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I løbet af februar og marts måned er der sket en udskiftning på tre vigtige
poster i Grønbjerg/Nr. Omme sogn. Den 1. februar tiltrådte Ole Rasmussen som ny præst i Nr. Omme Sogn og samme dato tiltrådte Jens Peter
Mikkelsen som uddeler i Brugsen i Grønbjerg og 1. marts blev Alan Larsen ansat som ny leder af Børnenes Hus i Grønbjerg.

RUNE
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I Redaktionen
Forsiden
Det kan jo altid give anledning til fortolkning når man skal placere mennesker i én eller anden form for rækkefølge. Når der er nytårskur hos dronningen, er der ingen tvivl om hvem der
skal placeres hvor. Det er noget andet
med tre personer der skal placeres på
Runestenens forside. Men én ting er
sikker - vi har fået tre nye personer på
afgørende poster i vort lokalsamfund.
Her omkring
På stormødet i Multisalen den 3. mats
talte Annemarie Kruse fra Landdistrikternes fællesråd om generationsskifte.
Vi kan sige at med de tre personer der
er ansat i betydende stillinger i vort lokalsamfund, er der påbegyndt et generationsskifte der kan ses - og vi vil efterhånden også se om det kan høres og
mærkes i form af handlinger. Godt nok
er det ene generationsskifte sket med
modsat fortegn, men jeg håber og tror
at generationsskiftet er sket med fordel
for vort lokalsamfund.
Hvordan så med det øvrige lokalsamfund? Er der begyndt et generationsskifte der. I befolkningen, ja. Der er
flyttet mange nye og unge mennesker
til sognet og mennesker der tilsyneladende vil gøre en indsats for vort lokalsamfund.
Så mangler vi måske blot at generationsskiftet skal slå igennem til vore foreninger. Tja! Når der kommer én a to
foruden bestyrelsen til diverse generalforsamlinger kan det jo være lidt svært
- speciel når den ene er halvgammel og
skal komme for at tage et billede af den
nye bestyrelse, så kan det godt lade
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vente lidt på sig - med det generationsskifte.
Møder man ikke op og giver sin mening
til kende og vil deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet, så vil der være en del lim
på taburetterne endnu!
Men måske skulle man gribe tingene an
på en helt anden måde, en måde der vil
få en liberalist til at ligne en konservativ
søvngænger.

Konfirmander i 2004
Følgende skal konfirmeres d 9. maj 2004 i
Nr. Omme kirke:
Anne-Sofie Anneberg, Sønderkjærsvej 16
Jakob S. Larsen, Spåbækvej 2
Jonas Nielsen, Sønderkjærsvej 12
Lisa Hertzberg Nielsen, Grønnegade 7
Marie V. Mathiasen, Algade 44A
Mette Hounisen, Algade 41

Deadline for nr. 68 er
lørdag d. 24. april
Bladet udkommer
onsdag d. 12. maj
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Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn
(Videbæk Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi
respekterer ikke et ”nej tak” !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.

I Nyt fra Byrådet
Ved: Gravers Kjærgaard

Der er ingen tvivl
om, hvad der diskuteres mest i den
kommunale verden
lige for tiden, - ja
rigtig gættet, det er
stadig den fremtidige struktur. Alt imens debatten kører er
det imidlertid særdeles vigtigt, at tingene
kører videre og opgaverne løses, som om
intet var hændt. Breder der sig en holdning i vores politiske hverdag gående på
at nu må vi nok hellere lige køre på lav
blus og afvente, hvad der sker, bliver vi
hurtig handlingslammede, og det er da
den ringest mulige udgangspunkt, for at
gå ind i nye samarbejder og gøre vores
indflydelse gældende der. På nøjagtig
samme måde er det gældende i vore institutioner, - i øvrigt ser jeg ingen tegn
på, at det ikke er tilfældet, - jeg tror bare
det er væsentlig, at vi minder hinanden
om den problemstilling. Så altså, jo bedre vi driver vores kommune nu og frem
til en eventuel sammenlægning, jo mere
vil der blive videreført af, og jo sværere
vil det være at gøre indgreb, på vore
”systemer”.
Det mest spændende lige nu er, set med
mine øjne, hvordan regionsstrukturen vil
forme sig, og hvilke opgaver der bliver
placeret der. Før det er sket, er det meget
svært konkret at sætte struktur og størrelser på de kommunale samarbejder og
sammenlægninger. Det skal dog ikke
hindre os i, at vi gør os tanker om, hvem
vi geografisk og kulturelt passer bedst
sammen med her i Videbæk Kommune.
Det er, tør jeg godt sige, efter de flestes
mening kommuner mod vest og sydvest,
altså Ringkøbing, Holmsland, Skjern og

Egvad, alt efter størrelsen på en given
kommune. I øvrigt håber jeg ikke vi får
en region fra Holmsland til Århus.
Fællesskab.
Undervisningsministeriet har afsat puljemidler til forbedring af indsatsen overfor
udsatte børn og unge. Pengene skal gå til
3 hovedgrupper af projekter, nemlig lektiehjælp, en tidlig indsats og udsatte
børns undervisning. Alle 3 områder falder helt i tråd med folkeskolerne i Videbæks indsatsområde: Vision 2008.
fortsættes side 6...
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...fortsat fra side 3

Der søges ind på lektiehjælp, hvor forvaltningen så vil forsøge at få et projekt
op at stå i samarbejde med Herborg Skole. Erfaringerne herfra vil jo så over tid
naturligvis komme alle skolerne i Videbæk Kommunes skolevæsen til gavn.
Selv om vi har selvstændige skoler med
selvforvaltning, er det væsentlig at vi også har noget fælles, der kan virke inspirerende og udviklende for den enkelte skole. På den måde skulle vi også gerne være kendt udadtil, og dermed være synlige
og attraktive, når der skal tiltrækkes personale til ledige stillinger her i kommunen.

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

I dette eksempel gælder det undervisning, men i princippet kunne det jo være
en hvilken som helst faggruppe og serviceområde.
Afslutning.
I skrivende stund, den næstsidste dag i
februar, har vi høj himmel, et par graders
frost og et tyndt lag sne, men det til trods
er det vel lige før:
Våren er i luften;
lyttende til livets spil
venter verden vide
på, hvad som`ren vil. 

• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller
• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg
• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden
• Store brændekløvere sælges og udlejes

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 Alan Larsens første skoledag
Alan Larsen, den nye leder af Børnenes
Huser, er ansat pr. 1. marts 2004, men
man begynder ikke i et nyt job en mandag, så derfor begyndte Alan Larsen
først tirsdag d. 2. marts.
En helt almindelig arbejdsdag, men alligevel ikke helt.
Børnene i 6. klasse skulle have generalprøve på et optrin som de skulle fremføre den efterfølgende dag ved en SSP dag i Videbæk (SSP - skole - social og
politi) var den officielle forklaring. Den
reelle var at skolebørn og medarbejdere
på skolen havde en overraskelse i form
af en til lejligheden skrevet og indøvet

sang til den nye leder for at byde
ham velkommen.
Og det lykkedes på fineste vis at
overraske den nye leder.
Efterfølgende blev Alan Larsen, ønskes velkommen af Fællesbestyrelsesformand Ole Berthelsen.
Alan Larsen takkede for arrangementet og lovede børnene at de bl.a.
skulle komme til at arbejde hårdt,
men det gør ikke noget at man arbejder hårdt, når det er noget man kan
li, og det vil Alan Larsen være medvirkende til.

Børnene synger for Alan Larsen medens han står og
følger interesseret med.

Efter Alan Larsens tale til børn og
medarbejdere fik 6. klasse lov til at
opføre deres optrin for hele skolen.
-mb 
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I At blive betroet….
"At blive betroet at stable et dilettantstykke på benene."
Sogneforeningen gjorde det igen, de
spurgte Grete og jeg om at stå for årets
dilettant-forestilling.
Tak for tilliden.

