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Der arbejdes energisk på at få ”skovhuset” gjort færdig, så børnene kan
flytte ind og begynde at bruge den dejlige udenomsplads, der har været
talt om så længe. Billedet her er taget midt i november hvor Per Lauritsen
med familie giver et nap med færdiggørelsen.

RUNE
STENEN

I Redaktionen
Forsiden
I 1999 - januar måned - blev multisalen
indviet. Her 5 år efter ser det ud som
om det skal lykkes at få gjort udenomsarealerne færdig, så børnene endelig
kan tage de arealer i brug, der er blevet
efterspurgt så meget og så længe. Først
var der tale om en ”rigtig” skovbørnehave - ude i en rigtig skov, resultatet
blev et ”skovhus” på arealet vest for
skolen og parkeringspladsen. Udvikling tager tid - lokal udvikling tager
dobbelt så lang tid.
Her omkring
Vi indleder året på meget spændende
vis.
To så markante områder som vores kirke og vores skole får nye ”ledere”.
I skrivende stund er det endnu ikke offentliggjort hvem disse to ledere bliver,
selvom rygterne svirrer og indstillingerne fra de respektive råd og bestyrelser er foretaget. Når denne Runesten
udkommer, forligger der sikkert en afgørelse.
Vores skole og vor kirke er to overordentlig vigtige dynamoer i vort lokalsamfund. Meget i vort lokalsamfund
bygger på at disse to institutioner/
dynamoer fungerer og sammen med
foreningslivet i øvrigt, skal de være
med til at holde liv i lokalsamfundet.
Dynamoer bliver drevet af den energi
der til enhver tid tilføres dem, og man
kan vel tillade sig at sige, at der med de
to nyudnævnelser tilføres meget ny
energi, som naturligvis via dynamoerne
skal omsættes til alle de primære forbrugssteder som dynamoerne trækker.
Men vi kan naturligvis håbe på, at de
energikilder der bliver ”indkøbt” til at
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drive dynamoerne, er så overdimensionerede, at der også kan blive energi i
overskud til at beskæftige sig med det
som egentlig er grundlaget for, at de to
dynamoer, i det hele taget har noget at
bruge deres strøm til og på - nemlig befolkningen og lokalsamfundet i øvrigt.
Det er vigtig at to områder der i udpræget grad tegner et lokalsamfund, også
på anden vis end primæropgaverne, er
med til at tage ansvar for lokalsamfundet og dets udvikling både til gavn for
tja… måske til gavn for sig selv!!
Runestenen
Runestenen modtager stadig indbetalinger på de udsendte girokort. Endnu engang tak. Og tænk sig - sådan nogle
kort er endnu ikke forsynet med sidste
salgsdato!!

Deadline for nr. 67 er
lørdag d. 28. februar
Bladet udkommer
onsdag d. 17. marts
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www.runestenen.dk
www.runestenen.dk
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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.

I Nyt fra Byrådet
Ved: Gravers Kjærgaard

Strukturreform.
I den kommunale
verden er der ingen
tvivl om, hvad der
fylder mest lige for
tiden. Det er, uden
tvivl, resultatet af
strukturkommissionens arbejde der offentliggøres d. 9 januar. Strukturkommissionen er jo det organ, der har fået til
opgave at komme med et bud på den
fremtidige opgaveløsning, og fordelingen af denne, mellem stat, amt og kommune. Spændende bliver det, også så
spændende at mange borgmestre har haft
svært ved at vente til offentliggørelsen,
men har søgt at finde løsninger inden de
ved, hvad det er de skal løse. Jeg har
med tilfredshed noteret mig, at her i
kommunen, har borgmesteren væbnet sig
med tålmodighed.
Synlige argumenter.
Jeg har, gennem snart mange år som
landmand, været med til, og stemt for,
mindst et par håndfulde sammenlægninger og fusioner, dels i primærlandbrug,
landboforening, foderstof og slagteri.
Hver gang har der været gode argumenter, nogle gange flere end andre, men altid har jeg været overbevist om, at det
var nødvendigt og rigtigt i en kommerciel verden, der er i konstant bevægelse.
Man kan ikke drage direkte sammenligninger over til det offentlige, dels er en
kommune ikke en kommerciel virksomhed, men en servicevirksomhed overfor
borgerne. Vore kerneområder er børnepasning, undervisning og ældrepleje, her
er det mere komplekst at fusionere, end
det er i en industriel virksomhed. Alt det-

te er ikke ensbetydende med, at den offentlige sektor skal være statisk, men
min pointe er, at argumenterne for ændringer skal være synlige, både overfor
slutbrugeren, og ikke mindst for os der
tager ansvaret for at gennemføre justeringer, nemlig vi folkevalgte.
Nu er det ikke sådan, at vi skal være
skrækslagne for ændringer, blot for at vi
er trygge, ved det vi kender, men det er
vigtigt, at ændringer er til det bedre, og
ikke blot for at, nu skal der altså ske noget.
fortsættes side 6...
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Kommuneplan.
Vi skal I Videbæk Kommune have revideret vores kommuneplan, Byrådet har
besluttet at lave en temabaseret revision
for den kommende planperiode. Når det
indledende arbejde er udført fremlægges
planen til offentlig høring i en 8 ugers periode, herefter kan der ske justeringer inden planen endelig vedtages af Byrådet.
For de 4 udvalg arbejdes der med følgende 7 – 8 temaer: Udvalget for Teknik og
Miljø, spildevandsforhold og vandløbenes kvalitet, og trafikplan og trafiksikkerhedsplan, samt en revideret stiplan.
Socialudvalget, udbygning og modernisering af Kommunens ældrecentre, og fortsat god trivsel på ældreområdet.
Børn- undervisning og Kulturudvalget,
børn og unges trivsel - krop og sundhed.
Og Økonomiudvalget arbejder med Masterplan for området ved den gamle skole

i Videbæk samt udbygning af Kommunens bysamfund. Det er alt sammen ting,
som man rundt i Kommunen kommer til
at høre mere til i den kommende 4 års
planperiode.
Angående udbygning og modernisering
af Kommunens ældrecentre er de første
skridt jo allerede taget, idet der på Byrådets december møde blev sat projekter i
søen for ca. 110 mio. kr. til Spjald og Videbæk. Licitation afholdes på Grønbjerghjemmet d. 12 marts, så følger den forhåbentlig efter.
Afslutning.
Dette var mine sidste linjer i 2003, til
Runestenens januar nr. 2004. Jeg har netop haft besøg af bladets redaktør, som
takkede for samarbejdet i det forgangne
år. Jeg kan slutte af med at sige, i lige
måde og takke for spalteplads. Samtidig
ønskes bladets læsere et Godt Nytår
2004. 

Avisindsamling
lørdag den 15. maj mellem kl. 10 - 12
6. kl. ved Børnenes Hus samler aviser ind til fordel for deres lejrtur.
Vi samler ind på landet og i den mere landlige del af byen!
Pap modtages ikke!!
Har du/I problemer med at opbevare aviserne, indtil da, kan de afleveres ved Jørn og Karen (97 38 43 49)
Henvendelse omkring selve indsamlingen kan ske til Niels og Helle
(97 38 44 60)
På forhånd tak for hjælpen!
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Venlig hilsen
klasseforældrene

I Menighedsrådet
Ved: Formand Helle Engestoft

Præsteansættelsen
Siden sidst er der sket mange ting.
Menighedsrådene i Ørnhøj og her i Grønbjerg, har
læst mange ansøgninger, har haft orienterende møder
om hvordan fremgangsmåden er ved valg af præst.
Dette har været utroligt spændende, ligeledes prøveprædikener med nogle få udvalgte har været spændende. Indstillingsmøder med vores nye Biskop i Ribe Stift, samt for biskoppen i Viborg Stift. (Nr. Omme sogn med Grønbjerg og Ørnhøj er jo placeret i to
stifter). Det har været et spændende forløb, som nu
har resulteret i at Ole Rasmussen er blevet valgt til ny
sognepræst i Nr. Omme Sogn.
Den nye præst
I skrivende stund har den endelige godkendelse fra
kirkeministeriet ikke fundet sted, men den nye præst
Ole Rasmussen er 38 år og er gift med socialpædagog
Lone Merrild Rasmussen. De har tre børn som alle er
under konfirmationsalderen. Ole Rasmussen er uddannet lærer, og arbejder som sådan ved Mørke Skole. Han har taget sit teologistudium ved Århus Universitet.
Ole Rasmussen bliver ansat fra 1. februar.
En mere udførlig præsentation af vores nye præst
kommer i et senere nummer.
Ordination og indsættelse
Da Ole Rasmussen ikke har haft embede før, skal han
ordineres i Ribe Domkirke. Det bliver den 25. januar
og der vil blive arrangeret buskørsel for interesserede. Efter ordinationen skal Ole Rasmussen også indsættes i vores egen kirke. Det foregår i Nr. Omme
kirke søndag den 8. februar af provst Jens Simonsen,
bagefter kan man hilse på den nye præst ved en kop
kaffe i forsamlingshuset.
Præsteboligen
Da præsteboligen trænger til en meget kærlig hånd af
håndværker, vil den første bolig for det nye par blive
penthouse lejligheden oven på den gamle brugs. 
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I Så behøver det vel heller ikke at være sværere…
”Lone Astrup, 45 år, startede i august
2003 sin virksomhed, ”Da Capo”, som er
et tilbud til voksne overvægtige- og meget overvægtige mænd og kvinder, der
ønsker hjælp til at tabe sig og gerne skabe andre ændringer i deres liv. "Da Capo" er brugt symbolsk om muligheden
for en ny begyndelse.
Indtil videre har virksomheden sine kursuslokaler i Ringkøbing. Forløbet starter
hvert år i februar og august og strækker
sig minimum over ½ år, med i alt 20 kursusaftener.

Sideløbende hermed voksede idé og
grundlag til "Da Capo" frem. Der har
været mange overvejelser og konkrete
forberedelser, før jeg var klar til at starte
op. Det kræver megen omtanke at tilbyde
andre sin hjælp, at vide at kvaliteten er i
orden og at gøre sig værdig til så mange
menneskers tillid. Og forberedelserne går
lige nu ud på at skabe et godt forløb og
et godt indhold de aftener vi mødes. Tilbuddet evalueres, når de første hold har
gennemført og er løbende under udvikling.

Hvor længe har projektet været undervejs?
Siden januar 2002, hvor jeg tog en stor
beslutning om at passe bedre på mig
selv. Jeg havde det ikke godt, jeg havde
en fornemmelse af at være kommet bagud i mit eget liv. Jeg startede på "mit livs
sidste slankekur", tabte 35 kilo og indså
at jeg var nødt til at ændre andre væsentlige ting i min hverdag også. Der måtte
ske noget - mit liv ventede på mig.

Hvad fik dig til at begynde projektet, "Da
Capo"? - Kan du i princippet ikke være
ligeglad med, om folk er overvægtige?
Flere ting spillede ind på min beslutning.
Generelt er det et stort og vigtigt område
at gøre en indsats indenfor - vi konfronteres dagligt med danskernes fedme som
ét de mest truende sundheds- og velfærdsproblemer.
Og helt konkret er det min egen kamp
for et "lettere liv", kampen med og mod
vægt- og spiseproblemer. Jeg har mange
erfaringer at dele, jeg har en god faglig
viden, og jeg har et stort ønske om at vise andre, at det nytter at tage kampen op,
og at der er støtte at få. Jeg havde selv
tilbage-erobret livsglæde og overskud, så
jeg havde stort mod på at tage udfordringen op.
Der er for meget på spil til at være ligeglad. Selvom jeg har tabt mig 35 kilo på
"mit livs sidste slankekur", identificerer
jeg mig stadig meget med gruppen af
overvægtige. Og man kan godt sige, at
dette arbejde er en del af min egen støtte
til at fastholde og komme videre - for det
er der brug for hele tiden. Én af vores
(=os med vægt- og spiseproblemer) stør-

Lone Astrup Sørensen
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ste faldgruber er at "hvile på laurbærrene" - det er der alt for meget der tyder
på, at vi ikke kan tillade os, uden at det
går galt.
At gøre en indsats for sig selv med henblik på at få det bedre på mere end én
måde kan være med til at gi en særlig ro
i og omkring sig - en særlig tilfredshed
og glæde.
Hvad er din baggrund for at begynde et
sådant projekt?
- jeg har 30 års personlige erfaringer
med vægt- og spiseproblemer
(elevatorvægt, overspiseri, slankekure,
nedture osv.)
- jeg har selv erkendt behovet for og søgt
støtte i denne meget svære proces
- jeg er uddannet sygeplejerske og har en
god faglig viden om bl.a. kost, ernæring,
sundhed, livsstil og sundhedsfremme
Fakta om Da Capo
Da Capo:
Navn:
Bopæl:
Uddannelse:
Kursushold:
Vægttab
Kursussted:
Næste hold
Informationsmøde:
Tlf. og e-mail::

- jeg har pædagogisk videreuddannelse
og en del års erfaringer med undervisning og foredragsvirksomhed
Hvorfor tror du at din metode er bedre
end de 1000-vis af kure og andre slanke
hjælpemidler der findes på markedet?
Hvad er det specielt der gør din metode
unik?
Jeg tror ikke at min metode er unik, men
jeg ved at den er grundlagt på almindelig
sund fornuft, det gi'r god mening og
sammenhæng at arbejde med sig selv på
den måde, og jeg dækker et meget stort
behov hos den overvægtige for at blive
taget alvorlig. Jeg tror den væsentligste
styrke er, at dem der melder sig hos mig
har erkendt, at det er et langtidsprojekt
de går igang med, måske for resten af livet.
Jeg synes selv, ”Da Capo” er et seriøst

(ital)
fra
begyndelsen,
forfra,
en
gang
(Gyldendals fremmedordbog)
Lone Astrup, 45 år
Sønderkjærsvej 9
Sygeplejerske
2x20
ca. 36 kvinder har tabt 441,3 kg (12,25 kg i snit)
Ringkøbing
18. februar 2004
28. januar 2004
97 38 40 04 - nr.omme@mail.tele.dk

til.

