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Nr. 65 12. november 2003 11. årgang 

RUNE 

Henning Møllers sidste skoledag blev markeret på behørigt vis. 

Skolelederen gennem 12 år og lærer i 25 år blev modtaget på parkerings-

pladsen af alle skolebørnene og måtte gå i procession rundt om hele Bør-

nenes hus inden der var morgensang, afskedssang og gaver fra såvel ele-

ver som lærere. 
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���� Redaktionen 
 
 

Forsiden 

Efter 37 år på Grønbjerg Skole har 

Henning Møller valgt at gå på pension 
og sandsynligvis passe en meget vigtig 

interesse som har deler med fru Karen 
Margrethe - sangen og optræden på 

scenen med sang både som rolleindeha-

ver og korsang. 
Børnene havde sammen med lærerne 

forberedt en overraskende afslutning 
for den 60årige skoleleder. Læs mere 

om det i Runestenen og se interviewet 

med Møller i det kommende nummer. 
 

Her omkring  

Nu spøger Brugsen igen - hvis ikke den 
har gjort det hele tiden. 

Denne gang ser det ud som om der er 
alvor bag. 

Og hvorfor er det så nødvendig at det 

måske skal komme så langt. 
Tilsyneladende har Brugsen og folkene 

omkring den ikke gjort det godt nok. 
Men godt nok til hvad.  

I en tid hvor der er tendens til at man 

bliver mere og mere egocentreret og 
kun tænker på sig selv (hvilket man na-

turligvis skal gøre i nødvendigt om-

fang) og lader det øvrige samfund finde 
ud af om det kan klare sig selv, er det  

vanskeligt både at have alle de super-
gode tilbud samt alle de varer der er 

nødvendig for at man kan fremtrylle de 

mest eksotiske retter der kan tilfreds-
stille den eksperimenterende befolk-

ning. 
Noget af forklaringen ligger nok i den 

stigende liberalisering - lad falde hvad 

ej kan stå - men et eller andet sted er 
der disharmoni - for hvorfor vil vi have 

alle goderne ved et lille tæt lokalsam-

fund hvor alle kender hinanden og der 

RUNESTENEN 

 
wwwwwwwwwwww.runestenen.dk.runestenen.dk.runestenen.dk.runestenen.dk    

 
Redaktør:  
 Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.  
 Tlf: 97 38 43 32   
 e-mail: runestenen@runestenen.dk  
 
Skribenter: 
 Personportrætter, nekrologer m.m.:  
 Ingrid Kirk (ik), Bymarken 8 
 Tlf: 97 38 40 20  
 e-mail 97384020kirk@get2net.dk 
 

Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn 
(Videbæk Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi 
respekterer ikke et ”nej tak” ! 
 
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 

er nærhed , lille god skole osv. - hvis 

man ”med den anden hånd” lader syv 
og ni være lige og måske mener at nog-

le servicefunktioner kan lades ude af 
betragtning. Et lokalsamfund er et hele 

og skal kunne hvile i sig selv, men det 

er vanskeligt hvis ikke man handler og 
agerer med omtanke. 

 

Runestenen 

Jeg vil hermed kvittere for de mange bi-

drag der er kommet til Runestenen. Det 
er en fornøjelse når der er hjælp til det 

arbejde der bliver udført - og en vigtig 

ingrediens i den sammenhæng er natur-
ligvis at man kan koncentrere sig om at 

lave blad i stedet for at skulle farte sog-
net rundt for at få bidrag til arbejdet. 

Tak for det - det gør det hele lidt sjove-

re. 

Deadline for nr. 66 er  

lørdag d. 27. december 

 

Bladet udkommer  

onsdag d. 14. januar 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Gravers Kjærgaard 

 

Budgettet. 
På det sidste byråds-

møde blev budgettet 
for 2004 samt over-

slagsårene 2005 – 

2007 vedtaget. Vi 
havde i Borgergrup-

pen stillet et ændringsforslag, gående på 

at bevare 1 mio. kr., efter krone til krone 
princippet, til Herborg Skole og Kultur-

center i 2006. Beløbet har tidligere stået 
opført i overslagsårene, men fjernet i for-

bindelse med budgetoplægget. Vi måtte 

på dette område se os nedstemt. I næste 
års budget er der indregnet et tiltrængt 

økonomisk løft til de 4 idrætscentre i 
kommunen, Spjald, Videbæk, Vorgod – 

Barde og Troldhede. I den forbindelse 

har Multisalen i Grønbjerg også været på 
tale, da økonomien her også ofte er lidt 

anstrengt. Multisalen bliver holdt ude af 

de før nævnte hallers tilskudsprincipper, 
men bliver dog tilgodeset med et årligt 

beløb på 20.000 kr. Nærmere vil jeg ikke 
komme ind på budgettet, da jeg omtalte 

det i sidste nr. 

 

Grønbjerghjemmet. 

På samme byrådsmøde blev skema A 
vedrørende opførelse af 16 almene pleje-

boliger på Grønbjerghjemmet godkendt. 

Det er endnu et skridt på vej mod en re-
novering og udbygning af hjemmet. Ske-

ma A betyder, meget forenklet, at arki-

tekten har lavet et overslag på byggeriets 
pris. Grundlaget er så skabt, for at pro-

jektet kan gå i licitation i februar måned. 
Når dette er sket bliver der lavet et ske-

ma B, som beskriver den aktuelle pris, - 

den skal så godkendes, for at byggeriet 
kan gå i gang. Ved projektets afslutning 

foreligger så et skema C, som selvsagt 
gerne skulle være identisk med skema B. 

 

Mad. 

I den forløbne periode har der været sagt 

og skrevet en del omkring kommunens 
overvejelser vedrørende en anden mad-

ordning. Den påtænkte ordning består af 

mad der er kølet ned og vakuumpakket, - 
i stedet for at blive holdt varm. Netop 

ordvalget i forbindelse med denne sag, 
har vist sig som en meget vigtig del af 

debatten, afhængig af om man føler sig 

for eller imod. Nogle ynder sågar at kal-
de det ”vakuum – discount”, hvis man er 

meget imod. 
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Biblioteket: Torben Vestergård  97384177 

Billardklubben: Niels Erik Jakobsen  97384468 

Brugsens Bestyrelse Niels J. Sønderby 97384616 

By- og Erhv.udv: Ivan Mortensen 97384211 

Byrådet: Gravers Kjærgaard 97384094 

Børnenes Hus/Bø: Lone R. Lauritsen 97384066 

Dagplejerep supp.: Malene C Thellufsen 97382627 

Flagalle Holger Therkildsen 97384161 

Forsamlingshuset:  97384383 

Fællesbestyrelsen: Ole Berthelsen 97384179  

Grønbjerg-2000: Mogens Ballegaard 97384332 

Gymnastikforen.: Torben Sønderby 97384606 

Havekredsen: Lis Helles Olesen 97384313 

Hjemmeplejen:  96949494 

Familie & Samf: Susanne Andersen 97384747 

Idrætsforeningen: Leif Kjærgaard 97384323 

Jagtforeningen: Kresten Agerlund 97384270 

Kirkebetj/Graver: Ida Ebbensgaard 22327923 

Kirkeligt Samf: Ingrid Kirk 97384020 

Klubhuset:  97384076 

Landbetj: Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448 

Lokalhistorisk: N. Peder Svendsen  97384110 

Lægen: Henrik Thomsen 97384050 

Menighedsrådet: Helle Engestoft 97384332 

Musikforeningen: Jette Kragh 97384239 

Nr. Omme Graver kontor 97384696 

Nr. Omme Kimelaug Mogens Ballegaard 97384332 

Posthuset: Brugsen 97384042 

Præsten:  97384183 

Røde Kors:  Besøgstjeneste 97173354 

Børnenes Hus/Sk: Birgit Højgaard 97384177 

Sogneforening: Olav Therkildsen 97384213 

Udlejn Forsamlhus Jane Jensen 97384186 

Ungdomsklubben: Tommy Kjeldgaard 97384335 

Vandværket Jørgen Kristensen 97384259 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1800  Søn- og helligdage kl. 1800 
 Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1200 
 
Rutebilernes informationscentral: Videbæk ------------------97 17 33 99 
Mandag - fredag kl. 700 - 1830 Ringkjøbing --------------97 32 33 99 
Lørdag kl. 900 - 1600 Holstebro -----------------97 42 17 88 
Søndag kl. 1200 - 2100 Skjern ----------------------97 35 06 77 
 

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

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

 

 

Grønbjerg 

Folkebibliotek: 
Mandag: 1500 - 1700 

Torsdag: 1800 - 2000 
 
Tlf.: 97 38 41 77 

 

Fodpleje: 

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

Klip og Krøl: 
Mandag: 900 - 1730 
Tirsdag: 900 - 1730 
Onsdag: Lukket 
Torsdag: 900 - 1730 
Fredag: 900 - 1730 
Lørdag: Lukket 
 
Tlf.: 97 38 42 85 

 
Vandværket: 

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

 
Genbrugspladsen: 

Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 - 1200

Brugsen: 
Åben alle dage  

800 - 1800 
Dog undtaget Juledag og Nytårsdag 
 

Postekspeditionen: 
Alle hverdage: 

800 - 1200 
Søndag lukket 

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

 

 

Landbobanken: 
Mandag: 930 - 1200 
Torsdag: 1330 - 1730 
 
 
Tlf.: 97 38 40 49 

 

 

Politiet i Videbæk: 

Mandag - onsdag  
10.00 - 12.00 
Torsdag16.00 - 18.00 
Fredag 10.00 - 12.00 
 

Tlf. 97 17 14 48 

 
Udenfor kontortiden 

henvises til Ringkøbing 
politi tlf. 97 32 14 48  

LLLL  Serv i cemedde le lser  7777 

Videbæk kommune: 96 94 94 94 
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 NOVEMBER Side   Side 

MA 10  Dagen aftaget med 9t 32m 46  LØ 13   

TI 11   SØ 14 Juletræ for børn Kirke 9 (I-DK) 44 

ON 12 Syng sammen 30 MA 15  51  

TO 13 Havekredsen - Vandværket 11 TI 16   

FR 14   ON 17   

LØ 15   TO 18 Juletræ Sogneforeningen  

SØ 16  Kirke ingen  FR 19 Juleafslutning Skolen  

MA 17  47  LØ 20   

TI 18 BHS Forældremøde indskoling  SØ 21  Kirke ingen  

ON 19 BHD Myrerne - Forældrekaffe  MA 22  52  

TO 20   TI 23   

FR 21   ON 24  Kirke 15 (HS)  

LØ 22 Jagt i Kiddal  TO 25  Kirke 10 (HS)  

SØ 23  Kirke 14 (AH)  FR 26  Kirke ingen  

MA 24  48  LØ 27 Julebal      Deadline 66 11 

TI 25   SØ 28  Kirke ingen  

ON 26 Husk vejviser m. tlf., børn, e-mail.  MA 29 Jagt Kiddal 53  

TO 27 BHD Julefest  Julens Glæde 20 TI 30   

FR 28 Åbent Hus Grønbjerghjemmet 6 ON 31   

LØ 29 Julemarked (Gymnastiksalen) 12  JANUAR  

SØ 30  Kirke 9 (I-DK)  TO  1  Kirke 14 (AH)  