Det er en spændende proces at starte på.
En siger ja med det samme, én skal overtales lidt, én skal overtale meget, nogle
melder selv til, én hopper til lige i sidste
øjeblik. Få har prøvet tidligere, de fleste
er nybegyndere. Truppen vi bragte sammen fungerede rigtig godt.
Tak til jer alle for et godt samarbejde.
Venlig hilsen Grete og Hanne 
Grønbjergs Amatører opførte:
Forbrydelser og Svinestreger.
Her til venstre er der svinestreger båret af
Susanne Bagge.
Herunder står hele koret efter at alle forviklinger m.m. var udredet.
Fra venstre:
Jørn Wurtborg, Jannie Husted Pedersen,
Thorkild Thomsen, Susanne Bagge, Ilse
Asmussen, Henrik Bilgrav, Bettina Jensen, Hanne Kæmpegaard og Claus
Schjerlund Instruktør og sufflør Grete
Tange og Hanne Kjærgaard.
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Onsdag d. 7. april 2004 kl. 19.30
Grønbjerg Forsamlingshus
Lokal Brugsen Grønbjerg

Se billederne fra Runestenen på www.runestenen.dk
og flere til...
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I Hvem er Ole Rasmussen ? - vor ny præst
Efter en længere periode uden fast præst,
og med bl.a. ansættelsesstop fra Kirkeministeriets side blev Ole Rasmussen
valgt som præst i Nr. Omme Sogn. Ole
Rasmussen blev ordineret i Ribe Domkirke den 25. januar, ansat pr. 1. februar
og indsat som præst i Nr. Omme kirke
den 8. februar.
Sin første ”ordinære” gudstjeneste holdt
Ole Rasmussen søndag den 15. februar.
Hvornår har du det godt - Jobmæssigt?
Jeg har det godt jobmæssigt når jobbet er
noget, jeg går op i. De gange, jeg har
skiftet job, er der hver gang nogen, som
har spurgt mig om det så var bedre – det
har jeg som regel ikke kunnet sige at det
var.
Som lærer kan jeg sige, at der er situationer i undervisningen, hvor man kan sige,
at nu fungerer tingene – nu er der noget
der lykkes. Det er når man kan se det
glimt i børnenes øjne, at de siger a-ha!
Oplevelser af den slags er stærke. Som
formidler er det stadig det samme, jeg
går efter. Når jeg fra prædikestolen eller
i konfirmandundervisningen ser nogen,
der får a-ha-glimtet i øjnene, så har jeg
det godt.

Tilsvarende er det min forhåbning, at
mennesker får en afklaring med sig selv
og sit forhold til de store evige spørgsmål i livet. Det er jo også min opgave at
formidle det. Når folk går fra kirken og
siger at de har fået noget med sig hjem at
arbejde videre med, så er jeg godt tilfreds.
Hvornår har du det godt privat/fritidsmæssigt?
Hvis du tænker på fritidsinteresser, er jeg
vist lidt af en bognørd. Jeg har mange
bøger, som jeg gerne læser i. Det bliver
ikke til så meget skønlitteratur men faglitteratur af forskellig slags … og så dagens avis. Jeg kan godt lide at følge med
i hvad der sker omkring mig.
Jeg har det også godt når jeg spiller musik. Det er ikke blevet til så meget i de
senere år, men det kunne jeg godt tænke
mig at tage op igen. Jeg skal jo bare lige
finde nogen der har lyst til at spille sammen med mig. Jeg er med på vidt forskellige genrer, det kan være jazz, folkemusik eller evt. klassisk, men det skal
under alle omstændigheder være noget
livsbekræftende og glad musik.
Jeg kan også svare på en anden måde.

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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Jeg har det godt privat når mit liv hænger
sammen, når tingene fungerer på jobbet
såvel som i familien.
Hvilke udfordringer ligger der for dig i
Nr. Omme Kirke/Nr. Omme sogn?
Der ligger en masse udfordringer for
mig. For det første ligger der den udfordring at jeg skal lære at være præst. Det
er som med kørekortet, at der er nogle
færdigheder som jeg skal have lært, og
som jeg hidtil kun har den teoretiske
baggrund for. Jeg er jo ikke helt ung, og
har da stået i mange situationer, der ligner præstens roller, og dog er det nu en
ny situation for mig. For eksempel har
jeg ikke prøvet at gå med kjole før.
Når jeg så har vænnet mig til rollen, ligger der naturligvis andre udfordringer
foran mig. Jeg har en aftale med menig-

hedsrådet om at vi senere skal se på de,
hvordan vi ”plejer” at gøre alting. Det er
en sund proces for os alle en gang imellem at gennemtænke, hvordan tingene
fungerer. Vi har ikke så travlt med den
proces, for den skal gøres ordentligt, og
vi skal arbejde os ind på hinanden og lære hinanden at kende. Det er i bund og
grund den største udfordring der ligger
foran mig nu.
Alting måles og vejes nu om stunder.
Har du et mål om at der skal være
mindst 20 hver søndag ?
Nej det har jeg ikke, men det ville da være dejligt. Det er naturligvis ikke ligegyldigt, hvor mange der kommer. Min ringe
erfaring her siger mig, at det ikke er så
slemt, som man til tider hører om det
rundt omkring.

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds
Mandag den 29. marts kl. 19.30. Forårsmøde på Ørnhøj Hotel
Fællesmøde med Vinding-Vind havekreds. Børge Christensen fra Ålsø ved Grenå
kommer og fortæller om Bregner.
Det andet emne denne aften er forhaven. Den er husets visitkort, og skal derfor helst
se pæn ud hele året. Der bliver vist og fortalt om plantevalg, anvendelse af fliser,
sten og vand.
Senere er der mulighed for at købe planter.
Deltagerpris inkl. kaffe og brød: medlemmer 50 kr. ikke-medlemmer 60 kr.
Mangler du kørelejlighed, så ring til Eva 97 38 41 79.
Lørdag den 1. maj kl. 9.00 – 13.00. Plantemarked på Gimsinghoved i Struer arrangeret af Region II. Det er den store havedag i Region II og et af de største plantemarkeder i Jylland. Kom og oplev det selv og få billige og sjældne planter med
hjem.
Mandag den 24. maj til fredag den 28. maj. Havetur til Holland
Region II’s årlige traditionsrige haveudflugt under ledelse af de to erfarne rejseledere Grethe Opstrup og Villy Frost. Meld dig hurtigt fra den 1. februar til Grethe Opstrup 97 33 32 92, hvis du vil være sikker på en plads.
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Det er væsentligt for mig at kirken er en
naturlig del af bybilledet. Der er i Grønbjerg en god folkelig tradition for et vidtforgrenet foreningsliv. Jeg vil gerne invitere til, at kirken tænkes med, når der laves arrangementer i Grønbjerg.
Biskop Jan Lindhardt fra Roskilde har
foreslået, at man udpeger 10 søndage i
kirkeåret, hvor man gør noget ekstra ud
af det. Den ide kan jeg bruge. Juleaften
er allerede en succes, og så kunne vi dertil nævne i flæng, at der også kunne gøres noget særligt ud af gudstjenesten til
Fastelavn, til Påske og Pinse, og hvad
med 1. søndag i Advent ? Jeg kan i den
forbindelse nævne at allerede til Påske
sker der noget af det. Skærtorsdag aften
vil der være gudstjeneste kl. 19.30 i Nr.
Omme Kirke. Da vil vi gøre noget ekstra
ud af, at det var den aften, Jesus indstiftede nadveren, som jo er den ene af vore
2 hellige handlinger i Folkekirken (den
anden er dåben). Ved at gøre noget særligt ud af disse gudstjenester, kunne det
jo være, at nogen fik lyst til at komme
lidt oftere.
Så, ….. nej jeg vil ikke sige at der skal
være et bestemt antal hver gang. Hvis
nogen er interesserede i, hvor mange,
tomme pladser, der er, må de hellere kigge derhen på søndag. Jeg synes for øvrigt, de skal møde talstærkt op, for så er
det nemmere for dem at tælle!