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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tilbud. Jeg arbejder sundhedsfremmende,
dvs. ønsker at styrke den enkelte i at mestre dagligdagens udfordringer, herunder
kost- og levevaner. Deltagerne beslutter,
før de tilmelder sig, at de vil tabe sig - og
at de vil ændre deres kost- & levevaner
fremover. Det er ikke nok at ønske det....
Jeg lægger stor vægt på, at der tales
åbent om overvægt, og at der tales åbent
om de følelser og reaktioner der knytter
sig hertil, uden at der på nogen måde
bli'r tale om terapi.
Vi arbejder på faste hold, udfra tanken
om netværkets betydning, og deltagerne
giver ofte udtryk for den styrke der ligger i at følges ad "i tykt og tyndt".
Der er tale om et meget ligeværdigt samarbejde deltagerne imellem og deltagerne
og mig imellem. Jeg er konsulent, jeg
kan undervise og vejlede, jeg kan videregive viden og erfaring, jeg kan lægge
væsentlige problemstillinger ud til drøftelse i gruppen, jeg kan gi' god støtte. Og
undervejs er ingen i tvivl om, at det er
den enkelte deltager der bærer ansvaret

for processen, herunder vægttabet.
Der er tale om at være aktiv deltager i en
proces, hvor det ikke kun er et spørgsmål
om at tabe sig, det kan ikke løses isoleret
- det er også hårdt arbejde med f.eks. at
genkende og erkende egne problemer,
hvilket er udviklende for den enkelte.
Kostomlægning og øvrige ændringer
skal integreres i hverdagen, ellers nytter
det ikke noget. Jeg har forsøgt at skabe et
bredt og varieret tilbud, som bl.a. indeholder kostplan/madopskrifter, praktiske
opgaver/"lektier", erfaringsudveksling,
diskussioner, tema-oplæg, gode råd - og
selvfølgelig vejning og måling og
"runden", hvor der er mulighed for at
fortælle hinanden, hvordan ugen er gået.
Vi har det sjovt, der er en god stemning.
Jeg er heller ikke i tvivl om, at det er en
styrke, at der i mit tilbud ligger muligheden for opfølgning, dvs. man kan fortsætte på nyt hold, når ét forløb er afsluttet. De forandringer der medfører vægttab - og de forandringer vægttabet medfører for den sags skyld - skal gerne være

Opvisning med DGIs Verdenshold
netop hjemvendt fra deres verdensturné.

Torsdag d. 6. maj 2004
i Messecenter Herning
Grønbjerg GUF arrangere en tur for ledere, instruktører, gymnaster
og andre interesserede.
Vedrørende transport forsøger foreningen at leje en bus.
Er man interesseret i at komme med, kan man henvende sig hos:
Torben Sønderby tlf: 97 38 46 06.
Grønbjerg GUF
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bæredygtige og varige. Og betydningen
af at "være i samme båd" tror jeg ikke
man skal tage fejl af.
Holder deltagerne ved?
I august startede 40 overvægtige kvinder
på holdene, og de 36 holder ved. Det
svarer til en gennemførelsesprocent på
90, og det synes jeg er flot - det er vi meget tilfredse med. Kvinderne skulle tabe
mellem 10 og 70 kilo - og er godt på vej,
enkelte endda færdige og ønsker at blive
stabiliseret
Opnås der resultater?
Ja, det må jeg sige. Et par stykker bakser
virkelig, har vanskeligt ved at komme
rigtigt i gang, men holder stædigt ved og har meldt sig til næste hold. Men som
helhed taber kvinderne sig som forventet. Vi har i skrivende stund 3 gange tilbage af første forløb, og kvinderne har
tilsammen tabt 441,3 kilo, dvs. gennemsnitligt 12,25 kilo. Heraf har 25 tabt sig
mere end 10 kilo, og heraf har 2 tabt sig
mere end 20 kilo.
Hvor mange hold har du? og hvor mange er der plads til på holdene?
Jeg har 2 hold nu, med 19 kvinder på det
ene hold og 17 kvinder på det andet
hold. Der er plads til 20 på hvert hold, og

der var venteliste da de første 2 hold
startede.
Til februar starter jeg 3 opfølgningshold,
hvor de første 25-30 stykker har meldt
sig og forhåbentlig 2 nye hold med 40
nye deltagere.
Fra hvor stort et område kommer deltagerne til dine kurser?
De kommer fra Holmsland i vest, Barde i
øst, Sdr. Nissum i nord og Hemmet i syd
Kan og skal projektet blive/være fuldtids
beskæftigelse?
det kan det sagtens, men det har jeg slet
ikke overvejet om det skal...
Det er en kæmpestor og spændende udfordring at samarbejde med disse mennesker, støtte dem i kampen mod kilo'ene
og for et bedre og "lettere" liv. Der er
mange forskelligheder at rumme, og jeg
har stor forståelse og respekt for den indsats de gør.
Og vi støtter bl.a. hinanden i at gentage:
så behøver det vel heller ikke at være
sværere............
Nye hold starter op den 18. februar - der
er begyndt at komme tilmeldinger, og
der er tilmelding frem til 3. februar efter
princippet "først til mølle". -mb 

Tømrer og bygningssnedker
Hakon Pøhl, Grønbjerg
Tlf.: 97 38 43 20
bil.: 40 85 49 10
Fax: 97 38 48 38
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I Poula Christensen - 90 år
Flittige hænder
”Nej, nu tå´r a et imod flere bestillinger,
nu vil a sjæl råd over mi tid, og et ha´ et
hængend over mi hoved, te de skow ska
vær færdig te æ tid!”
Ja, nu har Poula (Kjømmen) lagt hæklenålen til side, det skal være slut med at
fabrikere hjemmesko til fremmede. Dem
har hun nu lavet nok af. Rigtig mange!
Både over og bund!
Og de (kunderne, der har været så heldige), har rigtignok kunnet holde fødderne
varme, for der var kvalitet lagt i Poulas
hjemmesko! Men husk det nu - nu er
kurven med garn og andre materialer
stillet - mest til pynt- henne i et hjørne af
stuen. Og står nu her og minder om en
tid med meget flittige hænder.
Barndommen
Den niende januar 1914 blev Poula
Trøstrup født på Østergaard i Assing
Sogn. For øvrigt samme dag, som søster
Margrethe - de to var nemlig tvillinger.
Nu var de tre søstre - født i samme år, ældste søster var fra i fjor februar. ”Så
Mor havde hænderne fulde, men hun
havde da en tjenestepige til at hjælpe
sig”, fortæller Poula.
I hjemmet kom der endnu 6 børn. 9 børn
voksede op her under trygge forhold.
Som alle gik i Assing Skole--- med træsko på - med klamper under, mindes
Poula, men kun hver anden dag. De andre dage gik de andre, - de store eller de
små, alt efter, hvor man nu var i forløbet.
I mit hjem havde vi Telefoncentralen installeret - Bukkjær Central. Det var min
mor, der havde denne bestilling med at
stille ind på de rigtige numre til kunderne, men da vi blev lidt større, kunne vi
godt hjælpe til også der. Der var ca. 30
12

Poula Christensen

abonnenter. Centralen lukkede hver dag
klokken otte aften, så det var med at få
snakket færdig før den tid.
Sådan - med pligter og leg og skolegang
forløb barndomstiden for Poula og hendes søskende på gården i den lille by
med skole og brugsforening, og så den
gamle kirke. Men så heller ikke ret meget mere.
Gården som Poulas yngste bror har drevet indtil for 10 år siden, er der endnu.
Plads i huset...
Efter at hun var blevet konfirmeret drog
Poula hjemmefra og fik forskellige pladser som pige i huset. Bl.a. i Sig ved Varde, i Brugsforeningen derhjemme og i
Fredericia. Det var i et grossererhjem, så
der fik man lært lidt ”pæne manerer”.
Det var mens Tage Christensen - hendes
fremtidige mand var på FDB- skolen i
Middelfart-” så kunne vi lidt nemmere
besøge hinanden”, vedgår Poula.

Hun og søster Margrethe nåede også at
få et ophold sammen på Danebod Højskole en sommer. Tre måneder, som
Poula mindes med glæde
Tage havde Poula truffet i Assing Brugsforening, hvor han var blevet kommis.
”Og her blev vi jo så gode venner”, siger
Poula. Han kom fra Skovlund ved Varde
- hvor hans far var brugsforeningsuddeler.

Giffen

De to giftede sig i 1937.
Men det blev nu ikke så meget som
brugsforeningsfolk at Poula og Tage
kom til at virke, for i 1941 købte de købmand Jørgensens forretning her i Grønbjerg for 30.000 kr. Det var jo i et af de
første krigsår, og det var ikke altid lige
let at drive købmandshandel under krigen med varemangel og med rationeringskort som en følge deraf.
I 32 år hjalp de hinanden med at passe
forretningen - men så mistede Poula sin
mand. Men modig og viljestærk fortsatte
hun med at drive deres fælles værk videre. 6-8 år!
”Så var det, at Annette Petersen kom ind
i billedet. Hun arbejdede lidt for mig, og
hun ville gerne prøve at være selvstændig. Så det gik jo sådan, at hun og Hans
Jørgen købte det hele og drev det videre.”...

Pensionisttiden - børn og børnebørn
...Mens Poula købte huset i Algade, hvor
hun stadig bor. Hun ser med glæde tilbage på de mange år som købmand her i
Grønbjerg, her har hun og familien haft
et godt liv og haft en god omgangskreds.
Fire børn er der vokset op i hjemmet,
som moderen kan fortælle om, alle er
kommet godt i vej, er gift og har børn og
børnebørn. Og alle møder op, når 90årsdagen skal fejres på Westergaards Hotel - på nær et barnebarn, som er gift på
New Zealand.
Poul bor i Ikast - Erik er købmand i Filskov - Marie bor i Stuttgart og lillesøster
Ulla er dagplejemor i Ringkøbing. Sådan! 9 børnebørn og 2 oldebørn er der
blevet til hende - og to i vente, berettes
der med fryd i stemmen!
Poula er glad for at bo i eget hus og klarer sig med lidt hjemmehjælp et par gange om ugen. Maden? den laver hun da
selv. Og børnene? de er da flinke til at
komme på besøg. Poula er også glad for
at komme ud en tur hver dag, og deltager
gerne i, hvad der foregår af forskellige
arrangementer for pensionister. En rollator er en god opfindelse, synes hun!
Stadig åben for nye indtryk!
TILLYKKE Poula med de 90 år ønsker
Runestenen. -ik 

Grønbjerg Idrætsforenings kiosk
Har åben hver fredag fra kl. 1830 til kl. 2130
Sammen med vores Net-cafe
Her kan der købes Sodavand, Is
og alt det snolder man kan tænke sig
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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 Kirkeligt Samfund
Ved: Formand Ingrid Kirk

Den 6. november havde foreningen foredrag ved fhv. landmand og politiker
Hans Damgaard fra Hee. Hans emne var:
Hardsyssel-stridsmænd. Han drog nogle
hardere, en stamme, som de fleste af vi
vestjyder har stærke rødder i, frem, som i
særlig grad har gjort sig bemærkede på
egnen, men også på landsplan. Efter kaffen læste han en beretning om en sådan
stridsmand, som havde stærke relationer
til Hee og Nørre Omme, nærmere betegnet Sønderkjær. Meget interessant!
I kaffepausen holdt foreningen generalforsamling. Thyra Larsen blev genvalgt
til bestyrelsen og N. Peder Svendsen
som revisor. 

JKE DESIGN
DET KREATIVE KØKKEN

Fra venstre: Iris Kamp den genvalgte Thyra
Larsen og Ingrid Kirk.

www.runestenen.dk

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 Endnu en GANG i Grønbjerg
Ved: 10-årsudvalget

styrelse som i dag består af:

Grønbjerg - 2000 har man ikke hørt så
meget til i de sidste par - tre år.
Grønbjerg-2000 hedder retteligen: Den
selvejende institution Grønbjerg-2000.