 DECEMBER  FR  2   

MA 1 Brugsens 3 års fødselsdag 49 13 LØ  3   

TI 2 BHD Mariehønen - Forældrekaffe  SØ  4  Kirke 10 (AH)  

ON 3 Julehygge 23 MA  5 Skoledag 2  

TO 4   TI  6   

FR 5   ON  7 1. svøm efter jul  

LØ 6 Jagt i Kiddal  TO  8    

SØ 7  Kirke ingen  FR  9   

MA 8  50  LØ  10   

TI 9   SØ  11  Kirke Ingen  

ON 10   MA 12 Sæsonens lokale indslag 3 43 

TO 11 Julekoncert 10 TI 13  Dagen tiltaget med 0t 48m  

FR 12   ON 14 Runestenen udkommer  
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...fortsat fra side 3 

 

Nu har ordningen været prøvekørt, og 

spørgeskemaer er indsamlet. I skrivende 
stund kender jeg ikke resultatet af tilba-

gemeldingerne. 
Der er ingen tvivl om, at der er både 

plusser og minusser, ved at ændre på no-

get vi er trygge ved og kender. Jeg må er-
kende, at jeg var meget skeptisk, da vi i 

sin tid tog hul på dette emne. Efter at ha-
ve læst om og lyttet til fagfolk og brugere 

af systemet, er jeg dog ikke i tvivl om at 

plusserne er i klart overtal, også set i ly-
set af, hvor jeg tror, produktudviklings-

områderne vil være i fremtiden. Med an-

dre ord, en god ordning, som vil udvikle 
sig til at blive endnu bedre. Men hvor det 

hele ender, tør jeg ikke spå om. 
Politik handler jo som bekendt også om 

følelser og holdninger, - hvad det for i 
øvrigt også skal. Det rationelle har vi en 

administration til at tage sig af, når de 
politiske beslutninger er taget. Dog har 

vi politikere sammen med vore holdnin-

ger, også en pligt til at prioritere skatte-
borgernes penge samvittighedsfuldt. 

Sideløbende er det altid godt og frugt-

bart, at have en løbende dialog, borger 
og politiker imellem. Det kan være ved 

hjælp af telefon, sammenkomster af for-
skellig art, samt læserbreve i dagspres-

sen. Hvad angår den pågældende sag, i 

særdeleshed læserbreve, kan jeg ikke la-
de være med at nævne, at selv om man er 

uenige om en sag, så bør man også have 
forståelse for, at andre menneskers inten-

tioner, ligesom ens egne altid er grund-

læggende gode.  � 

Amerikansk lotteri med mange gode gevinster  

Der kan købes: 

 
2 vafler og 1 kop gløgg 15 kr. 

2 vafler og 1 sodavand 15 kr. 

1 sodavand 5 kr. 

Kaffe, the og kager er gratis. 

Fredag den 28. november fra kl. 14.00 til 17.00 

Velkommen til en hyggelig eftermiddag 
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���� Vejviseren!!! 
 
 
 

Der er flyttet mange nye beboere til 

Grønbjerg i løbet af den sidste tid. For 
alle nye beboere skal oplyses at vi i 

Grønbjerg udgiver en vejviser hvert år. 
Tiden er nu inde til at vi skal have revi-

deret udgaven der kommer til at gælde 

for 2004. 
Vi ville gerne have alle oplysningerne 

fra Videbæk Kommune, men på grund af 

registerloven må kommunen ikke udle-
vere navne adr. og tlf. nr. til Runestenen. 

Men I kan alle være behjælpelig med at 
rette den nye vejviser til så den bliver så 

god som mulig. 

 
Vejviseren omfatter alle voksne i Grøn-

bjerg sorteret efter navn og sorteret i ga-
deorden. 

Derudover er alle børnene med i vejvise-
ren med navn adr. og fødselsår. Denne 

ordning er der mange der er glade for og 
Redaktionen håber at alle vil bidrage 

med alle nye medlemmer i familien. 

Derudover tager vi også e-mail adresser-
ne med. 

Alle der har en pc der er koblet op på In-

ternettet og hvor man benytter e-mail 
kan få sin e-mail adresse med. 

Redaktionen skal i den forbindelse orien-
tere om at hver søndag aften (næsten) 

bliver der rundsendt en e-mail med op-

lysninger om den kommende uges hæn-
delser i Grønbjerg. 

Ud over den almindelige orientering be-
nyttes e-mail ordningen også af forret-

ninger og foreninger i Grønbjerg til at 

rundsende presserende nyheder eller 
meddelelser. -mb � 

Gør vejviseren god - mail, ring eller skriv din husstands navne 

adr. tlf. og e-mail samt børnenes fødselsår. --- 

--- og send det til Runestenen 

Aktører til dilettant søges! 
 
Aktører til årets dilettant i Forsamlingshuset ef-
terlyses!! 
 
Store og små, tykke og tynde, lyse eller mørke 
- kunne du tænke dig en oplevelse på de skrå 

brædder ved årets forestilling? 
 

Så ring til  
Hanne tlf. 97 38 40 94 eller  
Grete tlf. 97 38 42 84. 

 
Vi begynder først i det nye år og skal være klar til opfø-
relse sidst i februar. 
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���� Afsked med Møller 
 
 
 

Som nævnt på forsiden gik 60årige Hen-

ning Bülow Møller på pension fredag d. 
31. oktober efter at have været lærer i 

Grønbjerg i 37 år heraf de sidste 12 som 
skoleleder. 

 

Efter processionen rundt om Børnenes 
Hus var der i storrummet morgensang, 

afskedssang, taler og gaver. 

 
I sin tale til Børnene i skolen sagde Møl-

ler bl.a.: 
Der er store dage i ens tilværelse for 

nogle af jer er det måske konfirmationen, 
men derfra kommer der sikkert rigtig 

mange år hvor man bestiller noget, men 
på et tidspunkt skal man også stoppe og 

jeg har valgt at stoppe medens jeg stadig 

kan huske jeres navne hvilke klassevæ-
relser I hører hjemme i og inden jeg bli-

ver for glemsom og ikke kan bevæge 

mig mere. 
 

Inden talen sang børnene en afskedssang 
som Grete Tange havde forfattet på Kim 

Larsens melodie til ”Om lidt er vi borte”, 

og det lød til at netop den sang kunne 
børnene. ► 

 

Elevrådet ved Ragnhild Thomsen og Anne Sofie Anneberg overrækker her elevernes afskedsgave til 

Henning Møller. - En DVD afspiller inkl. en film. 
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Om lidt er han gået,  
og så har han helt fri!  

Og vi tror, han fik nået  
alt det meget, han kan li'!  

Snart bli'r han alene  

fri for al vor skrigeri.  
Men trods det vil vi mene,  

at han nok vil kom' forbi.  

Om lidt, om lidt er han gået;  
vi ses måske igen!  

 
En halv men 'skealder  

har han virket i vor by.  
Det er vist det, man kalder:  

ikke fra sit ansvar fly.  
Vi ønsker det bedste,  

når han nu fra skolen går,  

at hans helbred de næste  
mange år helt godt består.  

Om lidt, om lidt er han gået;  

vi ses måske igen!  
 

I næste nummer vil der komme et inter-
view med Møller   � 

Her er det konstitueret leder Birgit Højgaard der overrækker blomster og lærernes afskedsgave til 

Henning Møller. 

Fællesspisning 
 

Fredag d. 30. januar 2004 
 

Familie & Samfund, Kirkelig Samfund og Menighedsrådet arrangerer 
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���� Julen i Brugsen 
 
 
 

Julevarerne er så småt ved at blive leve-

ret, og vi håber på en god og hyggelig ju-
lehandel i butikken. Hvis der er nogle 

som gerne vil bestille en julekurv, så vil 
vi meget gerne have jeres bestilling se-

nest den 15. dec.  
 

Vi har fortsat åbent alle ugens dage fra 

kl. 8.00 til 18.00, undtagen 1. juledag og 

1. nytårsdag.  
 

Vi har bestilt en stand på det årlige jule-
marked, og dette glæder vi os til at delta-

ge i, da det er blevet en meget hyggelig 

juletradition. 
 

Som noget nyt kommer der nu en fiske-

bil hver onsdag kl. 10.15-10.45, og for 
dem der ikke selv har mulighed for at 

handle med ham, så kan I blot afgive en 
bestilling i butikken og hente fiskepak-

ken efter arbejde. 

 
Vi vil lige nok en gang gøre opmærksom 

på, at vores gratis udbringning af varer 

hver fredag formiddag kun gælder for 
gangbesværede. 

 
I nærmeste fremtid vil alle vore medlem-

mer modtage et brev vedrørende med-

lemsbladet "Samvirke". Fra nytår bliver 
der brugerbetaling på dette blad, og hvis 

man ønsker at fortsætte med at få bladet 

skal man ikke foretage sig noget. Det er 
kun hvis man ønsker at afbestille bladet, 

man skal underskrive svarkuponen og af-
levere denne i Brugsen. 

 

For at fejre Brugsen har 3 års fødselsdag 
vil der blive udsendt en tilbudsside med 

masser af gode tilbud gældende for hele 
december måned, så hold godt øje med 

posten!  

 
Til sidst vil vi ønske alle vore kunder en 

rigtig glædelig jul samt et godt nytår. En 

særlig tak skal der lyde til vores persona-
le og alle de frivillige som har hjulpet til 

- såvel inde i butikken som udenfor.  
 

Med venlig hilsen 

Poul og brugsens bestyrelse  � 

 

Julekoncert 
i Nørre Omme Kirke 

 

Torsdag d. 11. december 2003 kl. 19.00 
 

Hoverkoret 
 

vil synge julen ind for og sammen med os 
 

Efterfølgende kaffe i forsamlingshuset 
Kaffe: kr. 25,- 

Menighedsrådet 



11 

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds 
 

Torsdag den 13. november kl. 19.30.  

Efterårsmøde på Ørnhøj Hotel.  
Rudolf Frandsen fra Spøttrup kommer og fortæller og viser lysbil-

leder.  
Emnet er ”Planter fra vor have”. Rudolf Frandsen har en 4.000 m2 

stor, alsidig have med alpinhus, stauder, lyng, liljer, surbundsplan-

ter, stenbeds-planter m.m. – og en meget stor erfaring at øse af.  
Vi planlægger en tur til haven i 2004. 

Deltagerpris inkl. kaffe og brød: medlemmer 50 kr., ikke-medlemmer 60 kr.   
Mangler du kørelejlighed, så ring til Lis 97 38 43 13. 

Afholdes sædvanen tro  
 

den 27. december kl. 19 – 01. 
 

Grønbjerg forsamlingshus. 
 