Hvordan ser du Kirken/menigheden i et
længere perspektiv?
Længere perspektiv – der taler vi måske
om ti eller femten år? Jeg skal være
præst i to sogne og de to sogne har jo på
overfladen ikke meget med hinanden at
gøre. Det behøver de naturligvis heller
ikke, men der er dog en fælles historie og
en fælles identitet i den gamle Nr. Omme
Kommune. I en tid, hvor intet kan blive
for stort, er jeg overbevist om, at vi snart
igen får brug for de små enheder, og da
kunne de gamle sognestrukturer måske
godt få en ny betydning. Jeg kunne da
godt forestille mig, at der på sigt kunne
arrangeres nogle fællesarrangementer,
hen over de to sogne. Jeg har ikke noget
konkret i tankerne, men det kunne andre
måske hjælpe mig med….?
Hvilke udfordringer ligger der for dig i
Grønbjerg som lokalsamfund?
Ja vi er som familie jo også almindelige
indbyggere i Grønbjerg, men jeg tror nu
ikke, det bliver nemt at adskille privatpersonen og jobbet, så mit Grønbjergengagement vil da i første omgang ligge
i kirken. Formanden for Grønbjerg-2000
sagde i sin velkomsttale ved præsteindsættelsen at kirken er én af dynamoerne i
lokalsamfundet, og den handske tager
jeg gerne op. Det har der måske ikke væ-

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf. 97 38 45 00
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ret så stor tradition for i Grønbjerg, men
det kunne jeg måske bidrage til ?
Hvem er Ole Rasmussen og hvilken baggrund har han for at varetage jobbet
som præst i Nr. Omme Sogn - …..
Ja formelt set er jeg teologisk kandidat
fra Århus Universitet (det er den teoretiske del), og har gået på Pastoralseminariet i Århus (det er den praktiske del). Det
er det, der gav mig ret til at søge embedet, men det er dog kun en lille del af
Ole Rasmussen.

Egentligt har altid villet være lærer, og
har også været glad for både at være efterskolelærer og folkeskolelærer. Det var
dog i forbindelse med jobbet som leder
for KFUM’s Soldaterhjem ved Flyvestation Karup, jeg fik inspiration til at gå videre med teologistudiet. Da oplevede jeg
at tale om kristendom (og meget andet)
med de unge mennesker i en sådan grad,
at det vakte en ny længsel i mig for at arbejde mere intenst med det. Her var teologien et godt studium.
Det var læreren i mig, som gav sig til at
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læse teologi, men i den anden ende kom
en teolog ud, med lyst til og mod på et
præsteembede. Gennem studiet fik jeg
indblik i mange forskellige måder at anskue kristendommen på, og det har givet
mig en god ballast til et fremtidigt virke
som sognepræst her i Nr. Omme og Ørnhøj. Her er der jo også forskellige kirkelige traditioner.
Jeg er opvokset på i Midtjylland, i en familie hvor det var en naturlig ting at gå i
kirke om søndagen og i missionshuset
midt på ugen. Den arv står jeg gerne ved,
men har ikke noget program om at skulle
være noget særligt for nogen. I det hele
taget har jeg det svært ved at blilve sat i
bås. Allerhelst vil jeg bare være kendt
som ham, der er præst i Nr. Omme.
- og familien?
Jeg er gift med Lone der er socialpædagog. Hun har søgt forældreorlov, så vi
kommer roligt i gang med tilværelsen

her, for det er jo ikke bare sådan, at far
har fået nyt job – det er nyt for os alle,
og vi har brug for ro over situationen.
Børnene er Kristoffer på 12, Marianne på
10 og Andreas på 7 år. De synes allerede
at være faldet godt til i de nye omgivelser. Drengene er glade for fodbold – de
vil gerne spille med på de lokale hold, og
Marianne er en pige med stort P, som har
mange veninder. Da der var skolefest,
havde vi boet her en uges tid. Da havde
de så travlt med at komme til skolefesten, at de ikke kunne vente på vi gamle.
Hvad er din vision/fremtidsudsigt?
Nu har vi søgt os et sted, hvor vi kunne
slå rødder og kunne sige med overbevisning, at her hører vi til. Jeg synes også,
at vi har fundet det sted. Jeg skal måske
til at lære at sætte langsigtede mål. Måske nogen kan hjælpe mig med at formulere dem….? -mb 

BANKOSPIL
Kom til BYENS BEDSTE BANKO
torsdag den 1. april 19.00 – ca. 21.30
i gymnastiksalen i Børnenes Hus
Oplev Grønbjerg’s svar på ”Banko-Carl”.
Vi spiller om vandrette rækker og hele plader –
der er fine gevinster, en hovedpræmie.
I kaffepausen kan der købes amerikansk lotteri, kaffe/te, kage, øl & vand.

STØT ET GODT FORMÅL!
Overskuddet går til 5 - 6. klasses ”Lejrtur” i 2005.
Venlig hilsen forældrene i 5.-6. klasse i Børnenes Hus
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Valhalla Havemaskiner og redskaber 2004 prisliste.
Bestil din nye plænetraktor inden 1. april 2004 og få 1 stk. Weber Silver grill gratis.
Weber grill udleveres sammen med havetraktor

Fabrikat

Klipper

Gear

Udstyr

Pris i 2004

Pris til
1. april

Murray 13,5 hk.

38" (97cm.)

man. kopholder, lys

10.985

9.985

Murray 16,5 hk.

42" (107 cm.)

man. kopholder, lys

12.985

11.985

Murray 18 hk.

42" (107 cm.)

aut.

kopholder, lys, bioklip

16.985

14.985

Murray 21 hk.

46" (117 cm.)

aut.

kopholder, lys, bioklip

19.500

17.500

John Deere L-100 17 hk.

42" (107 cm.)

man. kopholder, lys, bioklip

19.985

17.985

John Deere L-110 17,5 hk.

42" (107 cm.)

aut.

kopholder, lys, bioklip, fartpilot

22.985

20.985

John Deere L-120 20 hk.

48" (122 cm.)

aut.

kopholder, lys, bioklip, fartpilot
elstart af klipper, timetæller mm.

29.985

25.985

John Deere L-130 23 hk.

48" (122 cm.)

aut.

samme udstyr som L-120.

31.500

29.500

Specialklipper:
Havefræser:

Toro Zero turn klipper Timecutter (proff maskine) 16 hk.
Halverer klippetiden. Superkvalitet til kommerciel brug
(idrætsforeninger, kommuner mm.)
Yardmachines med Honda 5,0 hk.
Kvalitetsfræser med frem & bakgear.

kr.

36.985

kr.

4.500

Traktorvogne:

Tipvogn i stål standardstørrelse 20 % rabat ved køb af havetraktor
Tipvogn i stål dobbeltstørrelse med kraftige hjul
Tipvogn i plast standardstørrelse

kr.
kr.
kr.

1.585
2.485
1.485

WeberGrill:

57 cm one touch silver 200 kr. Rabat indtil 1. maj 2004 = 985 kr.
57 cm. one touch gold 200 kr. Rabat indtil 1. maj 2004 = 1589 kr.
Dækken til 57 cm. Webergrill
Termometer
Weber grilltangsæt i stainless steel
Grillbørste

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

1.185
1.789
100
100
200
45

Derudover speciallister, søjler og andre spændende amerikanske byggematerialer.

Valhalla US Import
Nylandsvej 6 - Grønbjerg - 6971 Spjald.
Telf.: 97 38 49 16 - fax: 97 38 49 17. - Mobil: 23 26 58 90.
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I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Europæisk sygesikringskort.
Selvom der lige nu er mange forkølelser
og bronkitter, der tilsyneladende aldrig
vil gå over, er vi så småt kommet ind i
foråret, og sommeren og rejsetiden nærmer sig. Den 1. juli indføres et sygesikringskort, der vil gøre det lettere at få lægehjælp i udlandet. Kortet kortet kan bestilles hos kommunen og gælder for et år
ad gangen. Det vil forenkle administrati-

onen i forbindelse med lægehjælp m.m.
og erstatte tidligere blanketter til brug
ved ophold i udlandet, og det gælder for
alle, både unge og gamle, turister og arbejdstagere. EU er meget stolt af, at det
er lykkedes at lave en forenkling af administrationen. Hvis man er på ferie i et
andet EU land i mindre end en måned
gælder det almindelige gule sygesikringskort, undtagen hvis man er kronisk
syg eller arbejder i forbindelse med opholdet. Der skal man supplere med det
europæiske, men det er en forenkling i
forhold til de nuværende papirer. 

