ”Jeg var som sædvanlig meget heldig og skød en Kudutyr med 53½” horn.
Den største skudt på farmen i 14 år.” De
havde gået det meste af eftermiddagen
på spor efter diverse antilopearter, især
kuduen, som har nogle flotte proptrækker-horn. De måtte opgive og stikke snuden hjemad, da det med ét bliver mørkt,
på de breddegrader. Næsten hjemme i

Er du vaks
så kom straks
jeg er klar
med kam og
indkørslen sker det, der altid sker for Rasmus. Der
kommer en kudutyr luskende ud af buskene i skumrin-

97 38 42 85
gen. 100 meter fra ham, med siden til.
Buumm. Det var den medaljetyr.
Så går det løs
Nå, men vi kom til Hustomta i Småland
ved 16.30 tiden. En altid smilende Maggan (hun hedder vist nok Margaretha)
mødte os på trappen til deres hus. Leif
ville snart komme hjem fra arbejde, så vi
indkvarterede os i ”stugan” så længe. Efter aftensmaden, som naturligvis stod på
elg og rådyr, og hvor vores anden jagtvært Bengt, stødte til selskabet, kørte vi
en tur for at se et par nye ”pas”, som de
kalder deres skydetårne. En sådan køretur, hvor vi ud over spor og fejninger så

Adr.:
Svinget 2B Grønbjerg
Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68
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legede
Rolling
Stones
koncert.
Carl
og
Rasmus er
inviteret
på elgjagt
i oktober,
så de skulle møde
jagtlederen, Magn u s
Svensson
ved slagtehuset kl.
14.
Jeg
tog
med
”Blasfemi” ifølge Torbjörns opfattelse
”på en kigen elgtyr, er med til at fylde kroppen
ger.” Det var et nyt slagtehus, og det er
med spænding og forventningens glæde.
ret imponerende. Hejsegrej i loftet, køleHjemme på terrassen fik vi en whiskyrum til rigtig meget kød og ikke mindst
sjus sammen med vore værter, inden vi
gevirer og billeder og optegnelser fra tidgik til køjs, lidt før midnat. Vækkeurene
ligere års jagter. De havde sidste år liblev sat til 03.00, vi skulle på plads i god
cens til 22 elge, så det er mange kilo kød
tid, hvis vi skulle gøre os forhåbninger
der deles ud til de forskellige lodsejere i
om en gammel buk.
”älglaget”.
Første dags morgen
Kort fortalt så så jeg et par råer den første morgen. Jeg blev hentet 08.45 af en
velfriseret, velklædt og velduftende svoger, som selvfølgelig ikke spildte tiden.
Han havde skudt en fin seksender kl.
05.55, så han havde været tilbage i hytten og været i bad, ryddet op osv. Carl
Ove havde set en buk, som han mente
ville være i medaljeklasse om 6-7 år,
som han lod gå. Efter vores continental
breakfast - æg og bacon - stod den på et
spil mausel, før vi skulle hvile os. Søvn
blev der ikke så meget af, da naboens
elghund vist havde fået fært af elg og gøede i to timer, samtidig med at ungerne
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Første dags aften
Tilbage ved hytten fik vi en bid brød, et
spil kort og lagt en slagplan, men aftenens jagt bød kun på råer, så vi kom alle
tomhændede tilbage.
Anden dags morgen
Næste morgen skulle jeg have skudt en
buk, men sådan går det ikke altid. Jeg
hørte en lyd ved grusvejen, hvor en fin
seksender krydsede. Den løb i adstadigt
tempo inde i højskoven, med kurs mod
en åbning, fri for stammer. Jeg blæste i
mit bukkekald. Et langtrukkent ”Kom,
kom og elsk mig.” Desværre går det ikke
altid, som præsten prædiker, for bukken