Gravers Kjærgaard Videbæk Byråd
Henrik Thomsen
Jagtforeningen
Mogens Ballegaard Grønbjerg By- og
erhvervsudvikling
Niels J. Sønderby Idrætsforeningen
Jens P. Mikkelsen Gymnastikforeningen
Olav Therkildsen
Sogneforeningen
Ole Berthelsen
Bestyrelsen
(Børnenes Hus)
Sten Schmidt
Brugsens bestyrelse
Tommy Kjeldgaard Ungdomsklubben

Hvorfor Grønbjerg-2000
Grønbjerg-2000 opstod i 1993-1994 og
skulle som organisation forsøge at tage
initiativer der skulle modvirke den stagnation og tilbagegang der på det tidspunkt herskede i Grønbjerg.
Lige pludselig gik vi fra at have tre købmænd i byen til én brugs og børnetallet i
skolen var så lille at man følte en lukning
kunne ligge lige om hjørnet.
Hvad for en størrelse?
Grønbjerg-2000 er en institution der har
et repræsentantskab der består af personer fra så godt som alle foreninger her i
byen.
Ud af repræsentantskabet vælges en be-

Udviklingen i Grønbjerg er om ikke
vendt så i hvert fald stagneret og på nogle
områder også særdeles positiv.
Den nye generation
Det vi har konstateret er, at der på det
nærmeste er flyttet en helt ny generation
til byen, og mange bestyrelsesposter i

Gymnastikopvisning
fredag d. 12. marts 2004 kl. 19.00
Opvisning af 9 hold
derefter fælles kaffebord.

Badmintonturnering
lørdag/søndag d. 13/14. marts 2004
GUF Bestyrelsen
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sognets foreninger er besat med den ny
generation.
Det er meget positivt at udviklingen går i
den retning.
Fra flere af disse bestyrelsesmedlemmer
side, er der kommet opfordringer om
igen at forsøge at se fremad på Grønbjergs fremtid.
I 1993 blev der set ti år frem og der blev
udarbejdet et idegrundlag til, hvordan byen kunne komme til at se ud i 2003 altså i
år/sidste år.
Vi skal se fremad
Rigtig mange af de projekter og ideer der
dengang blev sat i værk er i dag gennemført og planen - der hedder
”Helhedsorienteret byplanlægning for
Grønbjerg” trænger til at blive pudset af
og andre - nye projekter trænger sig måske på.
Et kan vi konstatere og det er, at hele den
nye generation der er kommet til byen ikke var med i 1993 og årene derefter. De
kan kun se resultaterne og endda måske
slet ikke vide, at det ene og det andet er
gennemført med blod sved og tårer.
Men det gør heller ingen ting at man ikke
ved det, men nu vil en enig bestyrelse i

Grønbjerg - 2000 gerne invitere til en ny
omgang hvor der bliver set med nye øjne
på Grønbjergs fremtid.
Hvad er det for et samfund man er flyttet
ud til og hvad forventer man af det samfund de næste 10 år frem i tiden?
Det er spørgsmål der godt kunne trænge
sig på og måske også være godt at få en
drøftelse af.
Et står helt lysende klart og det er, at gør
man ikke noget, vil livet i landsbyen overgå samme skæbne som andre små landsbysamfund og som fremtidsforskerne spår
om - nemlig en død landsby uden skole og
indkøbsmulighed og uden børnepasning.
Men det er som sagt kun hvis vi ikke gør
noget - og det har beboerne i Grønbjerg
altid - gennem alle godt 100 år lige siden
Grønbjergs opståen ikke haft ry for ikke at
gøre.
Så derfor - kom ud af parcelhusene de
nedlagte og stadig fungerende landbrug og
giv dit besyv med og deltag aktiv i en fortsat udvikling i Grønbjerg og dermed Nr.
Omme Sogn - det er din og din nabos
fremtid i byen det drejer sig om.
Hvad skal der foregå?
Vi inviterer Organisationschef Annemarie
Kruuse fra Landdistrikternes Fællesråd til

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf. 97 38 45 00
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at komme og holde et oplæg og gelejde
os igennem en aften, hvor der helst skulle
komme en masse nye ideer til, hvordan vi
vil forme vort lokalsamfund i de næste
10 - 20 år. (se program og indhold for aftenen på midtersiderne)
Der vil endvidere blive mulighed for at
tilkendegive hvilke interesseområder
man har - det er dog ikke ensbetydende
med at man skal deltage i noget arbejde.
På den anden side vil det være meget
hensigtsmæssigt om der blev dannet nogle grupper der skal arbejde videre med
udviklingen i Grønbjerg.
Forankringen og det videre arbejde
Grønbjerg-2000 vil gerne stille sig til rådighed som koordinator, sparringspartner
og tovholder for det kommende arbejde.
Vi ved af erfaring at det er vigtigt at projektet får en forankring i lokalsamfundet
samt at der foregår en koordinering samt
en opfølgning.
Alt for mange gode tiltag er løbet ud i
sandet fordi der ikke var tovholder på
projektet.
Det er vigtigt at alle møder frem og giver
sit besyv med til udviklingen i Grønbjerg.

Mødet bliver sandsynligvis arrangeret således at man fremkommer med sine ideer i
mindre grupper, for så senere på aftenen at
samle gruppernes ideer i nogle fælles områder.
Herefter kan ideerne gøres til genstand for
en yderligere drøftelse.
Men det er vigtigt at så mange som muligt
deltager i dette møde.
Det praktiske
Arrangementet skal foregå i Multisalen og
Sogneforeningen står for bord- og stoleopstilling og Familie og Samfund vil stå for
den kulinariske nydelse og Gymnastikforeningen drager omsorg for at brugen af
Multisalen går ud over så få som muligt, i
det vi er opmærksom på at arrangementet
ligger tæt på gymnastikopvisningen og
badmintonturneringen.
Af hensyn til bordopstilling og gruppedannelser, kaffe og traktement i øvrigt, vil der
være tilmelding til arrangementet. Men
kommer man i tanke om, at man gerne
deltager trods manglende tilmelding - så
kom endelig alligevel.
Grønbjerg-2000 er vært ved kaffen og arrangementet i øvrigt. 

Grønbjerg Jagtforening
Afholder ordinær generalforsamling i
Formandens Jagtstue, Ørnhøjvej 16
Torsdag den 29. januar 1930
Dagsorden ifølge vedtægterne
Bestyrelsen
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I GUF - Nyt

Grønbjerg - 2000

Ved: Lisbeth Sand

Ordinær
Nu er det snart tid for gymnastikopvisninger og badmintonturneringer rundt
om i regionen. Gymnastikopvisningerne
i Ringkøbing er i år i weekenden d. 6 og
7 marts. Vores egen lokale opvisning er
fredagen efter d.12 marts, - efterfulgt af
Grønbjerg GUF`s årlige badmintonturnering d.13/14 marts.
Torsdag d. 6. maj giver DGI´s Verdenshold opvisning i Messecenter Herning,
netop hjemvendt fra deres verdensturné.
Grønbjerg GUF vil gerne arrangere en
tur for ledere, instruktører, gymnaster og
andre interesserede. Derfor har foreningen købt 50 billetter til opvisningen,
hvoraf nogle er til salg. Vedrørende
transport forsøger foreningen at leje en
bus. Hvis man er interesseret i at komme
med, kan man henvende sig hos Torben
Sønderby tlf: 97 38 46 06. 

Repræsentantskabsmøde
Med bl.a. opfølgning fra stormødet
d. 3. marts

Mandag d. 8. marts kl. 19.30
i storrummet i Børnenes Hus, Grønbjerg
Dagsorden m.v. ifølge vedtægterne
Alle er Velkommen
Bestyrelsen for Grønbjerg-2000

www.groenbjerg.dk

Præsteordination i Ribe Domkirke
Nr. Omme sogns nye præst skal før indsættelse i de to kirker, Nr. Omme og Ørnhøj, ordineres som præst i Ribe Domkirke af Biskop Elisabeth Dons Christensen

Ordinationen foregår
Søndag d. 25. januar kl. 16.
Ørnhøj og Nr. Omme menighedsråd vil for interesserede arrangeret
fælles bustransport.
Fra Grønbjerg afgår bussen fra Forsamlingshuset kl. 1345
Tilmelding senest søndag den 18. januar kan ske til:
Helle Engestoft tlf.:
97 38 43 32
Menighedsrådet

19

I En Gjæw vestjyde: En Ildsjæl: Jytte Nilausen
Der er brug for Jer!
”Det er ikke en selvfølge, at der findes
ildsjæle, som sætter gang i aktiviteter og
følger dem op i klubberne. Selv om I får
denne pris, er det ikke meningen, at jeres
arbejde skal stoppe her. Der er fortsat
brug for jeres arbejde, så foreningslivet
på vores egn fortsat kan blomstre”.
Disse var Bankdirektør Bent Naur´s ord
til de 6 modtagere af Landbobankens
hædersbevisning: ”En gjæw Vestjyde”, bankens påskønnelse af frivillig ulønnet
arbejde ude i de lokale foreninger - inden
for Landbobankens områder.
Jytte kan man regne med
Her i Grønbjerg kan vi glæde os over og med Jytte Nilausen, som af Folkeoplysningsudvalget i Videbæk Kommune
var indstillet til at modtage nævnte pris i
året 2003.
Og hvad gjorde så Jytte fortjent til dette?
Jo, hun er en aktiv pige, som ikke bare
tager tørn efter tørn i flere foreningsbestyrelser her i Grønbjerg. Det være sig
Sogneforeningen, Idrætsforeningen og
nu i Familie og Samfund. Hun er også
den, man rent praktisk kan regne med
står parat til at gøre et stykke praktisk arbejde, hvor der må være brug for det, når
der skal trænes fodboldbørn eller når der
skal køres ud til kampe på udebaner.
Fodbolden
Jytte kommer fra et landmandshjem i
Borbjerg - er ret ud af en idrætsinteresseret familie. Ikke mindst fodbold er de gået op i i den familie. Jytte mindes forældrenes have, som nedslidt - med oppløjet
græsplæne og nedslidte staudebede, (de
ville ellers så gerne ha´ haft en pæn ha20

Jytte Nilauesn (43 år)

ve), men med børn, som min bror og jeg,
var det slet ikke så let! ”Min bror er en
dygtig fodboldspiller og - træner, men er
dog vist nu ved at trappe lidt ned”, tror
Jytte!
Baggrunden
Jytte fik sin uddannelse som regnskabsfører på Landboforeningskontoret i Måbjerg ved Holstebro, og det er da også indenfor samme branche, hun stadig har sit
arbejde. I fire år førte hun regnskabet for
tømrerne i Videbæk, og om ad Anneberg
Transport og Grønbjerg Møbelindustri
har hun også været. - Men, men, men det
var nu landbruget, der var mest spændende at arbejde med, så det er der, hun atter
er!
For ca. 15 år siden flyttede Jytte og Søren Nilausen til Grønbjerg. Her på Grønbjergvej 35 har de så drevet fritidslandbrug med fåreavl som speciale gennem
mange år.
Og familien voksede, da sønnerne Jens

og Sune kom til.
Og tilbygning og omforandring kom der
også til hen ad vejen, så nu bor familien i
en meget hyggelig, velrenoveret gammel
ejendom, som kan føre sin historie langt
tilbage i tiden, et hjem med sjæl!! - Her
har man ikke ligget på den lade sidemed to jobs - 2 børn - ”Jyttes Bestyrelser” og ikke mindst Sørens mange gøremål som fåreavler og fodboldtræner,
(men nu er det jo altså Jytte, det drejer
sig om her)!!!!!
Foreningsarbejdet
Om foreningsarbejde siger Jytte Nilausen: ”Det er da hyggeligt og spændende
at være med i bestyrelsesarbejde, man
kommer til at kende en masse mennesker. Jeg kan stærkt anbefale andre det!
Dog, det kan også være surt. Det er det f.
eks., når man ikke kan få nogen til at
træne et hold børn, som lige står klar til
at gå i gang som fodboldspillere. Det kan
godt gøre mig bitter, når forældre undlader at bakke deres børns sunde interesser
op. Det er så let at lægge det over på andre. Heldigvis gælder denne tilstand ikke
for tiden, nu er der rigtig mange unge
forældre, der virkelig tager det alvorligt
med børneidræt, og gør en indsats selv
som ledere og trænere.
Og det er især fodboldspillet, som Jytte
tænker på her, det er virkelig hendes
hjertebarn.
Hjemmet
Besøgende på Grønbjergvej 35 vil ikke
kunne undgå at lægge mærke til, at matrikelnummeret her er under forvandling
for tiden. Søren har solgt sin fåreavlsbesætning. Her er begyndt på tilplantning med løvtræer på visse arealer.
Der er ingen forrentning i fåreavl, så nu
skal der ske noget andet! ”Vi skal ha´
plantet en lund af forskellige træer og

buske - med bålplads - men først og
fremmest med en fodboldbane, og den
skal være større end vores nuværende,
for drengene bliver jo større. Og plads
skal der da også fremover være til de 12
får og fire stude, som familien fortsat vil
beholde som hobbydyr.
Man holder nemlig af dyr her. Fårehunden Molly og katteflokken tigger om at
måtte være med i familien her - og er det
vist også!
Overrækkelsen i Ringkøbing
Jytte fortæller om den 4. november- den
aften hun og de 5 andre modtog deres
Gjæve Vestjyde på Priorgården, ”Det var
en hyggelig aften, vi var rundt og se hele
banken. Og ved maden sad jeg sammen
med repræsentantskabsformanden Verner Ebdrup fra Vildbjerg, så du ka´ tro,
vi fik snakket noget fodbold”.
Med prisen fulgte en gavecheck på 6000
kr. til Spies-rejser, så vi må jo af sted engang. Og så et stort årskrus- med inskription. Den er pæn, den passer lige i farven
til vort køkken!!!”
Og så bydes der på kaffe med julesmåkager og knas. Julen står jo for døren, og
Jytte er klar: ”Drengene har hjulpet mig,
så jeg kan da sagtens”.
Jo, de drenge skal nok få lært at gøre sig
nyttige.
Tillykke Jytte, fra Runetsenen! -ik 