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

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

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

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

Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn
Forsamlingshuset blev overtaget af Grønbjerg Sogneforening i 1974. Huset fungerer som et samlingssted for
sognets beboere, og som sådan vil vi gerne være med til at bevare det.
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I Reception i Brugsen
En stor tak for opmærksomheden ved receptionen i Brugsen søndag den 1. februar.
Flagstængerne vil blive sat op i løbet af
foråret, så jeg håber det vil gøre Brugsen
mere synlig.
Der skal også lyde en stor tak for den opbakning vi føler Brugsen har opnået i
den første måned hvor jeg har været uddeler. Personalet og jeg glæder os over
opbakningen og vi håber at det må fortsætte til gavn for Brugsen og byen.
Med venlig hilsen
Lokal Brugsen Grønbjerg
Jens Peder Mikkelsen 

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

97 38 42 85

Her er uddeler Jens Peder Mikkelsen i snak med nogle af de mange receptionister der aflagde ham
og Brugsen et visit på Jens Peder Mikkelsens første officielle arbejdsdag i Grønbjerg Brugs.
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I Alan Larsen ny leder af Børnenes Hus
Børnenes Hus, og familien Sand Larsen.
Det er en dejlig efterårsformiddag. Solen
hænger lavt i sydøst og har travlt med at
fordampe dugdråberne på de mange hjulspind, som edderkopperne flittigt har
fremstillet. Du bevæger dig ned over et
lyngklædt bakkedrag, som ender ved en
sø. Afbrudt af den knasende lyd fra fodtøj mod grus, kan du høre glade børnestemmer. Efterhånden, som du kommer
nærmere, kan du høre og skelne stemmerne fra hinanden. Pludselig bliver
idyllen afløst af høje råb og skrig: Jeg
har bid - Peter har bid - Peter har bid Hvor er den henne – der, der – hvor? der - den er stor! Er det en krokodille? Add den er ulækker, det er en gedde prøv at se dens tænder - må jeg godt røre
den? - - -Lidt efter, da gemytterne har
lagt sig lidt, er du kommet så tæt på, at
du kan se en lille halvskaldet mand i
grønt tøj med en stor kreds af undrende,
spørgende og lyttende børn omkring sig.
Manden i det grønne tøj er Alan , når han
har det bedst.
Sådan indleder Alan Larsen – kommende leder af Børnenes Hus i Grønbjerg pr.
1. marts 2004, sin snak om personen
Alan Larsen, muligheder og visioner for

Jeg har det godt, når jeg har indflydelse
på mit job. Så har jeg det godt, når jeg
kan se at andre trives og har det godt.
Når man som lærer eller underviser kan
trække sig tilbage, fordi eleverne er i
gang selv, så lærer eleverne meget.
Men jeg kan også godt lide at svinge
kridtet, jeg skal da stadigvæk undervise,
og det skal ske i det omfang, det kommer
til at passe med de administrative og
overordnede pædagogiske opgaver. Jeg
skal ikke sidde på mit kontor hele tiden,
så bliver jeg en dårlig leder. Jeg skal have fingrene nede i substansen.
Man kan være leder på flere måder. Man
kan være en leder der sætter andre til at
gøre noget, men man kan også være leder ved at prøve at gå lidt foran. Og det
sidste foretrækker Alan Larsen.
Hvornår har du det godt privat/fritidsmæssigt?
Det har jeg jo, når jeg laver noget sjovt
sammen med vore børn og helst udenfor.
Jeg har det langt bedst udenfor, jeg er ikke så god til det, indenfor. Det vil sige, at
jeg har det godt sammen med børn, dyr
og natur for at sige det kort. Det går jeg

Grønbjerg - Holmsland
Maskinforretning
Algade 2B, Grønbjerg
6 9 7 1
S pj al d
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

meget op i, og en del ud af. Så kan jeg
godt lide at have noget i min fritid, der
ikke er papir og stress – noget praktisk.
Jeg ikke god til at sætte mig hen med en
bog for at læse. Jeg får læst nok på arbejdet.
Fritiden får Alan Larsen til at gå med familie på ejendommen Spåbækvej 2 lidt
uden for Grønbjerg, med udsigt ned
over Ommegårdvej og Multisalen. Derfra kan Alan Larsen skimte sin nye arbejdsplads.
Familien består foruden Alan Larsen også af Lisbeth Sand Larsen samt børnene
Simon 8 år, Eva 11 år og Jakob 13 år,
som alle tre går i Børnenes Hus. Derudover består husstanden også af en jagthund samt tyve Angus køer.
Hvilke udfordringer ligger der for dig i
Børnenes Hus, Grønbjerg?
Med en overskrift kan man sige, at Børnenes Hus i Grønbjerg skal være et rummeligt sted -et sted for alle, - forskellige

børn Forskelige forældre med forskellige
holdninger - forskellige personalegrupper. Det bliver et rummeligt sted, og
rummelighed bliver et vigtig ord.
Børnehuset og skolen, som det hed før,
havde hver især de kvaliteter, men det
bliver udfordringen, at få de to
”institutioner” kørt sammen. To forskellige kulturer skal nu se, om de kan give
hinanden en synergieffekt (2+2=5 red.).
Der bliver endvidere fælles personalerum, og den fælles ledelse betyder også
noget i den forbindelse.
Hvordan ser du Børnenes Hus i et længere perspektiv?
Børnenes Hus skal være et sted : - med
trykke rammer - med et højt aktivitetsniveau – hvor børnene lærer sociale kompetencer som ansvarlighed, samarbejde,
selvstændighed og indlevelsesevne –
hvor børnene tilegner sig faglig viden.
Jeg håber meget, at det bliver almindeligt, at sige Børnenes Hus og ikke at sige

Generalforsamling
Grønbjerg Gymnastikforening afholder generalforsamling
Tirsdag d. 20. april 2004 kl. 1930
I Børnenes Hus, Grønbjerg
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
3.
Regnskab
5.
Valg til bestyrelsen
7
Evt.

2.
4.
6.

Beretning
Indkomne forslag
Valg af revisor

Stemmeberettigede er alle medlemmer over 14 år og valgbare til bestyrelsen, når man
er fyldt 16 år.

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Mød op og få indflydelse.
Med venlig hilsen bestyrelsen
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skole og børnehuset, det tror jeg er vigtig. Det skal folk vænne sig til, men der
ligger en stor signalværdi i det. Det er
BØRNENES HUS, det er ikke kun ord.
Ellers er det jo forsøgsprojektet, der går
til 2006, hvor vi skal stå vores prøve
med hensyn til fælles bestyrelse, med
hensyn til fælles ledelse, og det er inden
for den årrække, vi skal bevise, at det er
en bæredygtig måde at organisere sig på.
Men det tror vi på, både lærerne, pædagogerne og jeg.
Vi kommer lidt ind på strukturkommision og eventuelle kommunale tilhørsforhold, og Alan Larsen tilføjer, at det tror
han ikke, at vi her i Grønbjerg skal skele
til nu. Jeg tror på, at vi bare skal sørge
for at lave så høj en kvalitet, at man kan
se, at det vil være ”hul i hovedet” at fjerne os fra landkortet.
Hvis man fjerner Børnenes Hus, så fjer-

JKE DESIGN
DET KREATIVE KØKKEN

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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ner man en del af den kulturaktivitet,
som er herude. Alt i alt betyder det, at vi
har ca. tre år til at konsolidere os i.
Men på den anden side, er jeg ikke blevet åremålsansat i fem år, som var den
oprindelige plan, men fastansat og det tager jeg, som et tegn på at man også fra
BUK- udvalget og kommunalbestyrelsens side tror på forsøgsprojektet og vil
stræbe efter at bibeholde de otte skoler,
vi har her i kommunen.
I Videbæks strategier for Kommuneplanlægning og Agenda 21 bliver der peget
på at:
”Resultater af forskellige undersøgelser
viser: at børn, der opholder sig ude i naturrigt miljø, har bedre koncentrationsevne, en bedre motorik, er mindre syge
og har en mere udviklet leg end børn,
der mest opholder sig indendørs, og som