var åbenbar homoseksuel. I al fald ignorerede den elskovskaldet, vendte bagen
til og forsvandt ind i skoven. Skiiide irriterende. Igen blev jeg opsamlet af en
glad velduftende, nyfriseret svoger, der
havde skudt sin anden buk, en rigtig
gammel returbuk, hvis tænder var slidt
ned til gummerne. Carl havde skudt den
kommende medaljebuk, som han så
morgenen før.
Nogle vil have kød og andre opsatse
Det var søndag og vi var inviteret til
lunch, hos Bengt og Bojana, hans jugoslavisk fødte hustru. I gårdspladsen så
jeg et frygteligt syn. Jeg havde hørt om
det, men ikke set det med mine egne øjne.
Skovtrolden, som vi kalder Bengt, har
skudt mange bukke og ikke mindst mange store bukke. Vi koger af, bleger kraniet og sætter opsatsen på en fin
ædeltræsplade. Troldens opsatser var sat
på et bræt ved hundehuset, med 4” søm
gennem kraniet! Dvs. nogle af dem, for
langt de fleste er smidt i papkasser på
loftet. Han griner af os, for ham er det
kødet der gælder og jeg tror det var i anledning af vores besøg, at vaskebørsten

var hængt på en af opsatserne.
Vi hyggede os og var om eftermiddagen
nede og se Bengts nye ”stuga” som ligger på en 20 m2 klippeø ude i en skovsø.
Et helt fantastisk sted.
Anden dags aften
På ”Fälttorpet” skal der gå en buk. Både
Leif og Carl havde været der, uden at se
noget, men jeg valgte stedet, den 17. om
aftenen. Og…..som det sig hør og bør en
søndag aften, så bød aftenen på 1. klasses underholdning. Der udspillede sig et
helt Søren Ervig Show. Ervig er professionel jæger og lidt af en ekspert i at imitere alverdens dyrs kald og lyde og på den
måde lokke dyrene frem. Jeg havde studeret en video med ham nogle dage før,
hvor han forsøgte at lokke en buk til sig.
Han fortalte hvordan man kunne forsøge
sig med forskellige kald, hvor man bl.a.
kan provokere den til at tro der er en anden buk, der vil udfordre ham og hans
territorium. Hen på aftenen forsøgte jeg
mig med et ”bukkebøw” Reaktionen
kom straks. Han gik inde i træerne få
hundrede meter fra hvor jeg sad. Han
blev rigtig hidsig og jeg kunne høre
hvordan han flyttede sig, mens han

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 -

Tlf:

værksted 40 10 48 92
privat
97 38 40 84

00
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de. Bukkens reaktion, da kuglen ramte
den, var et voldsomt
op i luften, hvorefter
den springer fremad.
En fin bladkugle. Jeg
var helt overbevist
om en god træffer,
men da jeg ikke kunne finde blod, hår eller andre tegn blev
jeg noget betænkelig
og måtte ringe efter
Bengt og Balder.
Skovtrolden og hans
tyske jagtterrier. Heldigvis fandt de hurtig
bukken, som lå næ2
Bengts nye ”stuga” som ligger på en 20 m klippeø ude i en skovsø.
sten 100 meter fra
skudstedet, selv om hjerte og lunger var
skældte ud. Gik han i stå, så sagde jeg
skudt i stykker. (Ligesom hønen der lø”bøw” og han kom nærmere og nærmeber rundt, med hovedet hugget af.)
re. Efter nogle minutters stilhed, bevæHjemme ved hytten, blev den gode coggede nogle grene sig i skovkanten og en
nac og cigarerne fundet frem, men med
solsort skældte ud. Min puls steg gevalmådehold, så vi var klar igen kl. 03.30.
digt og jeg flyttede kikkertsigtet mod stedet. En rød pels dukkede frem og en flot
hanræv kom ud i lysningen. F…. også,
Tredje dag
Det er jo bukkejagten som er essensen i
jeg troede jo! I det samme hørte jeg bukvores tur til Sverige, så på en eller anden
ken igen, men denne gang blandede et
facon var missionen lykkedes. Derfor
andet dyr sig i skænderiet. Nu var det
gjorde det ikke så meget, at jeg ikke så
ved at være så mørkt, at optikken i mit
buk den sidste dag. Til gengæld havde
kikkertsigte ikke slog til længere. Kl.
jeg en elgkvie gående, kravlende og lig21.15 kom han så. Listende i skovkangende 40 meter fra mig. At se to urkokke
ten. Jeg havde lånt Bakkesmedens Zeiss
var også en god oplevelse, og en herlig
håndkikkert som er creme dé lá creme og
afslutning på tre skønne dage i Småland.
nu kunne jeg se opsatsen, trods den mør
ke baggrund. På 75 meters afstand og
med fast anlæg er bukkens odds ikke go-