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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I Brugsnyt
Ved: Brugsens Bestyrelse

Julemarked
Brugsen deltog med en stand på den årlige julemarked den 29. november, som
blev en meget hyggelig dag med mange
besøgende. Vi havde en lille konkurrence, som gik ud på at gætte hvor mange
pebernødder der var i et stort glas, og
vinderne af den fine købmandskurv blev
Jørn Bank Sørensen og Hanne Kjærgaard, som begge havde gættet rigtigt.
Brugsens fødselsdag
Mandag den 1. december var Brugsen
vært for lidt julehygge med gløgg og æbleskiver i anledning af Brugsens 3 års
fødselsdag. Det var en god eftermiddag
med mange kunder, som fik lidt at varme
sig på i vinterkulden. Desuden kom 36
børn med deres julesokker, som blev
hængt op som fin julepynt i butikken.
Husk at hente sokken igen, for nu kommer julemanden ikke mere i denne omgang !
Omsætningsfremgang
I forrige Runestenen oplyste vi, at vi
manglede omsætning, og denne stigning
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kom allerede ugen efter og har været meget tilfredsstillende lige siden. Den totale
omsætning for 2003 kom op på
7.481.000 kr., altså en stigning på 2% i
forhold til 2002. Det er en kæmpe opbakning fra borgerne i november og december, der sikrer omsætningen, da vi i
nogle uger har omsat for 40% mere end
budgetteret. Med denne opbakning, bør
der ikke være tvivl om, at butikken kan
fortsætte med en lønsom drift.
Det store problembarn i 2003, foruden
den faldende omsætning har været lønudgifterne. Der er dog indenfor de seneste måneder gjort en stor indsats for at
bringe disse ned på et acceptabelt niveau,
bestyrelsen følger løbende lønforbruget
tæt.
Uddeleren har opsagt sin stilling
Brugsens bestyrelse kan samtidig meddele, at Poul Lindholm Jacobsen har opsagt sin stilling som uddeler, og hans sidste arbejdsdag bliver den 31. januar
2004. Bestyrelsen er i gang med at finde
en ny uddeler, og vi vil holde jer nærmere informeret omkring ansættelsen af en
ny uddeler via opslagstavlen i butikken
og Runestenens E-mail.
Godt Nytår
Til sidst vil vi gerne ønske alle vore kunder et godt nytår med tak for
jeres gode opbakning til Brugsen i
året der nu er omme - vi håber den
også fortsætter i det nye år, for
uden jeres handel kan vi ikke drive
en dagligvarebutik her i byen. En
særlig tak skal der lyde til brugsens personale og de frivillige som
har hjulpet til i butikken. Også en
stor tak til Poul for hans indsats, vi
ønsker det bedste for ham i fremtiden. 

I Nu også Svinestreger i Grønbjerg
Fredag og lørdag d. 27. og 28. februar
opføres dilettantforestillingen
”Forbrydelser og Svinestreger” på Grønbjergs nationalscene i forsamlingshuset.
Alene navnet på stykket vidner om, at
der sker alvorlige ting de to dage i forsamlingshuset.
Sædvanen tro spilles der generalprøve
fredag aften, for dem der ikke har mulighed for at deltage i premieren lørdag aften. Og kender vi sogneforeningen ret, er
der lagt op til fest med spisning efter fo-

restillingen lørdag.
Aktørerne i forestillingen tæller ikke færre end otte personer, og de otte, som er
Susanne Bagge, Thorkild Thomsen, Jannie Husted Pedersen, Bettina Jensen,
Jørn Wurtborg, Henrik Bilgrav, Hanne
Kæmpegaard og Ilse Asmussen, gennemfører stykket under kyndig hjælp og
vejledning af instruktør og sufflør Grete
Tange og Hanne Kjærgaard.
Se endvidere annonce med tidspunkter
og priser andet sted i bladet. 

Familie & Samfunds bestyrelse tilbyder:
Sminkning af børn og unge til fastelavnsfesten
Søndag d 22. februar fra kl. 12.00 til kl. 14.00 i
Forsamlingshuset.
Der vil være et par medlemmer fra Familie & Samfunds bestyrelse, som vil være behjælpelig med at sminke jer. Kom med et forslag og vi vil gøre vores til at
det lykkes.
En sommerfugl, en tiger, en kat, skorstensfejer maling af flotte sjove morsomme
grusomme ansigtsmalerier kun fantasien sætter grænsen for kreativitet.

Vi lægger farve til.

Med venlig hilsen Familie&Samfund

Torsted Auto- og Traktorværksted
Gammelbyvej 9 • Torsted • 6971 Spjald
elb
yve
j

Jørgen Falk Nielsen

Ga
mm

v/

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

Mandag - fredag 730 - 1630

Tlf:

værksted
privat

40 10 48 92
97 38 40 84

19 års erfaring
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I Henning B. Møller
Ved: Grete Tange

Henning B. Møller stoppede som skoleinspektør ved Grønbjerg Skole den 30.
oktober 2003. I den anledning følger hermed et interview med ham.

indtil klokken 14. Den læreruddannelse,
man fik dengang gav adgang til at undervise i alle fag, fordi man var oppe til eksamen i alt. Uddannelsen tog 5 år, fordi man
gik i ”præp”, og ved optagelsesprøven til
seminariet var man oppe i flere fag samme
dag, og der forlangtes megen paratviden,
som man senere fik megen glæde af.

Uddannelsen
Henning Møller begyndte ved Nr. Omme
Skolevæsen den 1. november 1966 efter
at have fuldført sin læreruddannelse ved
Blågård Seminarium. Om sin uddannelse
fortæller han, at Blågård Seminarium
startede på Blågårds Plads i 1856, flyttede på Kapelvej ind i en 4 etagers høj bygning, hvor der i den ene ende var seminarium, og i den anden en ren drengeskole,
der var øvelsesskole for seminariet. Skoledagene var lange, sommetider indtil kl.
18, og om lørdagen var der undervisning

Efter seminariet var Henning Møller soldat i Viborg i 16 måneder, dvs. at netop
hans hold fik 2 måneder eftergivet, så han
kun skulle være der i 14 måneder. Som
grund til, at han i det hele taget gik i gang
med læreruddannelsen, fremfører Henning, at hans far var lærer, det var svært at
få en lærerplads som håndværker, og at
der var lærermangel især på landet, hvor
man oven i købet kunne få et hus stillet til
rådighed.

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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Ansættelsen
Henning Møller søgte kun dette
ene job, mødte op i soldateruniform og havde ansættelsessamtale
på Vestre Skole i Bonde Nielsens
dagligstue. (Møllers nuværende
ejendom Sønderkjærsvej 1). Der
var skolekommissionen samlet, og
til trods for at der blev spillet Soyas ”Parasitterne” i fjernsynet, fik
man en samtale i stand.
Skolekommissionen bestod dengang af personer både fra Grønbjerg og Ørnhøj, og formand var
Arne Østergård. Derefter var Henning på besøg hos de forskellige
kommissionsmedlemmer, og han
husker især, at dyrlægens kone i
Ørnhøj bød ham velkommen med
bemærkning om, at når han kom
fra København, så blev han aldrig accepteret.

Henning Møller i sin stue med udsigt til haven.

Årsagen, til at det netop blev Grønbjerg
Møller søgte, var, at man her søgte en
mand til sløjd, og da han havde det som
liniefag, lagde han billet ind, selvom der
slet ingen sløjdsal var ved skolen i Grønbjerg. Møller fik dog at vide, at indenfor
kort tid ville man gå i gang med et nyt
skolebyggeri i Grønbjerg – Ørnhøj havde
lige fået deres i 1963 – og indtil da skulle
børnene fra Grønbjerg til Ørnhøj til sko-

lekøkken, gymnastik og sløjd. Der skete
imidlertid det, at skolebyggeriet i Grønbjerg først blev færdigt den 2. februar
1970, og der blev hverken bygget skolekøkken, sløjdlokale eller gymnastiksal.
Gymnastiksalen kom først 2 år senere.
Ved ansættelsen ved Vestre Skole kom
Henning til at undervise i alle fag, og når
han ser tilbage, kan han ikke fremhæve et
fag, som han har holdt mere af end noget

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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andet, selvom sløjden dog har fulgt ham
gennem alle årene. Møller fremhæver en
af sine lærere i mellemskolen som et af
de mennesker, der nok har medvirket til,
at han fik lysten til dette fag, men også at
han altid gerne har villet lave noget med
sine hænder.
Skolesystemet
Møller fortæller, at da han kom hertil,
var der 2 ”græsvikarer” (studerende, der
var ude på ½ års betalt vikariat), hvoraf
han afløste den ene, og pr. 1. januar 1967
kom fru Berner som fast lærer i det andet
embede. Desuden var Bonde Nielsen førstelærer, og i ”lilleskolen” underviste
fru Halkjær 1. og 2. klasse. (Lilleskolen
var en, nu nedrevet bygning, der lå
”foran” Møllers hus ned mod vejen - der
hvor der nu er beplantet). Hende havde
de dog ikke meget at gøre med, for hun
passede sit, og de tre andre passede deres. Henning underviste først og fremmest 6. og 7. klasse, da det var dem, der
havde fast klasseværelse i Vestre Skole,
men da der også var en barak deroppe,
som lagde hus til 3., 4. eller 5. klasse,
underviste han naturligvis også denne
klasse.
I Grønbjerg var Gudrun og Sigfred Ny-

borg ansat ved Østre Skole, (der hvor
Sigfred Nyborg nu bor), og de underviste
3. + 4. eller 4. + 5. klasse, og de blev
sammen med Vestre Skoles lærere undtagen fru Halkjær samlet på den nuværende
skole i 1970.
Denne sammenlægning gik helt uden
sværdslag, og Henning fortæller, at Sigfred Nyborg var meget loyal overfor
Bonde ved selve sammenlægningen.
Om Bonde Nielsen fortæller Henning, at
han var en meget avanceret lærer, som
tog børnene med på ekskursioner, og som
i en alder af 62 gik på kursus for at lære
nyt. Han var også en god kollega på den
måde, at han gav en hjælpende hånd, hvis
man var kørt fast i et fag. Der var intet
lærerværelse, så i frikvartererne sad han
inde i klasseværelset. I middagsfrikvarteret, hvor Bonde Nielsen skulle ind og spise varm mad, fik Henning den dejlige
duft.
Skoleudviklingen
Med hensyn til udviklingen i skolen fortæller Henning, at han ikke kan lade være
med at sammenligne ”Den blå betænkning” – som fortalte, hvilke ting man
skulle ind omkring i de forskellige fag
(udkommet i 1960) med ”Klare mål”

Fællesspisning
Fredag d. 30. januar kl. 1830
i Forsamlingshuset
Tilmelding i Brugsen senest
tirsdag d. 27. januar
Familie & Samfund - Kirkelig Samfund - Menighedsrådet
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(løbende udkommet siden 2001), som
har den samme ambition. Han synes, at
mange af tankerne er vendt tilbage.
Med hensyn til undervisningstiden beretter han, at da han kom i sin tid, skulle
han undervise i 40 timer om ugen. Da
lørdagsfriheden kom, kunne man nøjes
med ca. 30.

ældre, som havde mange børn, og som
derfor havde deres gang i skolen over
længere tid, naturligvis står stærkere i
erindringen end andre. Han fremhæver
også, at han ikke har haft nogen kontroverser med hverken forældre eller kolleger, som er værd at nævne; det er han naturligvis glad for.