HS Agentur
Holger Sørensen
Holstebrovej 8
Grønbjerg
97 38 11 34

ikke har adgang til natur på
”legepladsen”
Visionen skal være, at færre børn og unge på sigt bliver overvægtige og får en
dårlig livskvalitet.
Hvordan kan vi i Grønbjerg og med udgangspunkt i Børnenes Hus, som du nu
bliver leder af, og med baggrund i undersøgelsen bidrage til den vision?
Det er jo nemt – vi skal bare være noget
mere ude!
Jeg ved, at fællesbestyrelsen (bestyrelsen
for Børnenes Hus) er ved at udarbejde en
udepolitik. Hvordan benytter vi f.eks.
den nye grund - principper for det. Jeg

ved også at personalet ved Børnenes Hus
er begyndt at sætte meget fokus på dette
område.
Men ellers kan man sige, at vi som Børnenes Hus gerne vil hjælpe til med, sammen med forældrene at opfylde den vision.
Nu er jeg jo meget udemand, så hele
Kommunens strategi og vision ligger
mig ikke fjern.
Hvem er Alan Larsen, og hvilken baggrund har han for at varetage jobbet som
leder af Børnenes Hus i Grønbjerg
Jeg er landmandssøn fra Skygge ude ved
Bording - Engesvang. De første syv år
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gik jeg på Engesvang Skole, og Bording
skole i 8-9. klasse, og på Ikast Gymnasium bagefter.
Herefter var jeg hos forsvaret, inden jeg i
1985 begyndte på Herning Seminarium
med linjefag i biologi og religion.
I 1989 blev jeg lærer ved Vinding skole
med hovedvægt på fagene: Fysik, biologi, Natur/teknik.
I 1991 - 1993 var jeg på fysikkursus på
Danmarks Lærerhøjskole i Skive, og fra
1992 blev jeg naturskoleleder på Trehøje
Naturskole som en del af min stilling på
Vinding skole. I perioden 1995 - 1998
tog jeg Skov og Naturstyrelsens Naturvejlederuddannelse.
Derudover har jeg været medforfatter på
Geografforlagets Natur/teknik system til
4 klasse., og været underviser på Danmarks Lærerhøjskole i Natur/teknik og
taget Skole og ungdomsvejleder uddannelsen, hvorefter jeg i 1998 blev Skole
og ungdomsvejleder ved Vinding, Vind
og Ørnhøj skoler.
Min kone Lisbeth er også læreruddannet
fra Herning Seminarium og arbejder på
Skjernåskolen, Skjern, som er en amtskommunal skole for udviklingshæmmede.
Hvad er din vision/fremtidsudsigt?
At Børnenes Hus er et rummeligt sted,
hvor der ikke er ret langt fra ide til handling. Så hvis der er en god pædagogisk

ide, skal det ikke være sådan, at der går
flere år før, der sker noget. Så er det vigtig, at vi ser børnene ud fra muligheder
frem for begrænsninger. Og så er det en
stor udfordring for os at udvikle børnenes potentialer sådan at de er i stand til
at løse de opgaver, de bliver stillet overfor. Nogle opgaver, som ligger ude i en
fremtid, som vi ikke kender. Jeg tror, at
det er vigtigt, at vi forbereder dem bredt,
i stedet for at prøve at forberede dem
smalt. For det smalle er det ikke sikkert,
der bliver brug for. Og det brede er i mine øjne også ensbetydende med at børnene bliver udstyret med en almen viden,
der skal styrke deres deltagelse i en almen demokratisk debat.
Så tror jeg, at det er vigtigt, at personalet
bliver god til at videreudvikle samarbejdet, således at vi kan komme et stykke
videre i arbejdet med børnene. Vi skal
ikke som andre steder sidde i hver vores
lejr med hver vore fordomme omkring
hinanden, pædagoger og lærere, men forsøge at udvikle hinandens styrkesider til
størst mulig gavn for børnene – for det er
dem det drejer sig om.
Så skal det også være en fleksibel institution. En institution hvor vi nogle gange
bryder op og laver tingene på en anden
måde, fordi vi har en størrelse, der gør at
det er nemt at gøre noget anderledes. Det
er nemt at gøre noget, der er godt for
mange.
Så har jeg også nogle principper eller

Tour de Pedal
3.maj - 11.maj - 19.maj - 27.maj.
Startsted ved Børnenes Hus kl. 19
Grønbjerg GUF
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ideer om, hvordan børn lærer bedst. Det
er naturligvis ikke min egen opfindelse,
men jeg er af den opfattelse,
-det børn hører, tit glemmes igen,
-det de ser, er der en chance for at de husker,
-det de selv gør, det forstår de.
Så det vil sige, at det er vigtigt, at de
kommer til at røre ved nogle ting,- at de
kommer til at eksperimentere.
Så mener jeg også, at det er vigtigt at
Børnenes Hus bliver et sted, hvor børn
ikke altid bliver behandlet ens. For skal
børn behandles ligeværdigt skal de behandles forskelligt.
Så jeg vil satse på, at der skal arbejdes
med flere forskellige former for intelligens. Ikke kun den matematiske, ikke
kun den sproglige intelligens, men også
arbejde med den kropslige intelligens, og
også arbejde med de sociale kompetencer, som også er vigtige. Børnenes Hus
er ikke bare et sted, hvor man melder sig
ind af interesse, men et sted hvor alle
møder alle uanset social status, uanset
intelligens, uanset religiøs opfattelse, - et
sted der i den grad er kulturskabende.
Det skal være et sted, hvor vi lærer respekt, accept og hvor forskelligheder kan
være en styrke.

Hvilke udfordringer ligger der for dig i
Grønbjerg som lokalsamfund?
Det at vi i Børnenes Hus har fået fælles
ledelse og fælles bestyrelse vil være med
til at styrke lokalområdet, og Børnenes
Hus og lokalsamfundet hænger jo uløseligt sammen. Det er ikke ensbetydende
med, at jeg vil sidde i samtlige bestyrelser i Grønbjerg. Det tror jeg er uholdbart.
Men et eller andet sted vil jeg sikkert blive meget synlig i lokalsamfundet, og
som sådan være med til at præge udviklingen og deltage som medspiller i foreningslivet.
Men én ting, som vi ikke kan undvære i
lokalsamfundet og dermed Børnenes
Hus, er netop børn, og der skal helst
komme en lind strøm af børn hvert år.
Og på den front skal vi også have et aktivt lokalsamfund. Er der ikke et
”kundegrundlag” – er der på sigt heller
ikke noget, der hedder Børnenes Hus eller for den sags skyld Grønbjerg.
Med hensyn til Børnenes Hus som mødested uden for skoletiden, så skal den jo
helst benyttes i samme omfang og på
samme måde, som den bliver i dag. Og
det gør ikke noget at den bliver benyttet
mere. -mb

Grønbjerg Trailercenter
Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald
- 97 38 44 60 - også aften og weekends.
Køb, salg og bytte af nye og brugte trailere.
- Samt reparation.
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Læge Henrik Thomsen
Speciallæge i almen medicin
og
specialist i manuel terapi
Algade 8, Grønbjerg
tlf.: 97 38 40 50
fax: 97 38 41 33
Behandling af
muskler og led tilbydes
efter aftale fra 9 - 17
alle hverdage undtagen lørdag
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I ”Skovlegepladsen”
Ved: Finn Krogh Jørgensen

Indvielse af bålhuset.
Vejret viste sig fra den kølige men også
lyse side, da forældre og børn fredag eftermiddag d. 5. marts mødte op til indvielse i Børnenes Hus i Grønbjerg. Det var
færdiggørelsen af vores nye bålhus, der
skulle markeres på behørig vis.
Bålhuset ligger på grunden ved siden af
parkeringspladsen ved Børnenes Hus. På
dette område kan børnene bl.a. lave bål
og boltre sig på den store bakke.
Bakken er renset for skarpe sten og har
allerede vist sig at være den perfekte
kælkebakke. Uden sne er der masser af
mulighed for at rulle sig en tur, eller nyde den skønne udsigt ud over Grønbjerg.
Det nye bålhus er blevet bygget med frivillig hjælp fra en masse flittige foræl-

dre, og resultatet er blevet rigtigt flot og
meget brugbart.
Der er et stort område med bål/grillplads i midten, et område med borde/bænke og et stort depotrum.
Ved indvielsen talte afdelingslederen fra
børnehuset, Lone Rabjerg, og sagde at
den bedste måde at takke for indsatsen,
var at bruge grunden og huset.
Den nye leder for Børnenes Hus, Alan
Larsen, klippede snoren over som tegn
på officiel indvielse. Han takkede efterfølgende alle de frivillige der havde hjulpet, og sagde at sådanne projekter med
frivillig hjælp var med til at styrke sammenholdet.
Herefter var Børnenes Hus vært ved røde
pølser, samt drikkevarer, og de ca. 60
fremmødte børn og voksne havde en
hyggelig eftermiddag på grunden ved det
nye bålhus. 