Grønbjerg VVS
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær
Tlf. 97 38 43 87 / imk@privat.dk
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• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller
• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg
• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden
• Store brændekløvere sælges og udlejes

I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Hvad vi må spise
Den omvendte madpyramide blev meget
omtalt i den forløbne sommer. Nogle
amerikanske forskere udgav en bog om,
at man skulle spise mere fedt og protein
og mindre kulhydrater, og havde også
nogle gode argumenter for det. Problemet er bare, at de der følger deres råd bliver for fede. Kød og fedt giver nemlig
mange kalorier i forhold til det, som det
fylder i maven, og så skal man spise for
meget for at blive mæt.

Den gode gamle kostpyramide
Den gode gamle kostpyramide har stadig gyldighed, men bør dog justres lidt,
idet man tilføjer mere frugt og flere fiberrige kulhydrater. Man må gerne spise rugbrød med hørfrø og solsikkekerner, da fedtet heri ikke optages i kroppen; men hjælper på fordøjelsen. Noget
andet er, at mænd ikke kan blive mætte
af slankekost fra damebladene. De skal
have kød; men de kan også lettere holde vægten nede. Kalorierne skal bare
fordeles på flere måltider og her er morgenmaden vigtig. - Og husk så lige motion! 

www.groenbjerg.dk
JKE DESIGN
DET KREATIVE KØKKEN

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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I Sogneforeningen

sæson i 2004.

Ved: Formand Olav Therkildsen

Lørdag den 4. oktober holder vi sædvanen tro høstfest. Høsten er for længst
overstået, så vi håber at mange får tid til
at medvirke til en forhåbentlig festlig aften.
Se annonce andet sted i Runestenen.

Vi vil hermed gerne takke de ”lodsejere”
der har været så venlige at passe Sogneforeningens og dermed byens blomsterkasser igennem foråret og sommerens
løb. Nogle har endda selv efterplantet
kasserne.
Vi synes at blomsterkasserne er med til
at live op i gadebilledet hvilket gerne
skulle gøre det lidt smukkere at komme
gennem vor by.
Kasserne vil i løbet af ca. 14 dage blive
samlet ind og blive gjort klar til en ny

Af andre aktiviteter kan vi nævne Julemarked, Juletræsfest som også er faste
traditioner.
Lige efter jul skulle vi gerne have et dilettanthold stablet på benene så vi i 2004
kan spille dilettant - det forsøger vi med
hvert andet år. 

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

Grønbjerg Vandværk
afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 13. november kl. 19
Idrætsforeningens Klubhus, Frydendalsvej.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om selskabets virksomhed.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Valg af bestyrelse. På valg til bestyrelsen er Jørgen Kristensen og Peter
Ø. Christensen
5. Valg til revisor.
6. Eventuelt.
Bestyrelsen
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Så går det løs igen
For unge fra 12 til 100 år

net-party i Grønbjerg Forsamlingshus
Fra fredag den 19. september 03
og til lørdag den 20 september 03
Det hele starter Kl. 15.00 og til kl. 15.00 dvs. 24 timer
Der er to måder at deltage på
Man tager sin egen pcer og 5 meter
netkabel med, samt strømstik.
Pris 60,00 kr.

Man lejer en pcer af Grønbjerg Idrætsforening
Vi har 7 store maskiner
Pris incl. Deltagelse 160,00 kr.

Der kan købes følgende i kiosken :
Sodavand, chips, pizza, toast og et kæmpe udvalg af slik.
Voksen overvågning i alle 24 timer.
Regler.
De ting som sælges i kiosken må ikke medbringes
Man skal være 12 år eller der over
Højtaler må ikke bruges, så medbring hovedtelefoner
Der må ikke nydes øl eller alkohol

1.
2.
3.
4.