Forældresamarbejde
Forældresamarbejdet begyndte i sin tid
med, at der var eksamen 1 gang om året,
og ved den lejlighed skulle alle elever
(og lærere) overhøres af præsten, skolekommissionen og forældrene. Det blev
senere til forældredage, hvor forældrene
kunne komme på skolen 1 gang om året.
Når man dengang havde forældresamtaler, fortalte man forældrene, at man nok
skulle lære børnene det, som de skulle
kunne. Det behøvede forældrene ikke at
tage sig af, og det gjorde de så heller ikke, for når børnene fik lektier for, så lavede de dem. I dag er det tit nødvendigt
og ønskeligt at forældre giver en hånd
med, og det er helt fint, mener Henning.
Forældreindflydelse med klasseforældreråd o. lign. er blevet større, og dermed er
interessen også vokset.

Livet som lærer
Om sit liv som lærer siger Henning, at
han har været glad for det. Han har ikke
fortrudt, selvom han dog tilføjer, at hvis
han var 18 år i dag, ville han nok vælge
et andet virke. Han kommer også ind på
inspektørjobbet og beretter, at de første år
var han jo klasselærer ved siden af, men
med indførelsen af F-, Ø- og U-tid krævede det så meget, at det var nødvendigt,
at der blev afsat mere tid til at administrere. Det har været meget interessant,
men ind imellem kunne man godt spørge
sig selv: Hvad skal det til for? for i sidste
instans bygger lærerjobbet jo på tillid til,
at man gør sit bedste indenfor den tid,
som der er afsat.

Når man spørger Henning, om der er nogen personer omkring Grønbjerg Skole,
som han især husker, siger han, at de for-

Som afslutning på vores snak siger Møller: ”Uanset hvordan skolestruktur og udvikling i øvrigt i kommunen vil forme
sig, så håber jeg, at Børnenes Hus stadig
vil rumme pasningstilbud og folkeskole!”


27/2 -- 75 år
1 bid brød - 1 dram og en kaffetår
man får
hvis ved formiddagstide ind man går
hvor Bymarken 8 der står ! ! ! !
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Hvordan skal vi sammen
Det er nu 10 år siden vi sidst formede Grønbjergs
familier med børn er siden kommet til - hvad vil I
Mange spørgsmål trænger sig på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foreningerne
Forretningerne
Grønne områder
Huse - Grunde
Kommunesammenlægning
Landbruget
Sammenhold
Skole - Daginstitution
Trække på samme hammel
Virksomheder

Hvad vil du med Grønbjerg?
Hvad kan du gøre for Grønbjerg?
De gamle koste trænger måske til at få enkelte nye børster monteret! - eller en helt udskiftning kunne måske ikke skade!
De planer der blev foreslået for ti år siden skal måske,
drejes, vendes eller måske endevendes….
28

forme Grønbjergs fremtid ?
fremtid - lad os gentage succesen! - mange unge
med Grønbjerg ?

Stort debatmøde i Multisalen
Onsdag d. 3. marts 2004 kl. 19 - ca. 2230
Organisationschef Annemarie Kruuse fra
Landdistrikternes Fællesråd
holder et oplæg og gelejder os igennem aftenen
Gratis adgang
Grønbjerg - 2000 er vært ved kaffen.
Alle er velkommen
Af hensyn til bordopstilling kaffe m.m. er der tilmelding i
Brugsen - eller til én af nedenstående:
Mogens Ballegaard
97 38 43 32
Ole Berthelsen
97 38 41 79
Sten Schmidt
97 38 48 48
Aktørere:
Arrangement
Stole og borde
Traktementet
Leje af Multisal
Leverandør til traktement

Grønbjerg - 2000
Sogneforeningen
Familie og Samfund
Gymnastikforeningen
Lokalbrugsen Grønbjerg

Der vil blandt deltagerne blive trukket lod om tre flasker Grønbjergvin
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I Den nye præst
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

Rygterne svirrer
I Jægerforbundets medlemsblad kan læses om mangt og meget. Gennem mange
år har den fynske præst Niels Holger Ellekilde krydret bladet med sine humoristiske historier. I en bestemt anledning
ledte jeg efter én af hans historier, men
jeg kunne ikke finde den. Da min kones
bedstefar døde dette efterår, havde han
gemt nogle få gamle jagtblade. Da jeg
bladede en af dem igennem, var lige netop denne historie der, så jeg gemte den.
Nu sidder jeg så her og bakser med mit
indlæg til Runestenen, og det driller lidt.
Jeg kan ikke rigtig finde tråden. Så var
det, jeg hørte at der var ansat en ny præst
i sognet. Rygterne svirrer, men den skulle være god nok. En mandlig præst med
kone og tre børn, og de har været henne
og kigge…… Så fangede jeg en ny tråd.
Niels Holger Ellekildes herlige fortælling fra Jagt & Fiskeri, juni 1990. Denne
fortælling er i øvrigt én blandt mange,
samlet i bogen ”Med Krudt og Messehagel” udgivet på forlaget Pinus i 1994.
Historien
- Og husk så, sagde biskoppen og så hen
over de buskede øjenbryn. – Husk, at du

ikke kun skal færdes blandt dem der
kommer i kirken. Der er også andre mennesker i dit sogn, som måske har andre
interesser. Ja, svarede jeg, og tænkte på
den ruhårede, som lå ude i bagagerummet sammen med gummistøvler og tomme patronhylstre.
Vi sad i biskoppens hyggelige kontor
med de høje paneler, tunge gardiner og
de dybe læderstole. Vi sad der, den unge
præst, der skulle tiltræde sit første embede, og den gamle myndige biskop. Efter
et langt studium, praktisk efteruddannelse, prøveprædiken for menighedsrådet,
efter at have overvundet alle hurdler, var
nu kun det sidste tilbage. Samtalen hos
stiftets biskop, som var den sidste der
skulle give sin godkendelse. Han skulle
lægge den unge præst et og andet på sinde, før han blev sluppet fri. – Ja, det er
meget vigtigt for mig, at indprente dig
dette, fortsatte den værdige ældre mand,
- du skal færdes blandt alle i dit sogn, og
helst på deres betingelser.
Og sådan blev det også. Jeg bød til kirke,
og de kom en gang imellem. De inviterede på jagt, og jeg kom hver gang. Og det
kom der megen glæde ud af begge steder.
Flyttebilen holdt foran præstegården, og
naboerne skævede for at se, hvad det var
for en stabejds, der nu flyttede ind. Møbler og gods blev båret op ad den brede

Grønbjerg - Holmsland
Maskinforretning
Algade 2B, Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf. 97 38 40 35

v/Arne Nielsen

www.holmsland.com
Din lokale maskinhandler har altid et
godt tilbud på nye og brugte maskiner.
Ring og hør nærmere !
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Vestervang 3, Kloster
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 33 72 11

trappe. Flyglet kom ind ad hoved-døren,
man har vel status, men geværerne og
kassen med opsatser blev båret ind bagom. Man skal værne om sit billede i andres bevidsthed, hedder det vist. Kirke
og præstearbejdet skulle have første prioritet. Det var det jeg helst ville kendes
for. De skulle ikke sige om præsten, at
han prædiker som han skyder, som regel
forbi, men omvendt. Han skyder som
han prædiker, han rammer da en gang
imellem. Men det skulle blive anderledes.
Samtalen
De kom hos mig en eftermiddag, det unge par. De ville giftes, og datoen var
fastsat. Hun var ung og køn, så lys som
rav, som sangen siger. Dybe blå øjne,
honningfarvet hår, energisk og yndefuld
på samme tid, og meget meget mere. Og
da jeg så hende, tænkte jeg, at alt
det der med det evige liv er meget
godt, men det jordiske kan nu også
have kvalitet. Han var også tiltalende. Der var kontakt med det samme,
og så var han jæger. Og det talte vi
så lidt om. Lidt for meget om, og
glemte nær at ordne papirer og vælge salmer til deres bryllup. Ja vi var
nær aldrig kommet så langt, for der
er jo et broderskab mellem jægere.
Vi er af samme æt, hvad enten vi er
fra Jylland eller Fyn. Vi forstår hinanden og taler samme sprog. Og i
stedet for den alvorlige samtale om
ægteskabet, om moral og næstekærlighed, om pligter, talte vi om jagt.
Det var næsten som i jagthytten ved
frokosten efter en veloverstået formiddag. Det ene ord tager det andet,
og enhver øser af sin visdom. Vi
diskuterede hunde. Han havde to
sættere, og det var synd for ham
mente jeg. For de gik jo alt for stort,

og det var især synd for ham, at vi nu fik
en Storebæltsbro. Før var han da sikker
på, at de blev på Fyn. Nu vendte de sikkert først på Sjælland. Men det ville han
ikke høre om. Min ruhår, mente han, var
vel som alle ruhår vildtbider, så enhver
apport blev til ragout inden den blev afleveret. Derfra kom vi over pürchjagt til
havjagt, fra riffelkalibre til haglbøsser,
og tiden gik. Det ene ord tog det andet,
den ene tanke fulgtes af en anden. Til
sidst udvekslede vi de sidste jagthistorier, mens vi slog os på lårene af grin. Og
vi havde kun fået kaffe. Men bruden sad
stille for sig selv, ikke alt var i den skønneste orden. Det her havde hun vist oplevet før. Men vi kom på ret køl igen.
Fandt emnet og sluttede af med at gå
over i kirken og holde en lille generalprøve.
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Aflysningen
Og dagene gik. Jeg havde næsten glemt
vores samtale, og brudeparret var kun
navne i kalenderen blandt mange andre.
Vi var nu kommet godt ind i august. Det
var duejagtens tid. Det var en periode
med jagtlig travlhed. Man måtte jo være
med til at sikre høsten på raps og ærter
rundt omkring. Og dagene gik. Men
pludselig en formiddag ringede det energisk på døren. Man kunne næsten høre,
at noget var galt. Det var hende. Brylluppet skulle aflyses, og der skulle ikke sættes nogen ny dato, færdig, slut. Nu havde
hun fået nok. Og hvad var så grunden?
Den var klar. Hun havde masser af gange
måtte aflyse, sige nej, blive borte fra teaterture, familiefester, hyggeaftener og
byture med vennerne, fordi hun ikke
ville gå alene, og han skulle på jagt. Men
nu ville hun ikke mere. Han ville flytte
brylluppet fordi han skulle af sted. Han
havde fået tilbud om at komme med på
en jagttur og skyde en hjort. – Jamen, det
kan han da altid gøre, indvendte jeg.
Men hun fortalte, at det var hans faste
jagtvenner, der havde planlagt det. De
havde fået tilbud om et billigt arrangement på en jagtrejse. Og så slog hun med
nakken og sagde, at det, der alligevel

slog hovedet på sømmet, var, at han havde sagt til hende, at brylluppet det kunne
vel godt vente, men ikke så godt hjortene
i brunst og lettere at komme til. Jeg prøvede, at få hende til at se sagen fra den
anden side, man kan jo holde bryllup hele året. Men der var ikke noget at gøre.
Brylluppet blev aflyst. Udfaldet på denne
sag gjorde et vist indtryk på mig..
Vi var nu sidst i september. Den klatøjede måned, for har man adgang til et godt
andetræk, så skal det udnyttes. Og man
går allerede og glæder sig til oktober.
Hvornår så?
Så en dag kom hun tilbage. Nu ville hun
gerne høre, med hvor kort varsel de kunne blive gift. Han var kommet hjem fra
jagtturen, og havde ikke talt om andet
end de vidtstrakte skove og om jagten på
de store hjorte. Selv havde han fået en.
Igen og igen måtte han fortælle om det.
Det var ved at blive for meget. Men da
han var borte savnede hun ham alligevel.
Og hun havde fundet ud af, at hun holdt
af ham trods alt. Hun ville også gerne
giftes med ham, men på følgende betingelser: Brylluppet skulle holdes om en
uge, lørdag den 1. oktober! Nu måtte han
tage sin beslutning. Den 1. oktober, hvor

”Det gør mig glad”
Hvordan kommer man ”ovenpå” igen efter at man har mistet?
Dette er udgangspunktet for pastor Kræn Christensens oplæg/
foredrag
i Børnenes Hus, Grønbjerg
Mandag d. 23. februar kl. 19.30
Menighedsrådet Familie& Samfund og Kirkeligt Samfund.
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den store jagtsæson gik ind. Og hvor
hendes far, hendes brødre, han selv,
mændene i hans familie, ja næsten alle
de kendte skulle på jagt. Nu måtte det
briste eller bære. Nu måtte han vise om
han holdt af hende, eller hele livet ville
være gift med sin hund og sit jagtgevær.
Så kunne hun samtidig sortere deres omgangskreds og se hvem der virkelig var
venner og hvem der bare var jagtbekendtskaber. For vennerne ville komme
og de andre blive borte. – Ja, i første omgang kan det vel lade sig gøre, sagde jeg.
Papirerne er jo i orden fra sidst, og der er
ingen andre ting bestilt i kirken den lørdag. Men så begyndte mine egne faresignaler at blinke helt der inde hvor ingen
kan se, og hvor vi alle er egoister. For
lørdag den 1. oktober var streget med
grønt i min kalender. Og grønt betyder
jagt. Jeg skulle selv af sted som gæst på
et godt terræn med skov, krat og mose.