Alan Larsen klipper snoren og erklærer hermed bålhuset for indviet
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I Vor ny Brugsuddeler
Brugsen i Grønbjerg har gennem de sidste to - tre år ført en meget omtumlet tilværelse med truende konkurs og flere
uddelerskift. Det sidste nye er et uddelerskift til en gammel kending i Grønbjerg
Brugs.
Den 1. februar tiltrådte Jens Peter Mikkelsen (Skolevænget 3) som uddeler efter at have fået anden erfaring fra bl.a.
Brugsen i Kloster og forpagter af OK
Benzinstationen i Struer.
Hvornår har du det godt - Jobmæssigt?
Det har jeg når jeg får Brugsen op at køre ordentlig, så har jeg det rigtig godt.
Jeg har det også godt når jeg har nogle
glade og tilfredse kunder, og nogle gode
medarbejdere og personale og når det hele går godt uden nævneværdige problemer. Det er også når varerne kommer til
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tiden og i det rigtige antal.
Hvornår har du det godt privat/fritidsmæssigt?
Lige i øjeblikket har jeg ikke megen fritid, al min tid lægger jeg i Brugsen indtil
det kommer til at fungere, men når jeg
kan få lov til det, så har jeg det godt når
jeg er sammen med familien, når vi gør
nogle ting sammen, når vi er samlet alle
sammen så slapper vi af. Jeg har det også
godt når vi tager på sommerferie i Italien
og når vi tager på skiferie i uge 7 med en
hel flok mennesker her fra Grønbjerg –
det er afslapning.
Og så nyder jeg det også når jeg kører en
tur på min motorcykel, og får den friske
jyske luft i ansigtet.
Hvilke udfordringer ligger der for dig i
Grønbjerg Brugs?
Lige i øjeblikket er der kæmpe udfordringer, og jeg håber at det kommer til at

fungere rigtig godt. Der er nye systemer,
jeg skal ind i computerverdenen, det hele
kører jo næsten via EDB, men jeg synes
ikke at det er så svært at komme efter.
Men der er naturligvis mange ting der
skal på plads, når der sker uddelerskifte
så lige i øjeblikket er der udfordring nok
i at få dagligdagen til at fungere så kunderne mærker mindst mulig til uddelerskiftet.
Hvordan ser du Brugsen i et længere
perspektiv og hvad vil du med Brugsen i
et længere perspektiv?
Jeg håber naturligvis at det bliver en god
og sund Brugs, hvor vi har alle de mest
nødvendige dagligvarer, at det bliver et
rart sted at komme at handle. Jeg er godt
klar over at det ikke bliver et sted, hvor
man kan handle det hele, men vil folk så
bare handle det daglige herhjemme, så
tror jeg at det kan blive en rigtig god butik. Det tror jeg egentlig godt det kan, siger Jens Peter eftertænksomt, men der er
meget arbejde forbundet med det.
Med hensyn til eventuelle tiltag af forskellige slags er Jens Peter meget tilbageholdende, i og med der ikke er nogen
penge at ”gøre med”, men det er da mit
håb at der bliver til nogle nye investeringer. Jeg vil gerne have mulighed for at se
ned gennem butikken når man står henholdsvis ved kassen og nede ved bagbutikken. Jeg vil gerne have at man kan
følge med i hvad der sker inde i butikken, og i den forbindelse, havde det været en fordel om kontoret og bagbutikken
havde ligget i nærheden af kassen, men
det gør det jo ikke resonerer Jens Peter.
Men ellers vil jeg lige se tiden an for at
se hvordan udviklingen arter sig.
Hvordan kombinerer du jobbet som uddeler i Grønbjerg Brugs med den Jens
Peter der er borger i Grønbjerg?

Jamen jeg vil jo vise mig i de sammenhænge og til de arrangementer som
jeg/vi egentlig altid har vist os til, men
det er da klart, at der bliver jo set på os
som uddelerpar nu, og det vil da betyde
at vi skal vise de arrangementer det sker
i byen en vis bevågenhed og interesse.
Hvem er Jens Peder Mikkelsen og hvilken baggrund har han for at være Brugsuddeler i Grønbjerg? Og hvem er familien Mikkelsen?
Jeg er født i Bording i 1953 og opvokset
i Sunds og gået i skole i Sunds, stået i
lære i Brugsen i Kibæk, hvor jeg boede
hos uddeleren. Så blev jeg første mand i
Bording Brugs, og blev så første mand i
Videbæk Brugs og derefter uddeler i
Grønbjerg Brugs i 1984. Herefter var jeg
en sviptur i Brugsen i Kloster hvorefter
jeg var forpagter af OK benzinstationen i
Struer i ni år. Og så er jeg blevet uddeler
i Grønbjerg igen.
Jeg har jo altid været Brugsmand og levet under de vilkår der er forbundet med
at samarbejde med en bestyrelse. I Struer
var jeg selvstændig, men jeg har ikke følt
at det skulle være hæmmende igen at
komme til at samarbejde med en bestyrelse.
Jeg er gift med Erna (næsten halvtreds)
som er dagplejemor, men som også giver
en hånd med i Brugsen når der er tid til
det.
Vi har sønnerne Jesper (26) og Rasmus
(20) og datteren Trine (16).
Jesper er kranfører på Krangården i Holstebro, Rasmus er i lære i Brugsen i
Spjald og kan også give en hjælpende
hånd med det tekniske i Grønbjerg
Brugs.
Trine er på efterskole på Brejninggård. mb 
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Til fastelavnsfesten for børn var der følgende præmierede:
Bedst udklædte:7 - opefter Nicolai Christiansen
Kattekonger og dronninger: 0 - 4 år Emil Nielsen og Maja Petersen herunder
4 - 7 år Michael Pedersen og Emma Kjærgaard Kristensen øverst til venstre
7 - opefter Søren Kæmpegaard og Signe Kæmpegaard øverst til højre.
Nu om stunder vælger kattekongen selv sin dronning.
For øvrigt var der ca. 150 børn og voksne til
fastelavnsfesten i år.
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Bedst udklædte:
0 - 4 år Mike Mølgaard
4 - 7 år Kathrine Sørensen og uden for kategori de to sminkøser fra
Familie & Samfund Ilse Asmussen og Britta
Dam.
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I Præsteindsættelse
Ved: Formand Helle Engestoft

Søndag den 8. februar blev Nørre Ommes nye præst indsat i embedet af provst
Jens Simonsen fra Skjern.
Det var et forrygende snevejr, men ikke
værre end at alle kom til tiden. Vores tidligere præstepar Karen og Ernst Mølgaard Ottosen var kommet den lange vej
fra Århus for at deltage i den festlige dag
og fik hilst på familien Rasmussen og
menigheden. Det var dejligt lige at hilse
på igen og høre at det gik godt i Århus.
Vi havde en rigtig god dag. Kirken var
fyldt og i forsamlingshuset til kirkekaffen bagefter var der også rigtig mange
der ville sige velkommen, så det var en

dejlig dag for os alle.
I løbet af den sidste måned, er der mange, som har været i berøring med vores
nye præstepar, på den ene eller den anden måde. Tilkendegivelserne har været
dejlig positive, så det er jo rart at være i
menighedsrådet når menigheden sanktionerer valget af en nye præst.
Det har været en travl start for Ole Rasmussen, med både det ene og det andet
som man siger. Vi glæder os til at komme i gang med en så normal hverdag
som det nu kan lade sig gøre. Helt normal kan det jo nok ikke blive inden alle
lokale- og beboelsesfaciliteterne er i orden, men ting kan nok fungere alligevel.
Et stort velkommen fra menigheden, ansatte og menighedsrådet til vores nye
præstepar. 

Fra venstre: Den afgåede præst pastor emeritus Ernst Mølgaard Ottosen, vor nye præst pastor Ole
Rasmussen og provst Jens Simonsen, Skjern provsti.