Max 60 deltager (efter først til mølle princippet)
Overholdes reglerne ikke, sendes vedkommen hjem uden varsel.
Tilmelding til Leif eller Kasper Kjærgaard på
97 38 43 23 - 51 78 97 83 - 20 14 93 23 - l.kjaergaard@post.tele.dk
Senest mandag den 15 september 2003
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I Hæder til 100.000 kg ko
Denne overskrift betyder ikke at vi her i
Grønbjerg har en ko der vejer 100.000
kg eller 100 tons, men det betyder at koen der står hos Klaus Tang, Kjærgårdsvej 2, gennem sine 13 leveår har ydet
100.000 kg mælk.
Fredag den 22. august blev koen, som
har nr. 906, hædret af "Ringkøbing
SDM- Dansk Holstein" med en laurbærkrans og et indgraveret årskrus, idet hun
den 25. maj 2003 rundede 100.000 kg
mælk. (SDM står for Sortbroget Dansk
Malkerace).
Koen er født den 24. december 1990 ved
Herdis og Ernst Tang, og Herdis var med
ved kælvningen. Koen er nu knapt 13 år,
hvilket er en meget høj alder for en højtydende malkeko, som har fået 9 kalve.
I al sin levetid er koen blevet

”malket/passet” af Ernst Tang, Klaus
Tang og Klaus´ faste afløser gennem 10
år Tage Kristensen fra Thorsted.
I 1994 blev koen kåret som "landets bedste SDM ko under 4 år" på Landsskuet i
Herning og året efter, modtog den ærespræmie på Landsskuet.
Dens bedste dagsydelse har været 52 kg
på én dag, og den gennemsnitlige dagsydelse har været ca. 30 kg. de sidste 10
år som malkeko.
Det er ikke den første ko i Grønbjerg
som har leveret 100.000 kg mælk, idet
Ole Bendtsen fik en ko hædret for ca. 3
år siden. Der bliver hædret ca. 30 køer
om året i hele Danmark.
Hvad er 100.000 kg mælk?
100.000 kg mælk fylder ca.100.000 liter.

Fra venstre er det Ernst Tang, afløser Tage Kristensen, Herdis Tang, Hanne Meiner, Klaus Tang og
Peter Stephansen fra Kvægavlsforeningen. Foran er det Klaus og Hannes børn Morten og Rikke.
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Hældes mælken i 1 liters kartoner som
stilles side om side her fra Grønbjerg vil
rækken slutte i Spjald - ca. 7 km mælk!

de mælk vi drikker her i Grønbjerg i løbet af godt 3 år.
1 liter mælk vejer ca. 1 kg (1,030 kg) afhængig af temperaturen. -mb 

Eller også svarer det cirka til den mæng-

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds
Torsdag den 13. november kl. 19.30.
Efterårsmøde på Ørnhøj Hotel.
Rudolf Frandsen fra Spøttrup kommer og fortæller og viser lysbilleder.
Emnet er ”Planter fra vor have”. Rudolf Frandsen har en 4.000 m2
stor, alsidig have med alpinhus, stauder, lyng, liljer, surbundsplanter, stenbeds-planter m.m. – og en meget stor erfaring at øse af.
Vi planlægger en tur til haven i 2004.
Deltagerpris incl. kaffe og brød: medlemmer 50 kr., ikke-medlemmer 60 kr.
Mangler du kørelejlighed, så ring til Lis 97 38 43 13.
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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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Whisky-smagning/Spisning
Fredag den 31. oktober 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
•
•
•
•
•
•

Hutchisons Ginger Wine 13,5%. Beregnet som velkomstdrink.
Balblair 10 år, single malt, 40% fra Nordskotland
Ben Nevis, 12årig Luksus blend fra Vestskotland 40%
Caol Ila, 12årig single malt fra øen Islay, meget røget 43%
Tobermory, 10årig single malt fra øen Mull 40%
Ron Zacapa Centenario 23 år fra Guatemala 40% (kåret som verdens
bedste de sidste 5 år)

Der ud over
• Hele flasker kan købes gennem Brugsen (MacY sælger ikke til private)
• (MacY sælger ikke slanterne)

Efterfølgende spisning kl. ca. 20.00
Buffet med Barbecue
- spareribs med barbecue og bbq-kyllingelår & oksetyndsteg. Bagt kartoffel med kryddersmør. Coleslawsalat m/hvidkål, rosiner, ananas og gulerødder. Salatbar m/ 6 slags grønt samt dressing og flute.
Der kan købes vin, øl og vand.