Biskoppen havde jo sagt, ikke bare dem
der kommer i kirke, også de andre. Og
dem var jægerne iblandt. I høj grad. –
Det er nok ikke så heldigt, begyndte jeg
forsigtigt. – Vi har haft en meget travl tid
her op til jagten - jeg mener op til oktober, med bryllupper og begravelser og
mange andre ting. Og organisten og kirkesangeren skal også på j… jeg mener
plejer at få lidt længere varsel. Og varmen i kirken virker ikke rigtigt, klokkerne hænger lidt skævt og orgelet spiller
falsk. Nej, det er nok en dårlig idé. Men
da lynede de blå øjne. – Jeg har godt set,
at du har en jagthund, sagde hun – og jeg
ved godt hvad det handler om. Men jeg
ved også at både lørdage og søndage er
arbejdsdage for en præst, og hvis jeg ikke bliver gift lørdag den 1. oktober, når
kirken ikke er optaget af noget andet, så
skal jeg nok klage til både provst og biskop og jeg vil gerne låne din telefon. Da
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følte jeg mig trængt. Jeg så foran mig,
hvad der ville komme. Tjenestemandssag, pligtforsømmelse, afsked uden varsel. Farvel til præstegården, farvel til
jagt. Farvel til hyggelig formiddagskaffe
og portvin hos de gamle koner. Farvel til
øl og gammel dansk hos dem, der havde
dårlig samvittighed over, at de aldrig
kom i kirken, men gerne ville være flinke mod deres præst. Herligt job. Farvel
til de hurtige rævejagter. Telefonen der
kimer tre kvarter før solnedgang. –
Præst, kan du være i skoven om 20 minutter? Der er ræv i grav. Farvel til de
muntre jagtmiddage lørdag aften, som
den hvor sognets jægere ud på de små timer bestemte, at nu skulle det være i
løgn. De ville i kirke næste morgen. Og
de holdt ord og mødte op. Og jeg holdt
prædiken, mens de sov. Farvel til den årlige præstebuk. – Du må skyde én hvert
år, men så vil jeg heller aldrig høre et ord
om, at jeg kun kommer juleaften. Farvel
til sognets nimrødder, hvad enten de kører Mercedes eller 2 CV. Farvel til alt
som var noget værd. Skulle hun være
grund til det? Nej, pokker’me nej. En
mand ved når han er slået. - Lad gå, jeg
gi’r mig, måtte jeg sige til hende. – Men
det bliver tidligst kl. 15.00.

igennem, salmenumrene kontrolleret,
kontakt til kirkens medarbejdere. I morgen kl. 15.00 som aftalt. Og derefter de
øvrige forberedelser. En gang olie over
haglbøssen, patrontasken fyldt op. Hvordan blev vejret? Jorden fra den sidste andejagt i mosen blev vasket af de grønne
gummistøvler. Man kommer ikke i snavset mundering. Jakke, bukser, hat, alt
lagt frem og set efter. Snor og fløjte til
hunden. En sidste tur ud på græsplænen
for at indprente nødvendigheden af absolut lydighed på fløjten. Et kik op på himlen og stjernerne. Hvordan bliver dagen i
morgen? Og dagen var gryet med det
dejligste solskin, med dugperler i spindelvæv, med lugt af muld og blade.
Dagen gik med krudtrøg og skarpe
knald, med forbiskud og latter og med
fasaner der faldt højt og flot i en sky af
fjer. Men hele dagen lurede det i bevidstheden. Husk på du ikke har fri i dag. Du
skal også have bryllup. Nok kunne det
glemmes en kort stund, når der var gang
i jagten, men så dukkede det op igen og
lå og gnavede. Ved frokosten trængte det
sig på. Der kom ingen morsomme historier fra min side. Tankerne var fremme i
tiden. Hvornår var det tid at køre? Kunne
jeg nå den første såt efter frokost?

Lørdag den 1. oktober
Sådan gik det til, at vi mødte i den gamle
hvidkalkede kirke den 1. oktober. Den
første dag i den store jagtsæson, en festdag for mange. Og så en lørdag. Selv
havde jeg været ude hele dagen. Fredag
aften var talen færdig, teksterne læst

I kirken
Den tog jeg med, men så var det også
slut. Og nu var vi der i kirken. De andre
kom i sidste øjeblik, i hvert fald de fleste
af mændene. De kom sent, og bilerne var
jordet til. Hist og her sad en frustreret
hund i en stationcar. Hvad skulle det her

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

til for, når det var lyst endnu? Rødmossede sad jægerne på kirkebænkene. Der
var ingen tvivl om, hvem der var kommet ind fra mark og skov. De sad der
med det klare blik, som skyldes udendørs aktivitet og den friske blæst. En og
anden så irriteret ud. Hvad var det her
for noget? At blive tilsagt med så kort
varsel og så den første oktober. Brudgommen var sammenbidt. Bruden syntes
usikker. Havde hun spændt buen for
hårdt? Det var ikke den stemning der
burde være. Der var ikke megen fest og
glæde. Den indledende salme var lidt
mat, og nu skulle talen så komme. Jeg
tænkte ved mig selv, det bliver nok svært
at tale romantisk om kærligheden og alvorligt om Guds rige, når man hele dagen har råbt og bandet over sin hund.
Men noget måtte der gøres. Nu sad de
der alle sammen og ventede på et skriftsted, en bibellæsning, et vers eller noget

tredje, og så kunne de sidde og lade tankerne flyve og ærgre sig over den afbrudte dag. Der måtte ruskes op i det her.
Det var alt for trist. Og så indledte jeg. –
Kære brudepar, velkommen her i kirken
til dagens sidste såt. Da vågnede de op
nede på bænkene og smilene bredte sig.
Jeg lagde manuskriptet til side. Nu måtte
det briste eller bære. I dag bliver i sat på
post, ikke hver for sig, men sammen. Da
skete der en forandring nede i kirken. Situationen blev løst op. Da blev al irritation over en for tidlig afbrudt jagtdag til
forståelse. Selvfølgelig skulle hun have
ham. Selvfølgelig skulle det ske på den
1. oktober. Selvfølgelig havde hun måtte
sætte hårdt mod hårdt, og de alle lære, at
jagten er en vigtig del af vores liv, men
ikke hele livet. Det skulle han blive mindet om hver år på deres bryllupsdag. Gæsterne nede i kirken smilede, så på hinanden og nikkede. Ingen sagde noget, men
alle forstod. 
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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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I Bestyrelsen i Børnenes Hus
Ved: Finn Krogh Jørgensen

Ny leder
Siden sidst har vi i bestyrelsen haft meget fokus på én bestemt opgave, nemlig
at finde en ny leder til Børnenes Hus.
I november måned fik vi endelig grønt
lys fra kommunen til at søge en ny leder,
og lige efter gik vi i gang med annonceringen. Vi fik 4 kvalificerede ansøgere,
hvilket faktisk er ret fint, når vi ser hvad
andre små institutioner i samme situation
har fået.
Umiddelbart før jul havde vi så nogle af
kandidaterne til samtale og vi fik her understreget, at de havde både kvalifikationerne og visionerne, så det var en spændende proces at være med til.
Alan Larsen indstillet
Efter samtalerne valgte en samlet bestyrelse at indstille Alan Larsen til stillingen
som leder af Børnenes Hus. Alan er som
lokal Grønbjerg-borger nok kendt af de
fleste. Han har bl.a. været med i den tidligere bestyrelse for børnehuset.
Ansættelsen var ved redaktionens slutning endnu ikke officielt godkendt af
kommunen og der skal efterfølgende være forhandlinger omkring ansættelsen.
Men vi håber at Alan kan tiltræde omkring den 1. marts, og vi glæder os til nu
for alvor at kunne komme videre med
vores projekt.
”Fælles rum”
Der er dog allerede spændende tiltag i
gang i Børnenes Hus. Lærere, pædagoger og Jens Kirk har arbejdet en del i
projekt ”fælles rum”. Et personalerum
hvor lærere og pædagoger kan holde deres pauser sammen og have én fælles ka-

lender, så man ved, hvornår de forskellige ting sker i huset.
Godt Nytår
Endelig vil vi fra bestyrelsen sende alle
elever, lærere, serviceleder, pædagoger,
medhjælpere
og
MiniMarier/Myreturebørn en lidt forsinket nytårshilsen.
Der skal også lyde en stor tak til alle de
forældre der i 2003 gav en hånd. Vi er
meget glade for den fine opbakning. 

Se alt om Børnenes Hus:

www.bhus.dk
Er du vaks
så kom straks
jeg er klar
med kam og saks

97 38 42 85
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I GIF - Nyt
Ved: Formand Leif Kjærgaard

Så er år 2003 ved at være gået, så her er
lige et lille tilbageblik.
Børnefodbold:
60 børn har spillet fodbold i denne sæson
på de forskellige hold.
Der er blevet spillet under DGI og det
har fungeret rigtig godt, det har nemlig
betydet at vi har spillet imod de små naboklubber.
Der har været stor opbakning fra forælder til såvel kørsel som kioskpasning og
naturligvis som heppekor til alle vores
hjemmekampe.
Stabile og dygtige træner har gjort, at det

Bredgade 64 6900 Skjern
97 35 12 1 1

har været rigtig sjovt at spille fodbold i
Grønbjerg Idrætsforening.
Det har medført at der har været stort
fremmøde til både træning og kampe.
Serie 2 Kvinder:
Der blev i efteråret 2002 lavet et samarbejde med Spjald IF omkring damefodbold.
Grønbjerg IF trak deres jyllandsseriehold, så der kunne begyndes på ny.
Det nye fælles hold skulle derfor starte i
serie 2 igen.
Aftale gik på at de skulle træne i Spjald
og spille alle hjemmekampe på grønbjerg
Stadion.
Der blev spillet under JBU, hvor det blev
til oprykning til serie 1.
Denne aftale har været til gavn for begge
klubber, men grunden til dette er lykkes
så godt er at Margit Lauridsen har lagt
utrolig meget arbejde i det
Så stor tak til Margit for dette arbejde.
Serie 6 Mænd:
For første gang i mere end 25 år har
Grønbjerg IF haft et herrehold.
Sæsonen startede rigtig dårlig med store
nederlag til følge, men da græsset var
ved at blive grønt og solen begyndte at
skinne, så kom holdet til at spille nogle
flotte kampe hvor de faktisk vandt en del
af.

Alternativ behandler
Karl Gejl
Bymarken 10B
Konsultation efter aftale
97 38 40 40 1800 - 1900
karlgejl@vip.cybercity.dk
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Bill Pedersen var holdets fader både som
træner og holdleder, så derfor en stor tak
til ham for dette arbejde, som han har
brugt meget tid på.
”Men læren må være følgende, når man
vil noget, så er der kun arbejde tilbage.”
Flot gået.
Net-cafe:
Net-cafe er et sted hvor børn og unge
spiller på pc'er, under forælderovervågning
Opstarten i år 2002 var utrolig vanskeligt
for der skulle mange penge til, for at
starte sådan et spille sted.
Men der blev taget et lån i banken og
indkøbt 3 nye og 4 gamle pc'er, samt
programmer hertil.
I år 2003 har vi solgt de 4 gamle pcér og
indkøbt 7 nye spille pc'er, så vi i dag har
10 nye spille pc'er.

ANGUS
KØDKVÆG

Dette har kun været muligt fordi, at der
har været utrolig stor opbakning fra
Grønbjergs børn og unge samt deres forælder.
Nicolai Asmussen og Kasper Kjærgaard
skal have stor tak for deres tekniske støtte, samt deres hjælp til de mindste spiller.
Generelt har år 2003 været et godt år for
Grønbjerg IF, men det var aldrig lykkes
hvis ikke i havde haft den store opbakning.
Så derfor skal der lyde en stor tak til alle
som har støttet os både økonomisk og socialt.
Hvad er planerne så for 2004.
1. Grønbjerg Idrætsforening skal forsat
udvikle sig i den retning, hvor området
og lokaler bruges i flest mulige timer og

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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af flest mulige personer.
2. Børnefodbold forsætter under DGI,
med Niels Jørgen som Stadionkoordinator
3. Spjald/Grønbjerg damefodbold, træner
i Spjald og spiller halvdelen af deres
hjemmekampe på Grønbjerg Stadion.
4. Grønbjerg IF serie 6 hold, træner og
spiller alle kampe på Grønbjerg Stadion

Meningen var at der skulle bygges ca. 70
m2 til klubhuset i år 2004. De ca. 30-35
m2 skulle bruges til net-cafen og resten
havde vi tilbudt ungdomsklubben som
lejemål.
Men ungdomsklubben takkede desværre
nej til dette tilbud, så derfor har vi ændret planen til at der kun skal bygges 50
m2, som så skal være færdig til indflytning senest 01-07-2004.

6. Net-cafen forsætter sin gunstige udvikling, så vi opnår 12 store spillemaskiner og der undersøges om muligheder for
pc voksen undervisning.