Medbring mad og drikkevarer 
 

Kom og oplev årets store fest i Grønbjerg 

Entré 100,- kr. 
Vel Mødt Grønbjerg Sogneforening 

 

Vær mæ´ å æ vogn - 
Meld dig til æ vejviser  
for Nr. Omme Sogn 
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���� GGUF 
 
 
Ved: Gitte Riisberg Nielsen 

 

Godt i gang! 
Gymnastik og badmintonsæsonen er nu i 

fuld gang - der er god tilslutning til alle 
holdene, men husk - det er aldrig for sent 

at være med. Så sidder der nogle blandt 

bladets læsere og ærgrer sig over, at de 
ikke lige kom i gang i uge 39 - så mød 

bare op - der er plads til alle ! 

Alle badmintonspillere, både børn og 
voksne:  

Husk at kigge på opslagstavlen i Multi-
salen, hvor tilmelding til diverse stævner 

er opslået. 

 

Svømning i Ulfborg 
Som noget nyt svømmer vi jo i år i Ulf-
borg svømmehal - og det må vi nok sige 

er en succes, og vi har da også kun fået 

positive tilbagemeldinger. 
Mange familier møder op - det er både 

forældre med små og store børn, samt 
bedsteforældre med børnebørn, som sti-

ger på bussen - det er dejligt at se !! 
Bussen kører fra p-pladsen ved Børnenes 

hus onsdage kl. 18 og er tilbage i Grøn-

bjerg igen kl. 20.20 
 

Arbejdslørdag 
Bestyrelsen i GGUF havde "arbejds-
lørdag" d. 13. september. Redskabsrum-

met trængte virkelig til en kærlig hånd 
inden sæsonstart. Vi fik ryddet op, sat 

hylder op og flyttet lidt rundt og syntes 

egentlig selv, at det var et godt stykke ar-
bejde vi havde lavet...........blot for at 

konstatere at det 14 dage senere faktisk 
så værre ud end da vi startede !!  

 

Så en lille bøn til alle brugere af red-
skabsrummet: sæt tingene på plads ef-
ter jer og ryd pænt op - det hele bliver 

meget mere overskueligt og nemmere at 
finde. � 

Julemarked 
lørdag d. 29. november 1000 – 1600 

 

i Børnenes Hus, Grønbjerg  
Gymnastiksalen  

 
Masser af julehygge og boder og spændende ting at se på  
Æbleskiver, gløgg, sandwicher, kaffe og sodavand kan købes  
Alle er velkomne – gratis adgang 
 
Udstillere må stille stande op fredag kl. 1800 – 2000 
og lørdag fra kl. 800 9.30 hvor der også er morgenkaffe til udstillerne. 
 

 Familie & Samfund 
Stand bestilles hos Ilse Asmussen 97 38 42 85 
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Søndag d. 28. september deltog ca. 20 personer i Familie og Samfunds gåtur til fordel for Julemærke-

hjemmene.  

Læge Henrik Thomsen målte blodtryk m.m. både før og efter turen for at man kunne konstatere hvor 

god kondition man er i. Alle ville en tur rundt om lægen så arrangementet var en stor succes.  

Brugsens 3 Brugsens 3 Brugsens 3 Brugsens 3 ---- års fødselsdag skal fejres !  års fødselsdag skal fejres !  års fødselsdag skal fejres !  års fødselsdag skal fejres !     
 
 

Det er snart 3 år siden vi tog de nye lokaler i brug.  
I den anledning vil jeg gerne invitere alle i sognet til julehyg-
ge med julemusik, gratis gløgg/kaffe, æbleskiver og småka-
ger 

 

mandag den 1. december. kl. 15.00 mandag den 1. december. kl. 15.00 mandag den 1. december. kl. 15.00 mandag den 1. december. kl. 15.00 ---- 18.00 18.00 18.00 18.00    
 
Alle børn er hele denne dag meget velkomne til at komme 
med en julesok m/navn på. Sokken bliver hængt op i butik-
ken, og så vil julemanden hver nat i december 
måned putte en lille ting i strømpen.  
 
Med venlig hilsen og på gensyn 
Poul Jacobsen 
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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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���� Børnefodbold i Grønbjerg IF Sommer 2003 
 
 
Ved: Niels Jørgen Sønderby 

Alle trænere og ledere i Grønbjerg IF vil 
gerne sige en stor tak til alle forældre for 

den store opbakning der har været gen-
nem hele sæsonen til trøjevask, kioskpas-

ser og kørsel til udekampe. Med jeres op-

bakning er det meget lettere at være  ung-
domstræner i Grønbjerg IF, da man ikke 

står med det hele selv. Vi har i år haft 57 

børnespiller fordelt på 4 hold under DGI 
Vestjylland, og det er første sæson i flere 

år, at vi har haft hold tilmeldt i DGI ræk-
ken og det med så stor succes at vi også 

tilmelder os i DGI igen næste år. Vi spil-

ler nu imod de mindre byer som feks. 
(Hover, Ølstrup, No, Tim, og Stadil) det 

vil sige at vi er mere lige hold og klub-
mæssig. Vi klubber i de små byer har ik-

ke så mange spillere at vælge imellem, 
så her er alle med uanset om man tyk el-

ler tynd, stor eller lille. I de store klub-

ber/byer er det kun de bedste der overle-
ver, så vi fik tit store nederlag mod klub-

ber som Ringkøbing, Skjern, Vildbjerg 

og Spjald, som vi mødte forrige år. De 
køre deres ungdomsafdeling lidt mere 

elitepræget, men det skal der også være 
plads til når man har en stor årgang til rå-

dighed.  

Grønbjerg IF  � 

Bagerst fra venstre: Michela Kjeldgaard, Signe Kæmpegaard, Winnie Kristensen, Emilie Højmose, 

Julie Eriksen og Solveig Eriksen. 

Forrest fra venstre: Jeanette Nielsen, Pernille Mathaisen, Mathilde Jacobsen, Camilla Boutrup, Nan-

na Liv og Tina Mathaisen. Liggende: Maria Mathaisen. 

Lilleput piger blev trænet af Tina Mathiasen, Maria Mathiasen og Bill Pedersen. 
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Bagerst fra venstre: Cecilie Sønderby, Josephine Højmose, Camilla Lauridsen, Louise Kristensen, 

Rasmus Hansen, Siggi Nielsen, Emilie Christensen, Jesper Juul og Jannik Henriksen. 

Liggende: Jeppe Lauritsen, Kim Jensen, Søren Kæmpegaard og Jeppe Bjerregaard. 

Miniput drenge og piger blev trænet af Grethe Lorentzen, Jette Hansen og Nicolaj Asmussen. 

Bagerst fra venstre: Jesper Lauridsen, Mikkel Lauritsen, Magnus Christensen, Jimmy Boutrup, Fre-

derikke Højmose og Simon Sand. 

Forrest fra venstre: Michael Pedersen, Mads Juelsgaard, Jonas Kristensen, Morten Meiner, Thomas 

Lund-Nielsen og Andreas Lauridsen. 

Puslinge drenge og piger blev trænet af Jesper Lauridsen og Jens Nilausen. 
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Bagerst fra venstre: Tina Han-

sen, Jonas Sønderby og Theis 

Jensen. 

Forrest fra venstre: Chris Tho-

masen, Bertil Kæmpegeerd og 

Esben Lund-Nielsen. 

 

Bagerst fra venstre: Kaj Kvies-

gaard, Andreas Terkildsen, Jep-

pe Schmidt, Nikolaj Kirk og 

Lasse Sørensen. 

Forrest fra venstre: Frederik 

Kviesgaard, Maria Larsen, Lot-

te Birkebæk og Emil Nielsen. 

 

Mikro drenge og piger blev træ-

net af Kaj Kviesgård, Sasa Ko-

vacevic og Niels Jørgen Søn-

derby. 

Trine Mikkelsen og Lars Jakob-

sen var hjælpetræner i foråret 

indtil de tog på efterskole. 

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 
 

Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 

Totalenteprise ● Modernisering ● Gulvbelægning 
 

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

 

INGEN OPGAVER ER FOR STOR  -  INGEN OPGAVE ER FOR LILLE 



18 

Grunde til salg i Grønbjerg 

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: 884 m2 - 1360 m2 
Priser fra: 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 

Ommegårdvej  
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���� Brugsen 
 
 
 
Appellen i forrige Runestenen mislyk-

kedes ! 
 
I sidste nummer informerede vi om en 

stagnerende omsætning i Brugsen. Vi var 
lidt spændte på at se, om appellen ville 

indvirke positivt på Brugsens omsætning 

derefter. Det kan hurtigt slås fast, at det 
desværre IKKE skete. Omsætningen vi-

ser derimod et større fald ! 
Hvorfor steg omsætningen ikke, har vi 

naturligvis spurgt os selv og hinanden 

om. Er det fordi vores varer er dyrere 
end Netto´s og dermed basta slut finale? 

Er det fordi de ældre trofaste kunder går 

bort, og erstattes af yngre borgere, der 
har andre værdier, som vægter højere 

end det samfund de bor i ? Er det fordi 
kunderne ikke kan lide butikkens indret-

ning? eller er det de forkerte varer vi til-

byder ? 
 

Ingen heksejagt 
Man stiller sig selv mange spørgsmål i 

denne situation, i håbet om at kunne ven-

de udviklingen i butikken, til gavn for 
vores lille samfund. Men spørgsmålene 

forbliver til dels ubesvarede, fordi de 

kun kan besvares af de af vore naboer, 
der foretager deres daglige indkøb andre 

steder. Det kan være følsomt for mange i 
lokalsamfundet at indlede en debat om 

for og imod Brugsen, fordi det er et vig-

tigt emne for de der kæmper for butik-
kens overlevelse og fordi det er et irrita-

tionsmoment for de der handler andre 
steder. Brugsens bestyrelse har aldrig 

villet drive heksejagt på dem som ikke 

handler i Brugsen, men har i stedet for-
søgt sig med en mere konstruktiv frem-

gangsmåde, herunder fornyelse i butik-

ken og god service. 

Sidste udkald 
Butikken vil ikke fortsætte, hvis I ikke 

ændrer adfærd nu! Vi forventer et under-
skud i år på ca. 150.000 kr. og budgette-

rer med et 0-resultat i år 2004. Forudsæt-

ningen for at vi når det budgetterede re-
sultat for 2004 er at omsætningen begyn-

der at stige igen. Hvis vi ikke i løbet af 

kort tid kan se, at en omsætningsfrem-
gang er realistisk, vil bestyrelsen arbejde 

for en fredelig afvikling af butikken eller 
et salg til en købmand. Hvis der kan fin-

des en købmand, har vi mistet vores nu-

værende indflydelse på butikkens sorti-
ment og serviceydelser (posthus, apotek 

m.m.) 
 

Frem til Nytår 
Det behøver dog ikke at komme så vidt, 

for en sund drift af butikken er IKKE 

urealistisk. Bestyrelsen vil gerne opfor-
dre alle modtagere af Runestenen til 

frem til nytår at placere flere af deres 
daglige indkøb i Brugsen. Med baggrund 

i den opbakning vi dermed får, vil vi hur-

tigt inde i det nye år kunne se, om der er 
behov for en butik i Grønbjerg. 
 