Tilmelding og betaling senest lørdag d. 25. okt. i Brugsen.
Prisen for whiskysmagning
Whiskysmagning med spisning
Kun spisning

200.270,100.-

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: Lokal Brugsen
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I Grønbjergs Guldtreer

medlemsbladet kan bl.a. læses følgende:

Ved: Torbjörn Lund-Nielsen på vegne af
Grønbjerg Jagtforening

”De første hold, der startede kl. otte, oplevede kun en behagelig finregn, og det
var tilsyneladende lige den ”afkøling”
der skulle til for at lægge tilstrækkelig
dæmper på nerverne. I al fald gjorde første hold rent bord. 120 lerduer i 120
skud. Næste hold måtte ”nøjes” med 119
i 120 skud! Dermed vidste resten af skytterne, hvad de havde at leve op til”

En dag hang der pludselig billeder af en
af byens attraktive ungkarle på velkomstportalen til Grønbjerg. Folk gik og
spurgte, hvad der var sket. Rund fødselsdag? Deltaget i Popstars og kvalificeret
sig til finalen? Og hvem havde sat billederne op? Var det kvindelige beundrere?
Var det hans mor? Ved nærlæsning stod
der noget om Danmarksmester og det viste sig, at det var forklaringen. I Grønbjerg bor en Danmarksmester, ja, faktisk
bor der tre. Og det gælder flugtskydning.
I august nummeret af JÆGER, som er

Det omtalte første hold er Holstebro
Strandjagtforening, som altid har været
”langt fremme i skoene”, hvad flugtskydning angår. Som i andre sportsgrene
søger talenter hen, ”hvor det sner”, så ikke mindre end tre af holdets skytter er fra
Grønbjerg. Det er Jens Simonsen, Henrik
Skytte og Bent Lauridsen. Denne første
runde talte i den individuelle konkurren-

Fra venstre er det Henrik Skytte, Jens Simonsen og Bent Lauridsen fra Grønbjerg medens Vagn Jensen er fra Holstebro.
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ce.
”Hele syv skytter præsterede at skyde 40
i 40, og dermed skulle alle ud i omskydning. Ganske som sædvanlig foregik det
til to gange doublé på hver standplads,
og atter blev det evnen til at bevare koncentrationen og kontrollere nerverne,
som blev afgørende. Bedst var Allan
Dahl, som skød alle otte doubleer. Tre
mand havde hver smidt en due og måtte
ud i anden omskydning. Da Henrik Skytte, Spjald, smed to duer, var den utaknemmelige fjerdeplads hans.”
Heldigvis rakte den flotte indledende
skydning til sejren i holdskydningen, så

holdet i det næste år kan kalde sig DANMARKSMESTRE. På vegne af Grønbjerg Jagtforening, vil jeg hermed ønske
jer alle tre et stort TILLYKKE.
At vi så oven i hatten kan konstatere, at
der var tre grønbjerggensere blandt de
syv bedste som skulle ud i omskydning,
er en helt fantastisk flot præstation. At
Henrik i så ung en alder formår at besætte en flot fjerdeplads, giver forhåbninger
om nye flotte præstationer i de kommende år.
(Du må slå dig ind på skeet eller trap,
som er olympiske discipliner, så vi kan
få en grønbjerggenser med til OL.)
Endnu en gang tillykke med de flotte resultater. 

www.runestenen.dk
Din lokale el-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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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:

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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Grønbjerg Multisal

Udlejning af Multisalen

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 Fra Bruger til bruger
Fuglebur 55 cm lang, 26 cm bred, 38 cm
høj, bund og bur kan skilles ad. Inkl.
vandautomat, fodertrug og redekasse.
Priside 100 kr.
Henvendelse Inge Kjær, tlf. 97 38 40 81

”To søde kattekillinger søger nyt hjem”
Vi har et par killinger til overs se denne
adr: http://www.fototal.dk/mis.htm
eller til Dorthe Liv 97 38 40 59