8. Vi skal havde fundet 3 nye bestyrelsesmedlemmer, som kan indtræde i bestyrelsen medio februar 2004, så vi kommer op 7 medlemmer igen. Det er en
nødvendighed for at forsætte vores positive udvikling de næste mange år.
Jeg ville lyve hvis jeg sagde at der ikke
er noget arbejde i at side i denne bestyrelse, men der er også mange muligheder
og sjove stunder.

7. Bestyrelsen har besluttet at der skal
udarbejdes en plan for tilbygning af
klubhuset.

SÅ DERFOR, HOLD DIG IKKE TILBAGE.
MEN BLIV EN DEL AF DET. 

5. Grønbjerg IF Old-boys herre hold,
træner og spiller alle kampe på Grønbjerg Stadion

Grønbjerg IF's generalforsamling
Tirsdag den 17. februar 2004 kl. 19.00
I klubhuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
(der skal gerne vælges 3 nye, så vi igen kommer op på 7 medlemmer i bestyrelsen)
6. Valg af revisor og revisorsuppleanter
7. Evt.
Flg. er på valg: Niels Jørgen Sønderby, Ulla Olesen (Ulla ønsker ikke genvalg)
Flg. er ikke på valg: Leif Kjærgaard Kristensen, Bill Pedersen, Børge Jensen
Vel mødt - bestyrelsen
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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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I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Epidemier !
Når dette læses er influenza-epidemien
forhåbentlig overstået for denne omgang.
En anden "epidemi" går stadig sin sejrsgang over hele den vestlige verden, den
såkaldte fedmeepidemi. Hvorfor rammer
den særlig den vestlige verden? Hvorfor
er den startet i USA og har bredt sig ud
derfra? Hvorfor har slankekure normalt
kun forbigående virkning? Hvorfor har
fede mennesker tit svært ved at få arbejde?
Der findes ikke en enkel kur mod overvægt af den simple grund, at det ikke er

overvægten, der er det grundliggende
problem; men livsstilen og vanerne. Det
betyder, at overvægtige ikke har en svagere karakter end andre, men har mere
uhensigtsmæssige vaner og livsstil.
Der kan være flere årsager til det, og
det er ikke nemt at finde frem til, hvad
der egentlig ligger til grund for det,
men det er umagen værd, at prøve at
finde ud af. Hvis man kan det, er der en
bedre chance for at gøre noget ved det.
Overvægtige mennesker har ikke sværere ved at "tage sig sammen" end andre og er heller ikke mere dovne. Der er
ingen grund til at diskriminere dem på
arbejdsmarkedet. 

www.groenbjerg.dk
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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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 Vandkvaliteten i Grønbjerg
Ved: Formand Per Hessellund Lauridsen

Miljøcenter Vestjylland I/S, der står for
prøvetagning af vandet i Grønbjerg, har
investeret tid og ressourcer i et program,
der automatisk genererer de data, som
vandværkerne er forpligtigede til at offentliggøre. Heldigvis er det ingen skam
at offentliggøre tallene for Grønbjerg
Vandværk.

Først dog lidt læsevejledning:
Når Miljøcentret skriver <1 og kvalitetskravet er <1, så betyder det, at der ikke
må kunne måles bare en enkel bakterie
(der er så heldigvis heller ikke målt nogen bakterier). Hvorfor skriver de så ikke
bare 0? Det gør de ikke fordi de ved kun
hvad deres måleudstyr fortæller dem, og
udstyret siger mindre end 1. Der er med
andre ord ingen fare på færde. 

Tag med Grønbjerg GUF til

Familiesvømning i Ulfborg
Vi fortsætter efter jul
Bussen kører fra P-plads ved Børnenes Hus kl.18.00 følgende dage:
Onsdag d. 7. - 14. - 21. - 28. januar
Onsdag d. 4. - 18. - 25. februar.
Onsdag d. 3. marts.
Pris pr. gang pr. deltager kr. 30,-

Venlig hilsen Grønbjerg GUF.

Opføres på de skrå brædder i Grønbjerg Forsamlingshus:
Generalprøve - Fredag d. 27. februar
Premiere - Lørdag d. 28. februar
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Grønbjerg Vandværk
INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2003
Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Miljøcenter Vestjylland I/S foretaget udtræk af data for Grønbjerg Vandværk 2003
Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001
Nedenstående information omfatter § 30, stk1. nr. 6.

Der er i 2003 udtaget følgende prøver:
Hos forbrugere
På vandværk
Fra boringer
Fra ledningsnet

Ordinære Opfølgning Andet
3
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0

Forklaring på nedenstående tabel:
V = undersøges på vandværksprøver
F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers
taphane
L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet
< = mindre end
> = større end

ANALYSERESULTATER 2003
Parameter
Kemiske:
Hårdhed
pH
Nitrat
Jern
Mangan
Nikkel
Flourid
Mikrobiologiske:
Coliforme bakterier
Eschericia coli (E.coli)
Kimtal 22 °C
Kimtal 36 °C

Seneste
resultat

Laveste
resultat

Højeste
resultat

Kvalitets
krav

Sted

3,5
8,09
<0,5
0,09
<0,005

3,5
8,01
<0,5
0,07
<0,005

3,5
8,09
<0,5
0,09
<0,005
<0,1

mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l

7 - 8,5
< 50
< 0,2
< 0,02
< 20
< 1,5

V
F
V
F+V
F+V
L
V

<0,10

<0,10

<1
<1
1
<1

<1
<1
1
<1

<1
<1
4
<1

antal/100 ml
antal/100 ml
antal/ml
antal/ml

<1
<1
< 200
< 20

F+V
F+V
F+V
F+V

Enhed

dH

Præsteindsættelse i Nr. Omme Kirke
Vores nye præst Ole Rasmussen
bliver indsat i sit embede i Nr. Omme Sogn, Grønbjerg

søndag d. 8. februar kl. 9.00
Efterfølgende vil der være lejlighed til at hilse på den nye præst ved en
kop kaffe i Forsamlingshuset
Menighedsrådet
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I Rom til Whiskysmagning ????
det blev kaldt en
blended.

Ved: Oldermand Karl Gejl

En Whisky aften i smagens verden.
(hvor nogle blev snydt)
Det var en mørk, regnfuld og stormfuld
aften sidst i oktober da Brugsen og MAC
Y AS i samarbejde havde indbudt til en
aften med Whiskysmagning i forsamlingshuset i Grønbjerg. De havde forsøgt
en gang før uden held, men denne gang
var der deltagere nok til at det blev gennemført, heldigvis.
Vi var lidt under 30 deltagere i alle aldersgrupper, men med det formål at smage de forskellige smagsvarianter som
den dejlige drik, whisky, byder på. Et par
enkelte havde tilmeldt sig udelukkende
for at støtte arrangementet og havde aftalt med Poul fra Brugsen at de skulle
have rødvin i stedet for at smage de liflige dråber, de ved ikke hvad de gik glip
af. Men det var dejligt at de var med, så
aftenen kunne blive til noget.
Vi startede med en velkomstdrink bestående af Hutchisons Ginger Wine blandet
op med æblecider, en dejlig let drink, der
virkelig kan anbefales. Derefter gik vi
over til de hårde varer startende med en
blended whisky fra det vestlige Skotland,
bare for at prøve hvad det ville sige med
en blended whisky og samtidig fik vi en
forklaring på det forskellige der gjorde at

Efterfølgende blev
der serveret forskellige whiskytyper og vi
fik en forklaring af
repræsentanten fra
firmaet MAC Y AS
om de forskellige bl.a. hvor de kom fra
i Skotland og han
fortalte om hvordan
de lavede whisky lige
fra begyndelsen til
det kom på tønderne,
det var utrolig interessant at høre om, vi
nød det meget da vi er nystartet i dette
forum, og gerne vil lære om forskelligheden der er i denne pragtfulde drik.
Vi nåede gennem 8 forskellige, meget
forskellige, whiskyer og der var noget
for enhver smag, men den største overraskelse kom da Poul fra Brugsen serverede en rom (underlig ting til en whiskysmagning), vi tænkte da vi læste at det
var en rom fra Guatemala, at det eneste
de havde i det land var narkotika og våben, men det var aftenens helt store
smagsoplevelse. 4 år i træk er den blevet
kåret til ikke mindre end verdens bedste
rom og ikke uden grund, den kan ikke

Adr.:
Svinget 2B Grønbjerg
Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68
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beskrives den skal opleves. Den var 23
år gammel og den flaske jeg købte blev
ikke ret meget ældre, det må jeg indrømme.
Efter nogle dejlige smagsoplevelser alt
efter smag var det tid til spisning, hvor
bestyrelsen fra Brugsen serverede noget
godt, og der var mulighed for at købe øl,
vin og vand til fornuftige priser, rart at
det kan holdes til fornuftige priser, og
dejligt at se bestyrelsen bakke op om en
sådan aften.
Til slut blev der serveret kaffe med en
dejlig Heather Creme likør til, og dertil
havde Poul klisteret et lille stykke tape
under et af glassene og den som havde
dette glas vandt en flot præmie nemlig
en samling af 6 forskellige små flasker
whisky, denne blev vundet af Bent Sørensen som havde taget turen herop helt

fra Tørring ved Vejle for at deltage i
whiskysmagningen. Og under kaffen gik
snakken livlig ved bordene og vi var da
nogle som næsten måtte smides ud, så
der kunne blive lukket og slukket efter
en helt igennem pragtfuld aften, hvor
dem der ikke deltog gik glip af en stor
oplevelse, også selv om man ikke bryder
sig om whisky. Der er store smagsforskelle på denne dejlig drik, så man kan
hvis man leder efter det, sagtens finde en
man kan lide.
Jeg vil gerne takke Poul fra Brugsen og
repræsentanten fra MAC Y AS for en
meget fin aften.
Nr. Omme Whiskylaug
Karl Gejl
Oldermand 

Din lokale el-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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I Grønbjergs bidrag til krigen mod terror
Ved: Formand Per Hessellund Lauritsen

Årsberetning - Grønbjerg Vandværk
2002 – 2003

tioner. Denne formue mener vi, at vi har
i dag. Derfor er et lille overskud på knap
67.000 kroner meget tilfredsstillende.

Grønbjerg Vandværk har i dag 277 medlemmer. De 277 medlemmer har i løbet
af året tappet 68.800 m3 vand, hvilket
svarer til ca. 248 m3 vand pr. medlem
(husstand). Det er så op til den enkelte at
vurdere, om vi er mere eller mindre rene
i Grønbjerg, eller om vi har specielt
grønne græsplæner.

Vandkvaliteten fra Grønbjerg Vandværk er heldigvis fortsat i top. Glem alt
om at købe vand på flaske. Vandet fås
ikke meget bedre andre steder end fra hanerne i Grønbjerg. Det bliver vi selvfølgelig alle bekræftet i, hvis vi drikker århus- eller københavnervand. Heldigvis
siger vandprøverne, udtaget i årets løb,
det samme.

Økonomisk set går det fint for vandværket. Vi har i regnskabsåret præsteret et
lille overskud på knap 67.000 kroner.
Strategien er, at vandværket skal have en
formue, der sætter vandværket i stand til
at imødegå omkostningskrævende situa-

Hvad er så sket i årets løb? Fejer en ny
kost bedre, dårligere eller blot anderledes? Det er vanskeligt at give noget fornuftigt svar på, men i årets løb er der da
sket lidt. Videbæk Kommune og vand-

Er du i gang med at arrangere :
-

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

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

Udlejning af Multisalen

værkerne i kommunen er enedes om, at
vandværkerne skal stå for opkrævning af
vandafledningsafgift. For Grønbjerg
Vandværk er dette forløbet uden problemer.
Bestyrelsen har i oktober meldt Grønbjerg Vandværk ind i Foreningen af
Vandværker i Danmark (www.fvd.dk)
for at kunne trække på foreningens erfaringer og vandværksfaglige ekspertiser.
Hvad skal der så ske i løbet af det næste års tid? Vi har i dag en række kort
over vores forsyningsområde. Disse kort
viser nogenlunde hvor diverse stophaner
er placeret. De viser også nogenlunde
hvor ledningerne løber. For at højne kvaliteten af kortene og for nemmere at kunne opdatere disse, har vi besluttet at digitalisering kortene. Digitaliseringen giver
naturligvis ikke mere præcise kort, men
ved at bruge GPS og måske metaldetektorer, vil kvaliteten af kortene blive højnet. Den største fordel er dog, at kortene

er lettere at vedligeholde, og det vil være
nemt at printe relevante kortudsnit ud til
entreprenører og andre, der ønsker at
grave tæt på ledningerne.
Vi har også i bestyrelse besluttet at undersøgelse af muligheden for at koble
Grønbjerg Vandværk sammen med et nabovandværk, som sikkerhed for fortsat
stabil vandforsyning i tilfælde af problemer i Grønbjerg. Vi har besluttet at gennemføre et papirprojekt, så vi får et overblik over økonomien i en sammenkobling. Herefter kan vi beslutte, om projektet skal føres ud i praksis.
Vi har også planer om, at Foreningen af
Vandværker i Danmark skal gennemgå
vandværket med hensyn til forsikringer,
el forbrug og driftsforhold i øvrigt.
Krigen mod terror skal på dagsordenen; også i Grønbjerg. Georg Bush skal
ikke stå alene i kampen. Grønbjerg

Søndag d. 22. februar
Kl. 14.00 – 16.00

OBS !
Der er præmie til de bedste
udklædte

Børn gratis adgang.
Der sælges is og sodavand
Voksne kr. 25,Inkl. Kaffe og fastelavnsbolle.