Med venlig hilsen Brugsens bestyrelse 
Hanne Meiner 

Inger Kjeldgaard 
Jan Dyrberg 

Niels Jørgen Sønderby 

Sten Schmidt  

 

GRØNBJERG  
MASKINFORRETNING 

 

din lokale maskinforretning 

 

97 38 40 35 
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Aksel Pøhl Nielsen blev født på gården 

Pøhl i Grønbjerg den 17. december 1913 
omkring midtvejs i en søskendeflok på 

elleve. Altså skal 90-års fødselsdagen fej-

res om en måneds tid. 
”Jo, vi var mange børn, så vi sov altid to i 

den samme seng. Dengang var det halm, 

der udgjorde madrassen- let og billig at 
skifte ud-, sådan var det vist alle steder 

på landet dengang; nu ligger vi på spring-
madrasser. Jo, der er sket en stor udvik-

ling i mine 90 år. Det er snart ikke til at 

forstå. 
Selvom vi var mange, mindes jeg kun 

min barndomstid som god og dejlig”, si-
ger Aksel. 

Aksel fik efter sin konfirmation pladser 

som karl på landet. Det blev til nogle år i 
Store Halkjær og i Store Sinkjær. Også 

hos svoger og søster Kirstine i Neder-
gård nød man godt af Aksels arbejds-

kraft. Her gjorde han tjeneste i syv år. 
”De tænkte måske, at de ikke blev ledig 

ved mig igen, så jeg tog en vinter på Fre-

deriksborg Højskole hos C. O. Christian-
sen og hans kone Pip.” 

 

Handelsmand 
Efter højskolen vendte Aksel hjem til 

Pøhl, hvor det nu var Anna og Karl Fre-
derik, der residerede, og herfra begyndte 

han at handle, samtidig med, at han tog 
et nap med ved landbruget. Det blev til 

flere dage om ugen, hvor han mødte op i 

Holstebro for at slå en handel af, og det 
kunne være på Levekvægsmarkedet eller 

på Samlestaldene for slagtedyr. Nogle 
uger slog de to dage, mandag og torsdag, 

i Holstebro ikke til,- ”så måtte jeg til 

���� 90-årig med antennerne ude! 
 

 

J U L ENS  G LÆDJU L ENS  G LÆDJU L ENS  G LÆDJU L ENS  G LÆDEEEE    
  
Så nærmer tiden sig hvor vi igen skal til at tænke på julegaver og 

juleindkøb. Derfor er det os en glæde at invitere alle opsparere 

samt nye opsparere af Julens Glæde, til udbetaling af det opsparede beløb  

torsdag den 27. november kl. 18.00 - 18.30 

i Landbobanken, Grønbjerg. 
 
Kirsten vil igen i år være vært ved et glas gløgg, sodavand, hjemmelavede klejner 

med mere. Alle er velkommen til at komme ind forbi og melde sig til ordningen, 
hvor Grønbjerg IF bliver tildelt de renter, som alle har opsparet i årets løb. 

 

Grønbjerg IF vil gerne sige alle der støtter projektet samt Land-
bobanken mange tak for hjælpen. 

 
Vi ses den 27. november 

Med venlig hilsen Grønbjerg IF 
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Herning og se, hvad der bød sig der, for 
når en landmand havde bestilt f. eks. en 

kælvekvie hos mig, så måtte jeg jo osse 
se at få imødekommet dette ønske. Jo, 

jeg havde mange handler i kommission! 

Det kunne også være grise, jeg måtte le-
vere, f. eks. havde jeg en kunde i Tim-

ring, der skulle ha´ 12 smågrise hver 

fjortende dag. Det var fast!!! Det kunne 
også godt hænde sig, at jeg flyttede dyr 

for andre han-
delsmænd. F. 

eks. kunne 

Emil Nielsen 
ikke selv 

fragte større 
dyr, så med 

det måtte jeg 

hjælpe ham. 
Når så Emil 

og jeg og må-

ske endnu en 
”stor mand” 

kom ind på 
forsædet og et 

par grisesøer 

ind bagi, ja, 
så lo mi bil 

skam godt o 
æ vej, ka´ du 

tro!” 
 

Sjove minder 
Også andre sjove episoder dukker op fra 
Aksels erindring! 

Han var jæger - var jo fra Pøhl! 
”Vi var nogen, der var budt på jagt sam-

men på Kleinstrups gård i Vinding. Det 

skulle jo gå højtideligt til, så vi alle, der 
stod opstillet i en halvcirkel, måtte under 

ingen omstændigheder løsne et skud før 

signalhornet havde lydt og blæst jagten 

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

Grønbjerg Trailercenter 

Køb, salg og bytte  af nye og brugte trailere.  
- Samt reparation.  
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ind. 
Pludselig sneg en ræv sig ud af hegnet, 
og der lød et skud ! 
Den sølle mand blev dog senere tilgivet! 
Før i dage var det sjovere at gå på jagt, 
da var der fasaner og agerhøns at få ram 
på! Grethe og jeg havde ofte fasaner gå-
ende i haven, både her og da vi boede i 
Gimle. Det var hyggeligt, men de var 
fredede, kan du tro. 
Da jeg var ung, søgte gårdmændene kar-
le ved at sætte en annonce i Ugebladet 
eller aviserne. Der gjorde Kristian Øster-
gaard også. Jeg søgte pladsen, men fik at 
vide, at mig ville han ikke ha´, ”for du er 
fra Pøhl, så du er forvænt!” Så var det, 
jeg søgte hos Andreas Sandgrav. - Løn-
nen ??? Ja, du ska´ få det samm som den 
kål, der får mest her i æ sogn”! Det blev 
til en årsløn på 700 kroner - det mest al-
mindelige på den tid var 400 - 500 kr. 
om året. Jo, Helga og Andreas var rare at 
tjene hos, der fik man en god behand-
ling”, mindes Aksel!!! 
 

Giftermål 
For 40 år siden, da Aksel var 50 år, blev 
han gift med Grethe Skorstensgaard fra 
Holstebro. Mejeriejerens datter fra meje-
riet Sønderland. 
”Det var mit held! Grethe var en glad og 
en dygtig kvinde.” 
Og du må såmænd godt få at vide, hvor-

dan vi traf hinanden. ”Det var ved De 
danske Ungdomsforeningers Årsmøde på 
Lægaarden i Holstebro. Jeg blev sammen 
med andre indkvarteret hos mejerieje-
rens, - og ja- så gik det jo bare sådan!!!” 
Grethe lever desværre ikke mere, bekla-
ger Aksel, den 15. november er det 3 år 
siden, hun gik bort. 
(Grethe mindes de fleste grønbjergboere 
sikkert som en sprudlende, initiativrig 
kvinde). 
Efter brylluppet bosatte Grethe og Aksel 
sig i Gimle, det hvide hus lige overfor, 
hvor Aksel nu bor. ”Nej. det hed ikke 
Gimle, da vi overtog det”, siger Aksel, 
”men sådan døbte Grethe det- opkaldt ef-
ter det værelse, hun boede på, da hun i 
sin tid var på højskole. Vi fik smedeme-
ster Mads O. Madsen til at lave bogsta-
verne  G I M L E . Og det er stadig hu-
sets navn!” 
 
Det hus ville Aksel ikke rømme, men 
blev nødt til det, hvis han stadig ville bo 
sammen med sin hustru, for Grethe ville 
det!!!!  Og nu er han da også grumme 
glad for sin lille snilde lejlighed Algade 
44 c. Som har været adressen de sidste 
halve snes år. - 
 
Hverdagen 
Aksel klarer sig med 5 kvarters hjemme-
hjælp om ugen, - ”jeg har jo osse godt af 

 

Ørnhøjvej 18  Grønbjerg 
 

6971 Spjald 
 

Tlf. 97 38 45 00 
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selv at lave lidt. Svigerinde Anna køber 
ind for mig, og så kikker de ind - hjem-

mehjælperne - hver morgen for at se, om 
jeg er kommen op! 

Min middagsmad får jeg fra plejehjem-

met, og den er god - og madmanden 
flink, så det bliver ikke rart den dag, vi 

får maden leveret til en uge ad gangen”, 

siger han. 
Hvad Aksels livret mon er? 

”Stegt flæsk med persillesovs!  Nu er det 
jo ikke så tit, man får det, som i mine un-

ge dage. Da var det på menuen fem dage 

om ugen - pandekager om lørdagen og så 
om søndagen spiste vi flæskestegen”. 

Men altså stadig ikke træt af stegt flæsk! 
 

Og hvad får så en ældre herre fritiden til 

at gå med??? 
Såmænd pladespil flere aftener om ugen. 

”Jo, det kan man da sagtens, når man bli-

ver hentet ved døren!” 
Og så er der mange, der gerne vil ha´ et 

slag kort med den snart 90årige, eller ba-
re smutte ind og sludre lidt. Nyhederne i 

TV og Dagbladet skal man da også følge 

med i, så der bliver ikke megen tid at 
sidde og kede sig i. 

 

Fødselsdagen? 
Den ved Aksel endnu ikke, hvordan skal 

foregå--, eller vil ikke lige fortælle mig 
om det, der er jo også længe til på nuvæ-

rende, mener han. Men er han ikke rejst 

hjemmefra, undgår han nok ikke rykind! 
RUNESTENEN ønsker Aksel Pøhl hjer-

telig TILLYKKE med de 90 år ! ! ! 

 

NB 

Det er lidt svært at bryde op, der bliver 
ved at være noget at fortælle!  ”Du skal 

lige ha´ den om de tre handelskåel, der 

var kommen til gilde på en gård. De sad 
imidlertid og småkedede sig lidt, for de 

var vant til at få et slaw kort, når de var 

sammen, men det gik nok ikke i aften, 
for præsten deltog også i selskabet. De 

blev dog lavmælt enige om, at gå om til 
Kresten, der ikke var med i aften, fordi 

han var lidt syg, og få lidt 

”fingergymnastik”. Præsten havde imid-
lertid lange ører, og insisterede bestemt 

på, at så ville han også med!!! ”Nej nej  

nej, det æ et nødvendi !” protesterede de 
tre, ”så sykk æ han heller et.” 

”Nu skriver du vel noget pænt om Alsel, 
spørger den første, jeg møder udenfor, 

for han er en rar mand”. En pæn og no-

bel og åndsfrisk ældre herre kunne jeg da 
tilføje!     ik  � 

Familie &  

Samfund 

i Grønbjerg 

 
Julehygge i  

Børnenes Hus Grønbjerg  

onsdag d. 3. december kl. 1900 

 

….En hyggelig, underskøn og afslap-
pende aften, hvor vi 

snakker, synger, laver lidt 

kreativt, lidt godt til ga-
nen og gløgg og æbleski-

ver. 

Endvidere vil der blive læst et jule-
eventyr. Snyd ikke jer selv for denne 

aften. 
 