PC sælges, et år gammel.
Indhold:
Cpu: AMD Athlon XP 1800+
Køler: Cpu-køler til 2200Mhz
Bundkort: ECS K7S6A
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Cdrom: 52x Aopen
Diskdrev: 3½" Panasonic
Grafikkort: Daytona GF 3 Ti200 128MB
m/ tv out
Harddisk: 80 GB Maxtor 7200rpm Fluid
Kabinet: Miditower ATX 6013 Grå
Lydkort: 16Bit Onboard
Ram: 256 MB DDR 184 Pins
Netkort: Surecom PCI 10/100Mbit
Tastatur: Windows tastatur
Mus: Logitech 3knaps m/Scroll PS2
Højtaler: Cycon Subwoofer + 2 Sat.
Skærm: 17" MAG 0.25DP 3 års garanti
Hvis du er interesseret, kan jeg kontaktes
på tlf. 97 38 42 09, eller
"Peter_Ellegaard@hotmail.com"
Prisen kan vi diskutere.
Peter Ellegaard 

I Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Vi er nu nået til septembernummeret af
Runestenen og igen har der været 3 begravelser siden sidst. Det drejer sig omfølgende personer, som alle har haft tilknytning til Nr. Omme Sogn.

Ida Hedegaard Agerbo, Abildå - opholdende sig på Sørvad Plejehjem. Døde
den 22. juni 2003 og blev begravet den
1. juli. 83 år gammel.
Ida Agerbo blev født på Hedegaard i
Abildå i juni 1920.
Som ung blev hun gift med Chr. Agerbo,
og parret slog sig ned i Abildå by. Der
kom fire drenge i ægteskabet, hvoraf den
ene er Arne Agerbo, Spjald.
Ida mistede forholdsvis tidligt sin mand,
men hun har på sine ældre dage haft god
støtte af sin ven, som hun har kendt de
sidste mange år. Sin sidste tid tilbragte
Ida Agerbo på plejehjemmet, da sygdom
og svagelighed blev for svær at takle i
hjemmet.
Hun efterlader sig foruden de fire sønner
og sønnekoner, børnebørn og oldebørn.
Æret være Ida Agerbos minde!

Gunhild Marie Engbjerg Pedersen,
Videbæk, tidligere Algade, Grønbjerg.
I juli måned 2003 døde Gunhild Pedersen knap 80 år gammel. Hun blev begravet fra Nørre Omme kirke. Hun stammer
fra Egvad Sogn, hvor hun blev født i
1923. I 1952 blev hun i Nr. Omme kirke
gift med Jørgen Kristian Pedersen her fra
Grønbjerg. Han var på det tidspunkt

vognmand, og blev senere kendt som fabrikant af tørvebriketter. De fik sønnen
Bjarne.
Gunhild havde arbejde som hjemmehjælper og var kort fortalt indbegrebet af et
kærligt og omsorgsfuldt menneske.
Allerede da han var 66 år, mistede Gunhild sin mand. Hun selv fortsatte med at
arbejde til hun var 75, så gik tiden så
godt. Også sine børnebørn nød hun at
hjælpe og følge under deres opvækst.
Æret være Gunhild Pedersens minde!

Aksel Falkesgaard, Spjald Plejehjem,
tidl. Spåbækvej 1, Grønbjerg. 91 år. Døde den 1. august 2003 og blev begravet
den 6. aug.
Aksel Falkesgaard blev født i 1912 som
en af de yngste i en stor søskendeflok på
den ejendom i Spåbæk, som han senere
overtog og drev samtidig med, at han også havde udearbejde. Aksel var gift med
Gerda Kirstine Lau, som døde allerede i
1978.
Han satte en ære i at klare sig selv herefter, blev rigtig god til at lave sin egen
mad og havde også altid noget at byde
på, når han fik besøg. Sine sidste år i
Spåbæk nød Aksel dog også god hjælp af
flinke naboer og venner. Aksel Falkesgaards helbred svigtede efterhånden, og
hans ben blev så dårlige, at de måtte amputeres, og så var det jo en god løsning
at blive beboer på plejehjemmet. Her
blev han da også glad for at være. Ejendommen på Spåbækvej blev solgt i 1997.
Hans ægteskab med Gerda var barnløst,
men han nød meget sine søskendebørn.
Æret være Aksel Falkesgaards minde! 
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I GGUF
Ved: Connie Schmidt