Grønbjerg Sogneforening.
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Vandværk melder sig også på banen. Ikke under Bush’s faner, for det kan vi ikke nødvendigvis overskue, men kæmpe
vil vi. Ingen terrorister skal komme til
Grønbjerg og tage os som gidsler i en eller anden ideologisk eller fundamentalistisk kamp, der ikke kommer os ved.
Derfor, ansporet af en hvas bemærkning
i tilsynsrapporten fra Videbæk kommune, har vi i Grønbjerg Vandværk planer
om at sikre vandforsyningen. Løsningsmuligheder har været diskuteret. Rocker
typer kunne evt. bevogte værket. Vi kunne udstyre Johannes med videoovervågningsudstyr og en mængde automatiske
våben. Vi kunne spørge PET til råds og
måske få lokalbetjenten til at ligge på
lur. Vi har også en lokal jagtforening; og
en billard forening. Døren til vandværket
er godt nok låst, men ansporet af den
øverste myndighed på området, Videbæk
Kommune, er vi dog endt med et passende højt hegn rundt om vandværket. Vi
tror nemlig ikke, at hverken internationale eller nationale terrorister har kendskab
til boltsakse og lignende avanceret udstyr. Derfor skal der snarest opsættes et

hegn rundt om vandværket ved parkeringspladsen, nu hvor tjørnehegnet ikke
yder tilstrækkelig terror beskyttelse.
Til slut vil jeg gerne takke den øvrige
bestyrelse og Johannes for deres indsats.
Det er en fornøjelse at være en del af
Grønbjerg Vandværk, når alt fungerer.
Med Jørgens, Peters og Johannes’ indsats er vandværket en velsmurt maskine,
der fungerer til alles tilfredshed. Derudover skal der rettes en tak til Mogens
Ballegaard for hans indsats, som har
gjort det muligt for Grønbjerg Vandværk
at overholde Videbæk kommunes bekendtgørelse for vandværker vedr. information og offentliggørelse af vandprøveresultater ved at få indlæg og annoncer i
Runestenen og på Grønbjergs hjemmeside (www.groenbjerg.dk).
Peder Christensen og Jørgen Kristensen
blev genvalgt til bestyrelsen, og Leif
Tange overtager Jens Viggos revisorpost,
da Jens Viggo ikke ønskede at fortsætte.


Fra venstre Per Hessellund Lauritsen, Jørgen Kristensen, Peder Christensen og Johannes Mikkelsen
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Vi har gjort det grove
...du skal gør det sjove
Briketter sælges fra egen fabrikation i Estland
Ring til
Grønbjerg Møbelindustri
tlf.: 97 38 42 44
og hør nærmere

Briketterne har:
•
høj brandværdi
•
lavt vandindhold
•
lav aske %
•
og så er de billige

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Holger Therkildsen
97 38 41 61

Vores NetBank er åben de
fleste af døgnets timer, så du
kan ”klikke” dine overførsler,
betalinger m.v. på plads, når
det passer dig

www.landbobanken.dk
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I Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Thorkild Falck Jensen, Spjald Plehjem, tidligere ”Æ Teglværksgård”,
Holstebrovej 19
Natten mellem den 5. og 6. november
2003 sov Thorkild Jensen stille på Spjald
Plejehjem, 67 år.
Han blev begravet fra Nørre Omme Kirke onsdag den 12. november.
Thorkild blev født som den yngste i en
børneflok på fire hos teglværksejerparret
Grethe og Anders Jensen, Grønbjerg
Teglværk.
Som den sidste i flokken, var det vel ikke lige ham, der var tænkt på, som den
der ville komme til at drive teglværket
videre efter forældrene.
Der var jo en storebror - Ulrik!
Men der blev fuldstændig vendt op og
ned på planerne, da Ulrik i en ung alder efter pludselig opstået sygdom, døde.
Nu skulle Thorkild vænne sig til tanken
om, at det var ham, der blev satset på til
at drive den ret store grønbjergvirksomhed videre. Der blev ikke så meget
spurgt, om han havde lysten. Da hans
mor så også, efter få år døde, blev det
Thorkild og søsteren Ingrid Engestoft,
der, sammen med gamle betroede ansatte, kom til at stå for driften af det dengang driftige foretagende, som leverede
tegl til en masse vestjysk byggeri.
Dette blev Thorkilds arbejdsliv frem til
de år, hvor tiderne skiftede, og priserne
gik ned. Det var ikke længere rentabelt at
drive teglværker af den her størrelse.
Dette blev også Grønbjerg Teglværks
skæbne. Man besluttede at stoppe produktionen og sælge det hele til andet formål.
Thorkild Jensen forblev ugift, søstrene
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Ellen og Ingrid og deres familier var og
blev derfor også hans nærmeste. Det blev
dem, der tog del i hans liv - hans sorger
og glæder. Over båden blandt andet - og
den røde sportsvogn. - De - familiemedlemmerne, havde da også undt ham nogle flere gode år, men Thorkilds helbred
havde fået et knæk, - sygdom kom i de
senere år til, og han tog ophold på plejehjemmet i Spjald, hvor han blev meget
glad for at bo.
Thorkild var et stille menneske, som ikke
sagde så meget, men han havde sin faste
plads i familien. Og på denne plads vil
han være savnet!
Æret være Thorkild Falck Jensen´s minde!
Karl Frederik Pøhl Nielsen,
Tjørnevej 1
døde stille i sit hjem den 16. december
2003, 84 år, og blev under stor deltagelse
begravet den 20. december fra Nørre
Omme Kirke.
Karl Frederik blev født på gården Pøhl
som søn af Thomine og Knud Pøhl Nielsen. Her voksede han op i en stor søskendeflok.
Bortset fra en kort periode som købmandslærling, (det blev dog hurtigt opgivet) og et ophold på Hammerum landbrugsskole, har Karl Frederik ikke arbejdet andre steder end hjemme i Pøhl. Det
blev nemlig besluttet, at han skulle drive
Pøhl videre efter forældrene, og så måtte
der jo ændres ved uddannelsen.
Det var medens Karl Frederik gik på
landbrugsskolen, at Anna Thaysen fra
Stadilø tilfældigvis også gik på skole i
Hammerum - nemlig på husholdningsskolen. Her kom de til at kende hinanden, og den 20. marts 1948 blev de gift
og overtog samme år Karls fødegård.
En gammel gård er Pøhl - hovedgård kaldes, fordi der herfra i sin tid er udstykket

fire ejendomme. Han blev fjerde led i
slægten - om end ikke i lige linje - som
drev landbrug på Pøhl. Og af de tilhørende 115 tdr. land var endnu ikke alle opdyrket, da han overtog. Men Karl Frederik var en flittig mand, så han tog fat på
den sidste del af heden, og gjorde den til
frugtbar jord. De 4 gravhøje, der ligger
på Pøhl-jord har han dog nok måttet køre
udenom. På Pøhl-mark har der boet mennesker i tusinder af år, og her er gjort adskillige vigtige oldtidsfund. - Og her på
dette sted fik Anna og Karl Frederik så
også deres arbejdsliv - en generations
indsats indtil de i 1985 overdrog det til
sønnen Knud, og købte huset på Tjørnevej.
Karl var det, man vist kalder en hjemmets mand. Han ikke ligefrem søgte offentlige hverv, - ville helst være derhjemme ved pligterne og Anna. Dog, han
sad da som formand for Grønbjerg Andelsmejeri en del år.
Men naturen holdt han meget af, ville
gerne ud på jagt med gode jagtkammerater og familie. Han var kendt som et lunt
menneske, og kunne tit fortælle gode historier, så han var aldrig kedelig at være
sammen med - altid en kvik bemærkning. Ja, der fortælles, at humoren havde
han med til det sidste, selvom han var
meget træt og afkræftet.
Hobbyer, han satte pris på var kryds- og
tværsopgaver og en god bog!
Anna og Karl Frederik var meget flittige
kirkegængere. Anna var i mange år organist ved Nr. Omme Kirke, så efter ophøret hermed fortsatte parret med at have
deres faste pladser i stoleraderne ved
søndagsgudstjenesterne.
De fik den lykke at blive forældre til 2
piger og 2 drenge. Men måtte også bære
den store sorg, det var at miste lille fireårige Anton ved en vådeskudsulykke. Så

svære byrder blev der også til familien i
Pøhl at bære.
Karl Frederik var et højt elsket familiemedlem både for Anna, de tre børn, svigerbørn, børnebørn, børnebørns mænd
samt de to små oldebørn. Ja, skriv bare,
at vi har haft verdens bedste bedstefar,
siger Anette og Anne Louise!!!
Børnene er: Minna, som bor på det tidligere Grønbjerg Teglværk, - Knud, som
driver Pøhl og Anna Kirstine, som bor i
Holstebro.
Anna og Karl var, både i deres Pøhl-tid
og i deres nuværende hjem på Tjørnevej,
et meget gæstfrit par, som det var rart at
dumpe ind hos!
Æret være Karl Frederik Pøhls minde!


www.runestenen.dk

Generalforsamling
i
Grønbjerg
Sogneforening
onsdag d. 18. februar kl. 1900

i
forsamlingshuset
dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen
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I Tarifblad for Grønbjerg vandværk 2003/2004
Fast afgift:  625,00 kr.
Kubikmeterpris1,90 kr.
Statsafgift pr. m3.(2003/2004) 6,25 kr.
Tilslutningsafgift:
Vandværksafgift vandmåler + stophane inkl. montering  10.000,00 kr.
Tilslutning uden for byzone ekskl. retablering  43.750,00 kr.
Vandledningsafgifter: Videbæk Kommune
Fast afgift 500,00 kr.
m3 - bidrag  16,75 kr.
Spildevandsafgift:
godkendt nedsivning pr. m3 0,50 kr.
ikke godkendt pr. m33,80 kr.
Gebyr ved for sent betaling:+ rente  125,00 kr.
Betaling:
Der vil blive fremsendt opkrævning på a conto betaling i februar og september.
Betalingstid:
Betaling skal ske den 15. i samme måneden som opkrævningen fremsendes, sidste rettidige betalingsdato vil være påført opkrævningen.
Betalingsmåde:
Betaling skal ske med giro til posthus, bank eller homebank.
Årsopgørelse:
Sammen med a conto opkrævning i februar, følger årsopgørelsen fra 2002.
Måleaflæsning:
Der vil hvert år i december måned blive fremsendt aflæsningskort, som skal
returneres til Vandværket senest den 5. januar.
Flytning:
Ved flytning skal dette meddeles vandværket sammen med måleraflæsning,
derefter vil der blive udarbejdet en slutopgørelse over det faktiske forbrug.
Alle priser er inkl. moms. 
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VIKINGEN ER LØS

Jeg fortsætter serien jøder om jøder.
I en lille by, lagt ude østpå i Sovjetunionen, gik rygtet en morgen: Der kommer
kød i butikken i dag.
Inden klokken var 9, stod hele byen i kø. Det var bitterlig koldt, det sneede en
smule og blæste voldsomt.
Klokken 10 kom partikommissæren, steg pelsklædt ud af sin opvarmede bil og
sagde:
- Borgere, det er rigtig nok. Der kommer kød i dag. Men ikke så meget, som vi
havde regnet med og håbet på. Jeg vil derfor bede alle jøder om at forlade køen.
Jøderne luskede stille af. Resten af køen blev stående i den tiltagende kulde.
Klokken 11 kom kommissæren igen.
- Kammerater, sagde han, der kommer kød. Men vejret er dårligere, end vi havde
regnet med, vejen længere, lastbilerne i ringere stand. Så der kommer langt mindre, end der var forudset. Jeg vil derfor bede alle ikke-partimedlemmer om at forlade køen med det samme.
Ikke-partimedlemmerne listede surmulende af, mens den lille seje flok partimedlemmer forsøgte at holde varmen i den tiltagende snestorm.
Klokken 12 vendte den pelsklædte funktionær tilbage, steg ud af bilen og sagde:
- Partikammerater. Til jeg kan jeg sige sandheden. Der kommer overhovedet ikke
noget kød.
Han blev mødt med isnende tavshed, bortset fra byens ældste partimedlem, der
hvislede ud mellem de frostblå læber:
- Hvorfor i helvede skal jøderne have alle fordelene i det her samfund.

En russisk jøde bliver kaldt op til myndighederne i Moskva og bliver bedt
om at udfylde en række papirer. Under rubrikken "Har du slægtninge i udlandet"
skriver han nej. Kommissæren retter ham og siger:
- Det passet jo ikke. Du har en bror, der bor i udlandet.
- Nej, svarer den russiske jøde, han bor hjemme i Israel. Det er mig der bor i udlandet.
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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