Alle er velkommen 
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���� Bestyrelsen 
 
 
Ved: Finn Krogh Jørgensen 
 

Ny leder! 
Mange er nok klar over at vi skal have 

en ny leder i Børnenes Hus. Henning 
Møller indleverede sin afskedsbegæring 

lige før sommerferien og er gået på pen-

sion her ved udgangen af oktober. 
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak 

til Henning for indsatsen og godt samar-

bejde. Vi håber du vil nyde dit otium 
sammen med Karen Margrethe. 
 

Da Videbæk Kommune har lidt kig på 

skoleleder-strukturen, har der været en 

del politisk debat omkring ansættelse af 
ny leder i bl.a. Grønbjerg. 

Så her lige før Runestenen kørte i tryk-

ken, havde vi endnu ikke fået grønt lys 
fra Kommunen til at påbegynde annon-

ceringen efter en ny leder. Men vi for-
venter meget snart at kunne komme i 

gang med denne spændende opgave. 

Indtil den nye leder tiltræder, er Lone 
Rabjerg Lauritsen konstitueret leder for 

Børnenes Hus, mens Birgit Højgård er 
den pædagogiske leder af skoledelen. 
 

Arbejdslørdag 
Den 25. oktober havde vi endnu en ar-

bejdslørdag i Børnenes Hus, og der var 

mødt ca. 12 voksne og en flok glade 
børn. 

Der blev plantet på skråningen ned mod 
parkeringspladsen, plantet hæk foran 

børnehuset, tyndet ud i buskadser, lavet 

ændringer på legepladsen, malet i myre-
tuen, lagt fliser ved myretuen og ind-

gangspartiet samt lavet lidt ved bålhuset. 

Der blev arbejdet flittigt, kun afbrudt af 
spisepausen der bød på lækker mad 

fremtryllet af madholdet. 
Fra bestyrelsens side skal lyde en kæmpe 

tak for hjælpen til alle dem der deltog i ar-
bejdet. 
 

Skiltet 
Som de fleste nok har lagt mærke til, har 

vi fået lavet et meget flot skilt, som står 
ved den nye parkeringsplads. Den fortæl-

ler, at her er der skole, børnehus, multisal, 

lokalarkiv m.m. Desuden skal vi have stil-
let nogle forskellige krukker op med plan-

ter, så indgangen bliver mere indbydende. 
 

www.bhus.dk 

Siden sidst er Børnenes Hus gået online på 
internettet. På adressen www.bhus.dk kan 

man finde forskellige praktiske oplysnin-

ger om Børnenes Hus, og herunder om 
Skolen og Børnehuset. Man kan også hen-

te den seneste version af institutionens 
blad "Omkring Børnenes Hus". 

Det er planen at siden med tiden skal ud-

bygges med mere aktuel information, 
f.eks. billeder fra emneuger m.m.  � 

Er du vaks 

så kom straks 

jeg er klar 

med kam og saks 

97 38 42 85 
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Vi havde for et par år siden en spalte i Runestenen med emnet: ”Det gør 
mig glad i Grønbjerg”. Jeg vil for en stund forestille mig, at den stadig eksi-

sterer, da jeg har et lille bidrag til spalten!  

 

 

Hvor et det herligt, at Brugsen har taget initiativet til at få en supergod fi-

skemand til byen. Det er skønt, at have mulighed for at købe friske fisk 
onsdag formiddag, (og de er virkelig friske og gode og prisen meget fornuf-

tig). Tak for det til Brugsen!!! 
Her i huset spiser vi glad og gerne fisk et par gange om ugen. I denne uge 

var det – 3 store skindede skrubber (25 kr.) og 500 gr. sildefileter (20 kr.)  

Tiloversblevne fra en pandefuld stegte sild bliver lagt i et fad med frisk-
skårne løgringe og marinade - måske genbrug af lagen fra de syltede asier! 

Dejligt til en skive rugbrød.-- ik 

www.groenbjerg.dk 
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���� Elgjagt er så meget andet end at sidde på ”pas” 
 
 
Ved: Torbjörn Lune-Nielsen 

 

Mine svenske rødder 
Jeg blev født i Boden, Sverige i 1964. 
Byen er beliggende helt oppe i toppen af 

den Botniske Bugt ved Luleelven. Jeg 

husker ikke noget fra tiden før vi flyttede 
til Danmark, men fra mine ferieture gen-

nem årene, er jeg blevet forelsket i den 

svenske natur hvor de store vidder i Lap-
land er det nærmeste jeg har været på 

ægte vildmark. Det er ikke blevet min-
dre, siden jeg begyndte at gå på jagt. 

I sommeren 1977 var jeg i Sverige til 

min fætters bryllup. Det var der min 
morbror Putte første gang sagde: ”Du 

skal åke med morbror Putte på älgjakt, 
når du får jakttegn!” (Han hed Per Olof, 

men mange navne i Sverige fører til kæ-

lenavne. Det har min familie fundet ud 
af, så når vi er samlet hedder jeg Tobbe.) 

 

Første forsøg 
Jeg fik jagttegn, men som 16-årig er det 

sin sag at drage 2000 km nordpå, så elg-
jagt blev der ikke noget af. Endelig fik 

jeg kørekort, men min uforstående ikke-
jæger-far kunne ikke se det rimelige i, at 

han skulle undvære sin bil i ni dage, for-
di hans søn skulle på elgjagt i Lapland. 

Ikke engang hvis jeg selv betalte benzi-

nen. I 1987 var jeg på sommerferie i Bo-
den, og for første gang med ude og se 

jagtområdet på 18.000 tdr. land. Jeg var 

imponeret. Men kort fortalt, så flaskede 
det sig aldrig. Morbror Putte døde des-

værre sidste vinter. 
 

26 år senere 
Telefonen ringede en aften i september. 
Det var svoger Rasmus. ”Carl er blevet 

forhindret i at komme til Sverige i okto-
ber, skal du med på elgjagt?” ”Øøhhhh, 

det lyder spændende, men… jo det skal 

jeg da.” Jeg vidste godt at det sikkert ik-
ke kunne lade sig gøre, for min nye ar-

bejdsplan var lige på trapperne, men det 

var en gammel drøm der kunne gå i op-
fyldelse, så det skulle prøves. Gode kol-

legaer, som ville bytte fridage og en for-
stående gut i vores flyveoperation gjorde 

 

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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det muligt, dog kun i fire dage. Med en 
dag til at rejse i begge ender, kunne vi 
komme på jagt mandag og tirsdag. Bedre 
end ingen elgjagt. 
 
Turen og kammeraterne 
I den sydlige del af Sverige begynder 
elgjagten den anden mandag i oktober, 
så søndag den 12. oktober kunne Rasmus 
Amstrup, Peter Mågård og undertegnede 
drage til Småland. Rasmus kræver efter-
hånden ikke yderligere præsentation i 
RUNESTENEN. Peter beskrev jeg da 
jeg var i Sverige på bukkejagt i 2001. 
Han er Rasmus’ gode ven og kollega. På 
jagtfronten ikke fanatisk. Han havde in-
den turen skudt to bukke i Sverige, én i 
1997 og én i 2001. Desuden skød han en 
gråand ved en sø i Østjylland i 1996 og 
en hare på en stubmark i Sønderjylland i 
1998. 
”Elgjagt – go’ fornøjelse!” Det var den 
sidste melding jeg fik inden turen. ”Jeg 

sad i 5 dage, 8 timer om dagen, i forskel-
lige tårne i en stor skov og jeg så ikke en 
skid!”  
Vi glædede os helt vildt. Det tror jeg og-
så de andre hundredvis af jægere på fær-
gen gjorde. Bukkejagten 16. august og 
anden søndag i oktober er guldgruber for 
færgeselskaberne. 
 
Og så til elgjagten 
Vi skulle bo samme sted som da vi var 
på bukkejagt, men inden vi skulle ind-
kvarteres, skulle vi mødes ved slagtehu-
set med jagtlederen Magnus Svensson. 
En fascinerende gut, som er født, opvok-
set og bor derude, hvor hans visdom om-
kring naturen er kommet ind med moder-
mælken. ”Älglaget” havde møde kl. 
14.00, men det kunne vi ikke nå, så Mag-
nus skulle orientere os omkring jagten. 
Kvoten i år var for de 2.985 ha. 17 elge, 
fordelt på 5 voksne dyr, hvoraf 3 måtte 
være tyre, samt 12 kalve. Enlige hundyr 
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måtte skydes. Kom der en ko med én 
kalv, måtte kalven skydes. Hvis koen 

havde to kalve, måtte den ene kalv sky-
des. Ingen restriktioner på størrelsen af 

tyrene, hvad der ellers ofte er, idet man 

skåner de mellemstore tyre. Ellers var 
det en hyggesnak iblandet de generelle 

regler og traditioner. Jagtsnakken, gevi-

rerne på væggen i slagtehuset og de 
smukke efterårsfarver i det højtryksramte 

efterårsvejr. Vi glædede os som små 
børn, klokken tre om eftermiddagen den 

24. december. Må vi ikke nok åbne en 

pakke? Men der var ingen vej udenom. 
Der var stadig tolv timer til vi skulle mø-

des med Magnus. Den første morgen ta-
ger man ud inden det bliver lyst og sid-

der på anstand i et tårn, inden man mø-

des klokken 09.00 til den rigtige elgjagt. 
Som sædvanlig fik vi en hjertelig vel-

komst hos Leif og Maggan (der var den 

igen – hun hedder Margaretha) En or-
dentlig omgang ”korv” (= pølser) gjorde 

aftensmad overflødig, så efter en times 
hyggesnak rykkede vi over i den tilstø-

dende barak, hvor en omgang mausel 

skulle give en ide om, hvem der havde 
held i spil og hvem der skulle få held på 

jagten. Gid jeg havde tabt en halvtredser! 
 

Den første morgen - dag 

Vækkeuret ringede 04.30. Der skulle væ-
re tid til en ordentlig omgang morgen-

mad, som består af to spejlæg og fire stk. 
bacon på en skive rugbrød, efterfulgt af 

toast. Så checke grej og papirer, som vi 
skulle fremvise inden jagten og så ellers 

af sted for at hente Magnus. Tæppet var 

trukket fra jordens overflade, så Karls-
vognen stod lige uden for døren i de 3 

graders frost. Det blev en flot men kold 

morgen, hvor det lykkedes en af sven-
skerne at nedlægge en kvie. Ved slagte-

huset var der for en grøn elgjæger et 
væld af nye indtryk. Første mand havde 

fået gang i et bål i en overskåren olietøn-

de. Omkring bålet var der træbænke, 
hvor de første sad og gnubbede de kolde 

fingre ved bålets varme. Kaffe gør godt 
oven på en kold morgen. Så rullede en 

sølvgrå firhjulstrækker ind på pladsen. 