30

I Vores politibetjent
Ved: Erna Madsen

En modig piges vej til uddannelse.
Mandag d. 12. januar, var der møde i Kirkeligt Samfund.
Det var spændende at høre Karen Højmose fortælle,
om sine oplevelser og til tider forhindringer, på vejen
frem i uddannelsen til kvindelig politibetjent.
Karens ønskedrøm var at blive falckredder, men det
kunne ikke lade sig gøre, for en pige.
Så måtte det blive politibetjent.
Karen fortalte levende, om den store omvæltning i
hendes unge liv, at komme fra Vestjylland, fra de
yderste kartoffelrækker, til stenbroen i København,
om arbejdet på en politistation, hvor der virkelig skete
noget og med en "ærkekøbenhavner" som leder, hendes kamp for at lære at sige jeg og ikke a; (når man
bliver ivrig, snakker man nok sit modersmål).
Karen kom ud for mange udfordringer, hun kom til
skade under træningen i selvforsvar, fik eksamen udsat, men klarede det alt sammen.
Politibetjente er udstyret med en stav, som kan slå rimelig hårdt, men Karen opdagede, at den overhovedet
ikke virkede, på en meget stor mørk mand. Så hun
havde oplevet det med "gele" i knæene, hun mente
dog, at en kvindelig betjent havde en stor styrke i, at
være god til at snakke folk tilrette. Tabet af en ung
kollega, der blev skudt under et røveri, berørte hende
meget dybt, da overvejede Karen at tage det første tog
hjem til Vestjylland, men hun holdt ud, fik sin uddannelse, selvom der var en del knubs på vejen.
Karen kom hjem til Jylland, blev ansat på Herning politistation.
Vi kan være stolte af at have en dygtig pige, som politibetjent.
Man sad og tænkte på, hvordan når hun det hele,
mand, børn, hjem og arbejde, plus meget andet, men
som hun svarede, da der blev spurgt, hun var heldig at
kunne gå ned i tid, da hun blev fastansat.
Efter kaffen blev der spurgt om mange ting og givet
friske svar. Da vi kom hjem, var vi enige om, at, det
gjorde hun godt. 
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I Varmeværket
Ved: Flemming Iversen

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk:
En lille information til Varmeværkets
forbruger samt husstande der overvejer
at installere fjernvarme.
Vi havde i sommeren en lækage hos en
forbruger som medførte at der blev tilført
iltet vand til værket. Lækagen blev fundet, men det er en dyr fornøjelse, da
vandregningen bliver stor.
Det ser desværre ud til at vi igen får tilført vand, men dog ikke i samme mængde som sidst. Derfor en opfordring til alle forbrugere om at kikke på jeres vandmåler, på et tidspunkt hvor I ved I ikke
bruger vand. (Løber måleren bare lidt er
der en lækage)
Jo før vi finder fejlen des bedre.

Katalysatorer
Vi har her først i december fået monteret
katalysator på vores motorer, og dette
bevirker at vi har opfyldt de miljøkrav
som myndighederne kræver.
Målere og elafregning
Jeg er i gang med at skifte alle målere,
og dette vil tage mindst hele år 2004. Vi
er også i gang med at finde den rette løsning angående den ny afregningsform på
el. Vi har fra den l. jan. 2004 sat prisen
pr MWh ned fra 510,- kr. til 490,- kr.
plus moms, og denne nedsættelse vil blive indregnet i årsopgørelsen.
Orientering
Jeg vil prøve at lave et lille referat hvert
halve år angående hvad der sker af nye
tiltag på værket.
Med venlig hilsen Varmemesteren 

Strategier for kommuneplanlægning
Videbæk Byråd har på mødet den 3. februar 2004 vedtaget at offentliggøre
strategier for kommuneplanlægning og lokal Agenda 21.
Strategierne offentliggøres i uge 7 fra den 10. februar til den 6 april 2004 i
overensstemmelse med planlovens kapitel 6 og 6a.
I offentlighedsperioden er der mulighed for at komme med bemærkninger,
forslag og idéer til strategierne. Indlæg skal sendes til Videbæk Kommune,
Rådhuset, 6920 Videbæk og skal være Byrådet i hænde senest den 6. april
2004.
Strategierne for kommuneplanlægning og lokal Agenda 21 er tilgængelig på
Videbæk Kommunes hjemmeside – www.videbaek.dk.
Den trykte udgave er fremlagt på bibliotekerne i Grønbjerg, Troldhede, Spjald
og Videbæk.
Med venlig hilsen
Torben Nørregaard
Borgmester
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I Grønbjerg Sogneliste
Ved: Gravers Kjærgaard

Borger/sogneforeningerne i Videbæk
Kommune har det sidste år arrangeret
nogle møder som mine kollegaer og jeg
fra Borgergruppen har deltaget i.
Hovedindholdet i møderne har været
borgerlisternes fremtidige struktur.
At vi nu står over for en kommunalreform der vil give en anden struktur med
større kommuner og dermed færre folkevalgte har gjort at jeg har taget min situation op til overvejelse.

visning bedst repræsenteret og får størst
indflydelse gennem de etablerede partier.
Ud fra disse forudsætninger og overvejelser har jeg meddelt Grønbjerg Sogneforening følgende:
”Efter grundig overvejelse agter jeg ikke at genopstille på en sogneliste.
Jeg har dog ikke besluttet, om jeg vil
søge genopstilling til det kommende
kommunevalg.”
Hvis Sogneforeningen har en anden opfattelse af vejen til kommunalpolitisk
indflydelse, må man i Sogneforeningen
handle derudfra. 

De små samfund bliver efter min overbe-

www.groenbjerg.dk

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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7. klasse stod sædvanen tro for et af opførelserne ved den årlige skolefest i Børnenes Hus. Selvom
der er tale om en sammensmeltning af de to institutioner Grønbjerg Børnehus og Grønbjerg Skole så
fastholdes skolefesten på den tidligere skoles ”fødselsdag” omkring den 5. februar.

Se flere billeder fra skolefesten på www.bhus.dk

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

www.landbobanken.dk
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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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I Grønbjergs tilhørsforhold i en evt. storkommune
E-mail undersøgelse i Grønbjerg til
følgende spørgsmål:
Strukturkommisionen har barslet med en
rapport der kundgør at Danmark skal deles op i nogle få regioner (amter), samt
at kommunerne skal være på en størrelse med ca. 30.000 indbyggere.
Runestenen vil gerne foretage en lille lokal undersøgelse af hvad din/jeres holdning er til en evt. kommunesammenlægning.
1. Skal Videbæk kommune forsøge at
forblive selvstændig?
2. Skal Videbæk Kommune søge kontakt
mod øst (Herning kommune i alt ca.
70.000 indb.)
3. Skal Videbæk Kommune søge kontakt
mod vest (Ringkøbing Kommune i alt ca.
30.000 indb.)
4. Skal Videbæk Kommune søge kontakt
mod nord (Trehøje/Holstebro Kommune
i alt ca. 63.000 indb.)
Skal Videbæk Kommune søge kontakt
mod syd (Skjern/Egvad Kommune ca.
35.000 indb.)
Antal Stemmeberretigede:
Antal adspurgte

ca. 400
ca. 190

Svarprocent:
ca. 26
Forblive selvstændig kommune:
16%
Mod Øst Herning kommune i alt ca.
70.000 indb.
4%
Ringkøbing Kommune i alt ca. 30.000
indb.
37%
Trehøje/Holstebro Kommune i alt ca.
63.000 indb.
18%
Skjern/Egvad Kommune ca. 35.000 indb.
25%
Flere knyttede kommentarer til undersøgelsen som følger herunder:
Jeg så helst at Videbæk kommune forblev en selvstændig enhed, men med udvidet samarbejde.
Da det nok ikke er realistisk at forblive
selvstændig mener jeg, at vi skal søge
mod Ringkøbing evt. også Holmsland
Kommune.
Vi foretrækker helt klart model nr.1.
(Selvstændig kommune)
Hvis vi f.eks. blev lagt ind under Herning
kommune vil Grønbjerg blive totalt overset.
Bliver der større enheder forsvinder nærdemokratiet og "der bliver langt til rådhuset"