God udflugt til
Præstbjerg Naturcenter
Søndag den 17. august havde Grønbjerg
Gymnastik og Ungdomsforening inviteret alle interesserede fra Grønbjerg til en
gåtur i Præstbjerg Naturcenter. Det var
arrangeret at vi på gåturen skulle ledsages af to naturvejledere (Allan Larsen og
Stig Niklassen) der kunne fortælle os om
området og de insekter, dyr og planter
der lever / gror i området.
Der var ca. 50 fremmødte, så det blev
besluttet at vi skulle dele os i to hold. Et
hold for familier med små børn og et
hold for voksne eller familier med store
børn.
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Børnene blev udstyret med en trådsigte
så de kunne fange smådyr i søen som
derefter blev artsbestemt af den meget
sagkyndige naturvejleder.
Efter turen var der fælles spisning af
medbragt mad og børnene var hurtige til
at finde legepladsen.
Alt i alt var det en dejlig udflugt og oven
i købet noget skønt vejr.
På Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforenings vegne vil jeg gerne takke Allan
og Stig for den gode guidede tur. 

www.runestenen.dk

VIKINGEN ER LØS

Ifølge dagens lovgivere og bureaukrater burde de af os, som var børn i 40'erne, 50'erne,
60'erne, ja til og med tidligt i 70'erne ikke have overlevet.
• Vores børnesenge var malet med blybaseret maling.
• Vi havde ingen børnesikring på medicinflasker, døre eller skabe, og når vi cyklede bar in•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

gen af os hjelm.
Som børn kørte vi i biler uden sikkerhedsseler eller airbags.
Og det at sidde bag på en ladvogn en varm sommerdag var altid en speciel nydelse.
Vi drak vand fra haveslangen og ikke af flasker.
Vi spiste brød med smør, drak sodavand med sukker i, men blev aldrig overvægtige, fordi vi altid var ude at lege.
Vi delte gerne en sodavand med andre og drak af samme flaske, uden at nogen rent faktisk døde af det.
Vi brugte timer på at bygge sæbekassebiler af ting, der var kasseret, og ræsede i fuld fart
ned ad bakken bare for så at finde ud af, at vi havde glemt at sætte bremser på. Efter nogle ture i grøften lærte vi at løse problemet.
Vi tog hjemmefra tidligt om morgenen for at lege ude hele dagen og kom først hjem, når
gadelygterne blev tændt.
Ingen kunne få fat i os i løbet af dagen - ingen mobiltelefon.
Vi havde ingen Playstations, Nintendo 64 eller X-boxe - i det hele taget ingen TV-spil,
ikke 99 TV-kanaler, ingen videofilm, surround-sound, mobiltelefoner, hjemme-PC'er eller chatrooms på Internettet.
Vi havde venner! - Vi gik ud og fandt dem!
Vi faldt ned fra træer, skar os, brækkede arme og ben, slog tænder ud, men ingen blev
sagsøgt efter disse uheld.
Det var uheld. Ingen andre kunne få skylden - kun os selv.
Vi sloges, blev gule og blå og lærte at komme os over det.
Vi fandt på lege med pinde og tennisbolde og spiste jord og græs. Til trods for advarslerne var det ikke mange øjne, der blev stukket ud, og græsset voksede ikke inden i os resten af vores liv.
Vi cyklede og gik hjem til hinanden, bankede på døren, gik lige ind og blande os i samtalen.
Nogen elever var ikke så kvikke som andre i skolen, så de dumpede og måtte gå et år om.
Denne generation har fostret nogle af de mest risikovillige, de bedste problemløsere og
investorer nogensinde.
De sidste 50 år har været en eksplosion af nyskabelser og nye ideer.
Vi havde frihed, fiaskoer, succes'er og ansvar, og vi lærte at forholde os til det alt sammen.
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GRØNBJERG MØBELINDUSTRI A/S
Højrisvej 1  Grønbjerg  6971 Spjald  Telefon 97 38 42 44  Telefax 97 38 43 03
e-mail: johnasmussen@mail.dk