På traileren lå den opbrækkede kvie. Den 
var trukket op med et spil foran og de ba-

geste 60 cm skrånede nedad, så det var 

lettere at få dyret op. Straks den var bak-
ket til slagtehuset var fire mand i gang 

med at flå dyret, mens to andre trak taljer 
og kæder frem via en skinne i loftet. Da 

elgen var flået, blev det hejst op og truk-

ket ind i huset, hvor kødbåndsav, kødøk-
ser, osv. viste at det er mange kilo kød 

der skal forlægges når ugen er omme. 
Så kaldte jagtlederen Sigvard os sam-

men. Det viste sig at Magnus er kron-

prinsen. Han gik stille rundt og styrede 
slagets gang, men når der skulle trækkes 

Tømrer  og  bygn ingssnedker 
 

Hakon Pøhl, Grønbjerg 
 

Tlf.: 97 38 43 20   
bil.: 40 85 49 10 
Fax: 97 38 48 38  
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lod var det kong Sigvard der regerede.  
Han havde været jagtleder i 35 år og han 

havde skudt 51 elge. Han gik i en lang 
brun jakke og de sorte bukser var ikke 

foldet rundt om læggen inden de var 

stukket i gummistøvlerne. En hue foret 
med kaninskind og flapper ned over 

ørerne skjulte det meste af hovedet. På 

den spidse næse hang læsebrillerne. Man 
tænkte: ”Nu falder de af!” Men en gang 

imellem skubbede han brillerne op. De 
faldt ned igen og faktisk røg de en gang 

imellem helt ned under næsetippen. Men 

skidt – når man kan alle posterne på 
2985 ha. udenad, så behøver man kun at 

læse de store bogstaver på træpladerne 
med navne der lå i en kasse. ”Pas 28! – 

Torbjörn!” Jeg klappede hælene sammen 

”JOW!!” 
 

Ud i naturen med radio! 

Det viste sig at være der hvor kvien var 
blevet skudt om morgenen. Et højt tårn, 

med et stort område foran. Jeg måtte fin-
de nogle punkter, som jeg vurderede af-

standen til. Hvor langt ude ville jeg sky-

de? Det var svært og måtte afhænge af 
situationen. Rasmus var synlig på nabo-

posten. Han sad uden læ i den kolde vind 
og skuttede sig. Jeg var blevet udstyret 

med en radio, som skulle vise sig at give 

jagten en helt ny dimension. Vi sad i 1½ 
time, men jeg kunne følge med i drevet 

og viste hele tiden hvad der skete. 

”Drivkæde – stop ved diget!” eller ”7, 
kom!” Så kom 7 ind og forklarede, at en 

ko med kalv var gået bagud, osv. osv. 
Pludselig gik et skud og der gik kun få 

sekunder før en skytte meddelte, at han 

havde skudt efter en kalv, som var gået 
ud af såten. Så kom Sigvard ind. ”Vi 

slutter og åker tilbaka til slakthuset!” Jeg 
informerede Peter og Rasmus via mobi-

len, da de ingen radio havde. 

  Tilbage ved slagtehuset var de første i 
gang med frokosten. Vores flade rug-

klemmer med spege-pølse faldt lidt uden 

for svenskernes ”korv” som blev grillet 
på en frisksnittet gren fra nærmeste 

budskads. Igen blev der kaldt til samling. 
Området hvor koen og kalven, der var 

skudt efter, skulle drives igennem. En 
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hund blev sat på sporet sammen med 
Magnus, som var lidt af en ekspert i at 

følge spor. Efter 1½ time, hvor sporet 
blev fulgt 1 km blev man enige om at 

kalven var uskadt. Tilbage ved slagte-

huset skulle posterne på et af de aller-

bedste drev fordeles. Området var stats-
ejet og var afgrænset på den ene side af 

en lang sø. Posterne ligger som en halv-
cirkel på søen. Peter og jeg fik gode po-

ster. På Peters ”generalpost” blev der 

sidste år skudt tre elge i samme drev. 
Til min overraskelse drev de væk fra 

os, men bagposter kan 

være rigtig gode. Der gik 
ikke lang tid, før de i ra-

dioen snakkede om elge 
her og der. Min mobil 

ringede - det var Rasmus. 

En ko med kalv havde 
været på vej mod ham, 

men stoppede og gik bag-
ud. Jeg informerede drev-

kæden. Der gik ikke lang 

tid før de første skud lød. 
Tilbagemeldingen kom 

hurtigt. En kalv var 

skudt. Snart gik der skud 
igen. Der var skudt på en 

tyr, som nu gik bagud. 
Spændende, eller hva’?  

Men to hurtige skud og 

en anden jæger havde 

 

Syng Sammen 
 

Onsdag d. 12. november kl. 1930  
 

i Storrummet i Børnenes hus Grønbjerg 
 

Karen Margrethe Møller og Hanna Husted 

vil hjælpe os igennem tidligere såvel som nye salmer og sange 

Medbring kop 
Nr. Omme menighedsråd 
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skudt tyren, som var gået et par hundre-
de meter med et lavt hjerteskud, fra den 

første skytte. Der blev blæst af, over ra-
dioen. Jeg skulle hente en bil, køre ind i 

skoven og hjælpe. Først slæbte vi den 

allerede brækkede kalv ud. Man skærer 
næsebrusken op og stikker en line gen-

nem og med en karabinhage låser man, 

som en lykke. Ufatteligt at det kan hol-
de, men den bliver bogstaveligt talt 

trukket ved næsen op, ned, ud af sko-
ven og op på traileren. Tyren var en tre-

takker, dvs. en ret ung tyr, og der var 

tilfredshed ved slagtehuset, da dagen 
kunne sluttes med rengøring af gulvet 

ved indgangen, hyggesnak om danske 
og svenske jagttraditioner og en ristet 

pølse ved bålet. 

  Efter en udsøgt italiensk ret – pasta 
med en dåse færdigblandet kødsovs i 

500 gram oksefars – og et glas rødvin, 

spillede vi igen lidt mausel til en whi-
skysjus. Tolv timer ude i naturen gør 

dog én dejlig træt, så allerede kl. 22.15 
kravlede vi til køjs. 

 

Følgende dag 
Mødetid resten af ugen var kl. 07.00 og 

allerede lidt over otte sad jeg på det 
skønneste morgenpas. Lige bag en stor 

sten, som man kunne lægge sig på, som 
fast anlæg. Høje fyrretræer og masser 

af mos udgjorde udsigten og da solen 

tittede frem var det et fantastisk skue. 
Ingen radio i dag. Driver-karlenes råb 

forsvandt hurtigt, så nu anede man ikke 

hvad der foregik. Et skud gik efter en 
god time og kort efter lød et bilhorns 

voldsomme dytten. Det aftalte tegn på 
at drevet var forbi. 

Samme procedure som tidligere. En 

hurtig samling. Skindet af den skudte 
kalv og vi var på vej på post igen. Ras-

mus fik generalposten, Peter fik en post 
på en stejl buet klippeside, med et stort 

åbent område foran sig. Jeg fik den ene 

af to poster i den ene ende af et 500 x 
500 meter relativt åbent område om-

kranset af skov. Jeg fik et tårn og min 

nabo stod på jorden. Driverne ville 
komme mod os. Efter en times tid kun-

ne vi svagt høre driverne som kom nær-
mere og nærmere. Pludselig blev deres 

råb og trutten meget kraftigere og jeg 

kunne fornemme at der skete noget 
skråt fremme til højre. Da jeg ser min 

 

Undgå juletravlheden  
kom og mærk dit juletræ nu 

og hent det til jul. 

 

I er velkommen alle weekender. 
 

Sønderkjærsvej 9,  Grønbjerg  

97 38 43 32  &  97 38 40 10  

I tilfælde af store kødannelser 

så husk lige saven. 

Nr. Omme Kirke 

A11 

Grønbjerg 

Fandens Slot 

x 
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nabo stå med løftet riffel er jeg klar 
over der er elg. Lige før det første skud, 

ser jeg en stor tyr på vej mod min post. 
Et skud går og den ændrer retning. 2. 

skud - 3. skud – jeg ser ryggen af tyren 

forsvinde bag en stor bakke foran mig. 
Så hører jeg det brage i skoven og til 

venstre 3-400 meter ude ser jeg to kvier 

bagfra. Et skud! Nogle sekunders pause 
og flere skud. Det må være Peter! Ti-

den er nu lang uden radio. Endelig 
kommer en bil med en af hundefolkene. 

Vi skal samles. Peter har skudt de to 

kvier. Tyren er anskudt. Da vi kommer 
hen til Peter og alle hjælpere er han helt 

euforisk. Jeg forsøger at stoppe ham for 
at gratulere, men han er helt rundt på 

gulvet. Flot! Det vi havde håbet på var 

lykkedes for én af os danskere. På sam-
lingspladsen i skoven kommer alle og 

gratulerer og Peter fortæller historien 

igen og igen. 

Anskudt tyr - men der er meget me-

re! 

Desværre måtte vi bruge resten af da-
gen på at lede efter tyren, både med 

hund og til sidst med en kæde af folk, 

uden resultat. 
Det blev mørkt inden vi var tilbage ved 

hytten. Peter stod for en fantastisk af-

tenanretning og vi fik lov at smage en 
af hans bedste whiskyer og en cerut. 

Desværre måtte vi hjem onsdag morgen 
og undvære de sidste tre dage, hvor de 

skulle i gang med at jage med hunde. 

Elgjagt er så meget andet end at sidde 
på pas. Slæbe, brække og flå. Bål, pind 

og ”korv.” En kæmpe oplevelse, som 
helt sikkert skal følges op på et senere 

tidspunkt. 

(se side 36 om facts om elgen og elg-
jagten. Jeg har fået en god video om 

elgjagt, som jeg gerne låner ud.)  � 

 

 

Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 
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���� Nerven i samfundet

Og nu vi er ved BRUGSEN  !!!!!!!!!!!!! 
Hvor er vi heldige- at vi har en butik- en Brugs her i 
Grønbjerg! Heldige med, at nogen orkede at lægge en 
masse kræfter i projektet, da det var ved at se lidt sort 
ud - at der var nogen, der troede på, at der var et kunde-
grundlag så det ku´ la´ sig gøre, at drive Brugsen videre. 

Nerven 

Hvor ville det da være skrækkeligt for hele vort lille 
samfund at undvære den - med alle dens servicefunktio-
ner! 
Børnenes Hus og vores butik er selve NERVEN i vort 
lille samfund, som vi ikke kan undvære, hvis vi stadig 
vil bestå som et effektivt samfund. Uden den vil byen 
blive en soveby, hvor mange vil søge fra, hvis man el-
lers kunne sælge sine huse, hvilket nok ikke ville blive 
nemt i en by uden nævnte servicemuligheder! 
VI MÅ TÆNKE OS OM, DET ER ALTSÅ NU, DET 
GÆLDER!!! 

Hvorfor nu! 

Og hvorfor så male en vis herres navn på væggen lige 
nu?????????????? 

Fordi flere og flere ældre spørger: Hvordan går det for 
Brugsen?  Beholder vi den?  Ved du noget? 
Ja, om vi beholder den, det er fuldstændig op til os selv. 
Den enkelte kan ikke gøre noget alene, det er noget, vi 
må stå sammen om! 
Vi må alle gøre de fleste af vore dagligvarerindkøb her, 
både unge og ældre! 
Vel ved jeg, at en lille Brugs er lidt dyrere at handle i, 
men må man ikke godt betale lidt ekstra, når man der-
ved støtter os selv, - når man får første klasses varer 
med sig hjem - og når man får en god og venlig betje-
ning? 
Tænk på, hvad det ville betyde for dig selv og fælles-
skabet, hvis du dækkede dit behov for dagligvareindkøb 
i Grønbjerg Brugs for ca. 80 procents vedkommende!!!! 
BRUGSEN er da et skønt sted at mødes! Dygtig udde-
ler! Rar og hjælpsom betjening! Indbydende og spæn-
dende butik med et væld af varer.- 
Og så kan du rose og rise!!!   ik � 
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���� Grønbjerghjemmet 
 
 
 

 

Ca. 20 naboer og andre interesserede 
havde reflekteret på kommunens invitati-

on om at høre nyt om Grønbjerghjemmet 
mandag den 29. september. - Efter en 

kort introduktion og velkomst gav Borg-

mester Torben Nørregaard ordet til den 
forslagsstillende arkitekt. 

Planerne for Grønbjerghjemmet blev 

grundig gennemgået og der var tænkt på 
mange aspekter i forhold til beboere og 

personale i de nye bygninger der vil be-
løbe sig til 22. mio. kr. Specielt skal der 

tage mange hensyn set i relation til bebo-

ergruppen. 
Planerne der blev fremlagt indeholdt en 

ny bygning der skal ligge vest for det nu-
værende Grønbjerghjem, men med en 

overgang mellem de to bygninger såle-

des at hele komplekset bliver til en en-
hed både bygningsmæssigt - set udefra 

og også således at beboere og personale 

har let adgang fra det ene hus til det an-
det indvendig. 

I korte træk bliver den nye bygning ind-
rettet med 12 nye lejligheder i tre plan og 

der bliver så indrettet 4 lejligheder i det 
gamle, hvor også gode køkkenfaciliteter 

bliver indrettet. Det centrale omdrej-

ningspunkt i den treetagers bygning bli-
ver elevatoren og området der omkring. 

Byggestart påregnes i maj måned 2004 

og afsluttende indflytning sker i septem-
ber 2005. Den nye fløj påregnes dog at 

blive taget i brug i februar - marts 2005 
hvorefter renoveringen af den gamle 

bygning kan foretages. 

Såfremt der ikke kommer indsigelser til 
planerne kan den skitserede byggeplan 

overholdes og personalet kan se frem til 
arbejdsforhold der er usigelig meget bed-

re end de nuværende. 

Kommunalbestyrelsen skal dog dispen-
sere for højden af det nye byggeri idet 

der rager ca. 40 cm over det eksisteren-

de. 
Kommer der indsigelser skal der udar-

bejdes en lokalplan, som kan bevirke at 
byggeriet blive udsat ca. 6 mdr., men det 

kan principielt ikke stoppes. -mb  � 
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���� Har bestilt gravplads 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 

Menighedsrådet, Familie og Samfund og 
Kirkeligt Samfund har haft besøg af Carl 

Maria Bech til foredrag i Grønbjerg For-
samlingshus. 

Hans budskab var: Vi danskere må finde 
tilbage til det kristne budskab om kærlig-

hed- om medmenneskelighed. Ellers en-

der vort samfund i kaos. Vi er ved at bli-
ve et folk af selvkoncentrerede egoister! 

Carl Bech blev født på Samsø i et bonde-
samfund for 53 år siden. 

Højt begavet tog han journalistuddannel-
se, og blev værdsat som journalist bl. a. 

på Christiansborg. 

Og som krigskorrespondent! 
Ved borgerkrigen i det afrikanske land 

Biafra var han sammen med kollage Jør-

gen Poulsen (DRK) med til at redde -
”måske-overlever-børn ud af krigshelve-

det” o.m.a.!!! 
To opløste ægteskaber- druk- gik ned- 

leve på gaden i dybeste armod- som ved 

et under til Møltrup! 
Fik hjælp og efterhånden egen lejlighed. 

Nu: Foredragsholder over det ganske 
land og en af de 12-14 mand, som nu 

”omsorger” de øvrige beboere på Fælles-

skabet Møltrup. 
På spørgsmålet om: Har du aldrig lyst til 

at tage journalistopgaven op igen, var 

svaret: ”Hvorfor sku´ jeg det, jeg har al-
drig været så lykkelig som nu. Her er 

brug for mig. Jeg hjælper og støtter an-
dre. Her vil jeg leve resten af mit liv i 

fællesskabets tjeneste!” 

På Timring Kirkegård- i møltrupbeboer-
nes afdeling har Carl Maria Bech bestilt 

sin gravplads! 
Tak til C.M.B., du gav os noget at tænke 

over!!! � 

Her skal bringes en stor tak for alle de frivillige bidrag til  

Runestenes fortsatte drift og eksistens. 

 

Det er en fornøjelse ikke at skulle bruge  

resurser på at bringe økonomien i orden.  

www.runestenen.dkwww.runestenen.dkwww.runestenen.dkwww.runestenen.dk    
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���� Elge og Elgjagt 
 
 
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen 

 

På side 26 har jeg beskrevet elgjagten i 
Sverige, men der mangler noget. Lidt 

mere om elgen og lidt mere om selve jag-
ten. 

Når man får øje på en elg i den svenske 

skov, holder man vejret og hvisker ”Hold 
da helt kæft, hvor er den stor.” Den sven-

ske elg, som vi møder i den sydlige halv-

del af Sverige, er mindre end den man 
møder i den nordlige del. Skulderhøjden 

er almindeligvis omkring 1,9 m, men 
over 2,0 m er ikke usædvanlig. Vægten 

for en tyr ligger mellem 350 og 500 kg. I 

det nordlige Sverige ses tyre helt op på 
8-900 kg. Koens vægt ligger typisk på 2-

300 kg i syd og 3-400 kg i nord. Da to-

tal-længden på dyret kun er 2,0 til 2,9 m 
virker dyret meget højt, et indtryk der 

styrkes yderligere af de lange ben. Den 
nordamerikanske elg kaldes moose og er 

større end den europæiske elg. 

Geviret på elgen varierer også. 
Den nordlige elg har, ligesom 

moose en stor ”skovl” hvorpå 
takkerne sidder. Den sydsven-

ske elg, har mere ”stænger” 

indtil en vis størrelse, hvorefter 
skovlen bliver mere udpræget. 

Jagtmæssigt siger det sig selv, 

at det er et skudstærkt dyr. Dvs. 
at med selv en velplaceret kug-

le, kan elgen gå flere hundrede 
meter. På de elge der blev skudt 

på vores tur, var der kun gen-

nemskud på kalvene. En kaliber 
7,62 mm skyder ofte ikke gen-

nem en elg! 

Torsted Auto- og Traktorværksted  
Gammelbyvej 9 • Torsted • 6971 Spjald 

v/Jørgen Falk Nielsen 

 
Jeg tilbyder:  
Alt i service/reparation af biler, traktorer og plæneklippere 
Tilbudspris på bil til syn 

 

 Åbningstider: Mandag - fredag 1300 - 1700 

 
 Tlf: værksted  40 10 48 92 

 privat 97 38 40 84 
 Nystartet, men med 18 års erfaring 
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Jagten drives på flere forskellige måder. 
Vi oplevede kun drivjagten, hvor en kæ-

de af jægere går gennem terrænet, mens 

de med råb og klap driver elgene. Elgene 
drives ofte fremad, men det sker tit at 

dyrene står stille, til driverne er forbi, 
hvorefter de går bagud. En taktik, som 

også rådyrene benytter sig meget af. 

En anden form er jagt med løshund 
(standhund), som af de fleste anses for 

”den rigtige” elgjagt. Hundeføreren går 
med elghunden søgende foran sig mod 

vinden. Når hunden får fært af elg sætter 

den efter elgen, og når den får kontakt 
med elgen får den elgen til at standse op. 

Hundens ustandselige gøen, gør hunde-

føreren i stand til at gå efter lyden. Hun-
deføreren kan så komme frem og skyde 

elgen. 
Tredje form er jagt med ledhund, hvilket 

vil sige med hunden i line. Når hunden 

har fået fært, går den i line foran føreren, 
på sporet af elgen. Enten får føreren kon-

takt med elgen, eller også får han drevet 

elgen ud til en af de jægere der er sat ud 
”på pas” 

Ofte kombinerer man jagtformerne, så 

man både har jægere på pas og bruger 
løshund. En uselvisk hundefører, behø-

ver ikke selv skyde den elg han får kon-
takt med. Han jager elgen ud til skytter-

ne, så de også får en chance. 

 
Vil du se hvordan jagten foregår, så kig 

forbi og lån den video jeg ikke kunne la-

de være med at købe, da vi kom hjem fra 
turen til Sverige. 

 
 Vil du vide mere om elgen, eller andre 

dyrearter for den sags skyld, så klik ind 

på : www.jagareforbundet.se  og gå ind 
på ”vilt & vetande” – her kan du på start-

siden gå ind under ”artfakta” og vælge 
dyreart. Her kan du læse om alle de nor-

diske arter. På første side kan man f.eks. 

også prøve at skyde på en elg. � 

Bredgade 64  6900 Skjern 
97 35 12 1 1 
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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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���� Fra Bruger til bruger 
 
 
Babytøj til salg.(dreng) 
Fra str. 50 til 74 
 

Pusletaske i mørkeblå 100kr.  
Næsten ikke brugt. 
 

Anja  Sønderkjærsvej 4 
anjaallangrynicolai@msn.com 
 

 

Scanner til salg: 
Artec View Station AT 12 Color Flatbed 

Scanner 4800 dpi (inkl. al software In-

stallationsvejledning og User manual) 
Minimumskrav til PC: 486 CPU, Win-

dows 95, 4 MB ram, 10 MB fri diskplads  

25,- kr. 
Mogens Ballegaard 97 38 43 32 

Danmarks kirker -  
Familie Journalens samleserie 

 

Har du nogle billeder, du ikke har brug 
for, hører jeg gerne fra dig! 

Ingrid Kirk--- tlf. 97384020  � 
 

 

 

Det er gratis at annoncere i : 

Fra bruger til bruger 
 

Annoncerne bliver endvidere udsendt 

pr. e-mail hver søndag. 
(indtil de bliver ”opsagt”). 

 

Hvis du ikke får Runestenens 
meddelelser pr. e-mail er du 

velkommen til at tilmelde dig på : 
runestenen@runestenen.dk 
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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 

 

 

Motion - motion og atter motion 

Hvis man er overvægtig og dertil har for-
højet blodtryk og gammelmandssukker-

syge, kan man få motion på recept; men 

motion hjælper ikke kun på fedt- og suk-
kerforbrændingen, men også på styrken i 

muskler og knogler. Knoglerne opbyg-

ges, mens man vokser, og allerede der er 
det godt med megen motion, men det er 

også vigtigt, at kosten indeholder til-
strækkelig kalk og D vitamin. I den for-

bindelse er mælk klart bedre end cola. 

Knoglerne er livet igennem under kon-
stant ombygning, og motion og fysisk ar-

bejde styrker knoglerne. Efter 50 års al-
deren er der en tendens til, at knogle-

styrken mindskes, og én ud af otte 
mænd og én ud af tre kvinder får knog-

leskørhed. Når den rammer flere kvin-

der end mænd, er det på grund af hor-
monelle forskelle, men for begge køn 

gælder, at et stillesiddende liv med kaf-

fe og cigaretter gør det værre. Man kan 
behandle knogleskørhed med hormo-

ner, kalk, D-vitamin og knogleopbyg-
gende medicin; men tit kan motion og 

sund kost klare problemet alene. Nogle 

er særligt arveligt disponerede til at få 
knogleskørhed (osteoporose), og de vil 

næsten altid på et eller andet tidspunkt 

få behov for tablet behandling.� 

www.groenbjerg.dk 

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 
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 

• Fiskebil hver onsdag kl. 10.15 - 10.45 

• 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. 11.30 

 

 Husk at bruge dit medlemskort og spar 4 %! 
 

                       Dejlig lokalt til daglig ! 
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Rigtige mænd over 31 ½ år se her! 
 

Grønbjerg idrætsforening starter 
Oldboys herre fodbold i 2004 

 
Er du interesseret og har du lyst til at spille lidt fodbold sam-
men engang om ugen så læs videre. 
 
Du siger JA til: 
 

1. at skal være mand og fyldt 32 år på kampdagen 

2. at der spilles 15-20 kampe, som stor set altid ligger onsdag aften 

3. 100 kr. i kontingent pr. spiller og 30 kr. pr. kamp man spiller 

4. at Jesper Lauridsen er holdleder 

 
Der er frivillig træning en gang om ugen, sammen med serie 6 holdet 

 
For at Grønbjerg idrætsforeningen kan tilmelde et hold, skal der være 16-20 
spiller der er interesseret i at spille oldboys fodbold. Så er man ikke forpligtet 
til spille hver kamp. 
 
På nuværende tidspunkt er der 10-12 spiller der har jagt ja. 
 
Opstartsmøde i begyndelsen af marts 2004. 
Er du interesseret, så kontakt Jesper på tlf. 97 38 42 91 

 
Mvh Grønbjerg idrætsforening 

 

Alternativ behandler 
 

Karl Gejl 
 

Bymarken 10B 

Konsultation efter aftale 

97 38 40 40    1800 - 1900 

karlgejl@vip.cybercity.dk 

GRØNBJERG 

AUTO 
 

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

www.runestenen.dkwww.runestenen.dkwww.runestenen.dkwww.runestenen.dk    
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���� Menighedsrådet 
 
 
Ved: Formand Helle Engestoft 

 

Præstesituationen: 
Ansøgningsfristen for den ledige stilling 

som sognepræst her i Nørre Omme sogn 
er udløbet. 

Der har været en meget fin interesse for 

stillingen. Og vi ser frem til at udvælge 
den bedste af de mange kvalificerede an-

søger. 

Vi håber, at vi sidst i februar, kan præ-
sentere vores nye præst. Indtil da kan vi 

kun sige:  
Benyt jer af at høre de forskellige præ-

ster vi har til at afløse indtil da.  

 
Med venlig hilsen  

Menighedsrådet � 

 
• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller 

• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg 

• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden 

• Store brændekløvere sælges og udlejes 

Grønbjerg VVS 
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær 

 

Tlf. 97 38 43 87 / imk@privat.dk 

Aften  med  sæsonens  lokale  indslag 
 

Mandag den 12. januar kl. 19.30 i Børnenes Hus. 

 

Planteskolemedhjælpende hustru - mor til tre - håndboldspiller 
og ansat ved Ordenspolitiet i Herning! 

Hvordan overkomme det hele? 
Hvad indebærer det af opgaver at have sådan et job? 

 

Karen Højmose vil fortælle og besvare spørgsmål indtil tavshedspligtens grænse. 
 

Kop medbringes -- Alle er velkommen -- Kirkeligt Samfund 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 
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For børn og voksne 

I Grønbjerg Forsamlingshus 

Søndag d. 14. december  kl. 10 - 12 

 

Entre 10,- pr. person 

Kom og dans om juletræ og mød de 

glade nissepiger der deler godteposer ud. 
 

Derefter vil der være mulighed for at købe æbleskiver og gløgg 

samt kaffe og sodavand. 
 

Hilsen Grønbjerg Sogneforening 

JKE DESIGN 

DET KREATIVE KØKKEN 
 
 
 
 
Ring og få en uforpligtende køkken-
snak eller en nærmere aftale for be-
sigtigelse 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 

HS Agentur  
Holger Sørensen 
Holstebrovej 8 
Grønbjerg 
97 38 11 34 
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Grønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg Forsamlingshus    
    

Forsamlingshuset blev overtaget af Grønbjerg Sogneforening i 1974. Huset fungerer som et samlingssted for 
sognets beboere, og som sådan vil vi gerne være med til at bevare det. 

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

Jane Jensen, Algade 65Jane Jensen, Algade 65Jane Jensen, Algade 65Jane Jensen, Algade 65    
    

Tlf.: 97 38 41 86Tlf.: 97 38 41 86Tlf.: 97 38 41 86Tlf.: 97 38 41 86    
    

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

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

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

Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn  

Ribovej 4 • 6950 Ringkøbing 

tlf.: 96 92 20 00   fax: 96 92 20 02 
www.pipecon.dk e-mail: info@pipecon.dk 

PipeCon as 
PipeCon as leverer komplette udstødningssystemer 

til skibe og dieseldrevne kraftværker. 
 

 

Beregning, dimensionering af lyddæmpning og vi-

brationsdæmpning, konstruktion, fabrikation, imple-
mentering og opfølgning. 

PipeCons nye domicil i Ringkøbing DN 2900 lyddæmper til kraftværk på Kreta. Lyddæm-
peren er 12 meter lang og vejer 25.000 kg 
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DANSK ANGUS 

KØDKVÆG 

 

FORMENTLIG VERDENS BEDSTE OKSEKØD 

 
Kød fra Angus kvæg er formentlig verdens bedste okse-
kød. Friland Angus er ekstra mørt og saftig, fordi dyrene 
kan bevæge sig frit og følge deres naturlige adfærd. 
 
Frit og naturligt liv 
Før landmænd må levere kød med ”Friland Angus”-
mærket, skal de godkendes af Foreningen til Dyrenes 
Beskyttelse. Foreningen kontrollanter kommer jævnligt 
på uanmeldt besøg for at sikre, at dyrene vokser op un-
der gode vilkår, hvor der tages hensyn til deres naturlige 
adfærd. Det vil bl.a. sige, at kalvene går ved koen til de 
er mindst 5 måneder gamle, og at alle dyrene er på græs 
hele sommeren. De fleste går også ude i vinterhalvåret. 
 
Fås ikke bedre  
Angus racen er store fyldige dyr, der er kendt for at ud-
vikle en god marmorering. Det giver kødet den eneståen-
de gode smag. Friland Angus er uforlignelig på panden, 
på grillen, som steg eller i en gryderet. Når du får kød fra 
Friland Angus, fås det formentlig ikke bedre. 

    

ANGUSANGUSANGUSANGUS    
KØDKVÆGKØDKVÆGKØDKVÆGKØDKVÆG    

    
    
    

Bagfjerdinger Bagfjerdinger Bagfjerdinger Bagfjerdinger     ca. 49 kr/kgca. 49 kr/kgca. 49 kr/kgca. 49 kr/kg    
Fars   Fars   Fars   Fars   8 - 10 % fedt     45 kr/kg45 kr/kg45 kr/kg45 kr/kg    
    
¼ bagfjerding ca. 40 kg ¼ bagfjerding ca. 40 kg ¼ bagfjerding ca. 40 kg ¼ bagfjerding ca. 40 kg     
kan deles og parteres efter aftalekan deles og parteres efter aftalekan deles og parteres efter aftalekan deles og parteres efter aftale    
    

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

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

    
    

Karsten HansenKarsten HansenKarsten HansenKarsten Hansen    
Algade 74Algade 74Algade 74Algade 74    

tlf.: 97 38 42 06tlf.: 97 38 42 06tlf.: 97 38 42 06tlf.: 97 38 42 06    

Udlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af Multisalen    
    

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

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

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

Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af: 

G
rø
n
b
je
rg
 M
u
ltisa

l
G
rø
n
b
je
rg
 M
u
ltisa

l
G
rø
n
b
je
rg
 M
u
ltisa

l
G
rø
n
b
je
rg
 M
u
ltisa

l     



47 

VIKINGEN ER LØS 

 
Jeg fandt en serie vittigheder fortalt af jøder om jøder. 

 
 

Gamle Moses er nær de 100. Han har overlevet to verdenskrige, snesevis af volde-

lige forfølgelser i Polen og Hitlers kz-lejre. 
- Gode Gud, beder han i synagogen, - er det ikke sandt, at vi er dit udvalgte folk? 

Og fra himlen lyder der en stemme. 

- Jo, Moses, - jøderne er mit udvalgte folk. 
- Var det så ikke på tide, at du udvalgte dig et andet? 

 
 

Sara sad med sit barn ved bredden af det Røde Hav. En kæmpebølge skyllede ind 

over hende og rev barnet med sig. 
- Hvad har jeg gjort dig, skreg Sara op mod den himmel, hvor hun mente, at hen-

des Gud måtte befinde sig.  
- Ingenting, vel? Jeg har passet mit, overholdt alle ritualerne, gået til samtlige 

gudstjenester, levet efter skrifterne i Talmud og Torah. Hvorfor tager du så mit 

barn fra mig? 
Der gik et øjeblik, mens Sara fortsatte sine forbandelser, så kom en ny bølge og 

kastede barnet tilbage i armene på hende igen. Sara sad lidt og så på sin førstefød-

te, der lå frelst og uskadt i hendes favn. Så vendte hun atter ansigtet mod Gud. 
- Og huen. Hvor bliver den af. Barnet havde en hue på, ikke? 

 
 
Den gamle rabbiner græd helt ukontrolleret, da han med et hørte en stemme, der kun 

kunne tilhøre Gud: 

- Hvad bekymrer dig, rabbi? 

- Jeg skammer mig sådan, græd rabbineren. Min eneste søn har opgivet jødedommen 

og er blevet kristen. 

- Også din? 

- Ja, stønner rabbien, hvad gør en far dog i sådan en situation? 

- Jeg ved ikke, hvad du har tænkt dig, svarer Gud, men jeg lavede et nyt testamente! 



GRØNBJERG MØBELINDUSTRI A/S 

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

e-mail: johnasmussen@mail.dk
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