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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Jeg mener det er uundgåeligt med en
kommunesammenlægning og derfor mener jeg det er bedre at komme den i forkøbet end at blive taget på sengen. Dermed mener jeg, det er bedre selv at finde
sammen end at blive tvunget ind i
tvangsægteskaber med nogle måske uforenelige "ægtefæller". Jeg mener, at den
mest optimale kommune at blive lagt
sammen med, vil være Skjern da den har
en overkommelig størrelse. Det har Ringkøbing også, men der er også historie for
lukning af de små skoler, hvilket jeg kunne frygte ville ske her i Grønbjerg.
1. Skal Videbæk kommune forsøge at
forblive selvstændig?
Absolut nej ! - det er for lille en kommune til at opretholde et optimalt service niveau og stadig have et fornuftigt omkostnings niveau.
Jeg tror absolut på stordrift fordele - men
det kræver at man skærer til benet efter
en fusion så der ikke opretholdes en for
stor administration.
Der vil sikker være en del holdninger
mht. sammenlægning i henhold til historie - men jeg tror man skal glemme disse
holdninger og se på at man vil kunne væ-

re med til at præge udviklingen ved at
vælge de rigtige folk til en fælles kommunalbestyrelse. Frygten vil naturligvis
mest gå på at et lille samfund som vores
vil kunne blive glemt i den store sammenhæng - og jeg ser da også en risiko
for at Grønbjerg vil komme til at ligge
meget yderligt i en sådan fusion.
2. Skal Videbæk Kommune søge kontakt
mod øst (Herning kommune i alt ca.
70.000 indb.)
Set udelukkende fra Grønbjergs synspunkt vil vi komme til at ligge meget
yderligt rent logistikmæssigt i en sådan
konstruktion samt at jeg har en frygt for
at Videbæk kommune vil blive de små i
en sådan sammenslutning og derfor noget
glemt.
3. Skal Videbæk Kommune søge kontakt
mod vest (Ringkøbing Kommune i alt ca.
30.000 indb.)
Umiddelbart er det efter min mening det
bedste alternativ - men hvad vil der ske
med skoler - de har det vist ikke for godt
med små skoler i Ringkøbing.
4. Skal Videbæk Kommune søge kontakt
mod nord (Trehøje/Holstebro Kommune
i alt ca. 63.000 indb.)

Indsamling til Kræftens Bekæmpelse
I år skriver Kræftens Bekæmpelse på deres indsamlingsvejledning:
Det værste du kan sige til en der har kræft er.......ingenting.
Dette følges op af: Bryd tavsheden - sig ja til at samle ind.
Dette skal være opfordringen fra Kræftens Bekæmpelse´s Videbæk-afdeling til
at tage godt imod de indsamlere der kommer til din dør
SØNDAG DEN 28. MARTS.
Ønsker du at være indsamler kan du henvende dig til:
Hanne Kjærgaard 97 38 40 94.
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Nu skriver du Trehøje og Holstebro sammen - jeg er meget for Trehøje og selv
om deres service niveau er meget lavt med Holstebro inde i sammenslutningen
vil Videbæk igen blive den lille - men
Grønbjerg vil komme til at ligge mere
centralt og derfor ikke en helt tosset ide.
Rent størrelsesmæssigt er den måske også mere bæredygtig.
5. Skal Videbæk Kommune søge kontakt
mod syd (Skjern/Egvad Kommune ca.
35.000 indb.)
Umiddelbart er dette også en løsning men
jeg frygter igen at vi i Grønbjerg vil komme til at ligge meget i udkanten med den
risiko det giver for at blive glemt.
Alt i alt har jeg svært ved at se hvad den
mest optimale løsning er for Grønbjerg men spørgsmålet er også om man ikke
skal tage de lidt større briller på i denne
sammenhæng og glemme alt om historie

ANGUS
KØDKVÆG

- og sige at vi vil være med til at præge
udviklingen i en ny struktur.
Hvis det skal være, vil det være bedst
mod vest, Ringkøbing. Jeg er meget imod
Skjern eller Herning.
Skal Videbæk kommune forsøge at forblive selvstændig?
Hvis det er meningen at man / alle andre
vil op på 30.000, så nej.
Skal Videbæk Kommune søge kontakt
mod øst (Herning kommune i alt ca.
70.000 indb.)
Nej. Herning er for stor.
Skal Videbæk Kommune søge kontakt
mod vest (Ringkøbing Kommune i alt ca.
30.000 indb.)
Nej. Jeg har ingen tilknytning til Ringkøbing og rent transportmæssigt ligger den
meget skidt. Og for Fjelstervang ligger
Ringkøbing ret langt mod vest.

DANSK ANGUS
KØDKVÆG
FORMENTLIG VERDENS BEDSTE OKSEKØD

Bagfjerdinger
Fars 8 - 10 % fedt

ca. 49 kr/kg
45 kr/kg

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

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

Ring og forhør om vægt og pris

Karsten Hansen
Algade 74
tlf.: 97 38 42 06
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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.

Skal Videbæk Kommune søge kontakt
mod nord (Trehøje/Holstebro Kommune
i alt ca. 63.000 indb.)
Måske. Holstebro er nok den større by
jeg har mest daglig tilknytning til. Men
det bliver måske for stort.
Skal Videbæk Kommune søge kontakt
mod syd (Skjern/Egvad Kommune ca.
35.000 indb.)
Måske nok den bedste løsning. Skjern
virker som en god by og ligger godt rent
transportmæssigt.
Ulempen er at Grønbjerg ligger meget i
udkanten.
Jeg foretrækker alternativ 4 eller som
anden prioritet 5
Jeg foretrækker mod vest og dernæst
mod syd. Min kone foretrækker mod syd.
I min nuværende optik vil det være af
stor vigtighed at den gamle Nr. Omme
kommune fra før 1970 bliver genforenet.
Det betyder noget for lokalbevidstheden
at gamle linier ikke skæres over. Jeg tror
samtidig, at der kunne være noget spændende med at etablere en "hedekommune", som kunne dække f.eks. Ulfborg-

Vemb, Videbæk, Trehøje og AulumHaderup kommuner, men det er måske
ikke så realistisk at tænke sådan udenom
storbyerne i denne sammenhæng. Om ikke andet kunne man vel forestille sig, at
småbyerne som Grønbjerg og Ørnhøj
ville kunne have fordel af en sådan konstruktion uden et for magnetisk centrum?
Her i husstanden er begge meget enige i,
at Videbæk ikke skal forsøge at forblive
selvstændig, endvidere er vi enige i, at vi
ikke skal søge mod syd. Den ene kan se
muligheder i enten nord, vest eller øst.
Den anden er mere stemt for at se mod
nord eller mod øst, bl.a. afhængig af
hvordan de omliggende kommuner
(måske især hvor Trehøje bevæger sig
hen).
Indtil videre, med de informationer jeg
besidder, vil jeg foretrække løsning 1
(selvstændig kommune)
Hvad angår kommunesammenlægning
vil jeg umiddelbart stemme for lade:
Videbæk Kommune søge kontakt mod
syd (Skjern/Egvad Kommune ca. 35.000
indb.)

Stryg og ålepas
Bobcat udlejes m/u mand
Skæring af grøde med båd
Oprensning af søer/vandløb
Anlæg af nye søer/okkersøer

Tlf.: 23 47 45 24
Entreprenør

Kim Lørdal -

Kjærgårdsvej 4, Grønbjerg
39

Hvorfor??
- Passende størrelse, når der skal sammenlægges.
- Jeg tror kommunerne ligner hinanden
på mange områder.
- Skjern ville være en fin "Rådhusby" for
os.

bl.a. fordi vi så vil få tre mellemstore byer og ikke kun en hovedby.
Men jeg tror ikke det er det der bliver
løsningen desværre, det bliver nok nærmere nr 3 hvilket jeg ser som den meget
dårlige løsning da alt så vil centrere sig
om Ringkøbing og turistområderne.

1: Nej under ingen omstændigheder!
2: Ja - vi bliver udkantsområde under alle
omstændigheder så lad os være med hvor
det sner!
3: Nej - slet ikke
4: Nej
5: Nej - under ingen omstændigheder

Jeg nåede ikke at "sætte" min stemme...
men min stemme ville (vil) gå til Trehøje/Holstebro kommune.
Hvad er det der får Grønbjergs indbygger
(37 %) til at stemme på Ringkøbing kommune..??
Jeg syntes at, man skal tænke lidt længere frem, end bare til at, nåe ja.. Ringkøbing kommune er nok bedst pga. 30.000
indb. så bliver vi jo ikke så store..!! NEJ,
sådan ser jeg ikke på det, men det kan
være at jeg tænker forkert, men jeg ser
sådan på det, at Holstebro kommune vil
være bedre ikke pga (63.000 indb.) men
pga, transport mulighederne til Holstebro
er betydelig bedre end den er til Ringkøbing, specielt for ældre og handicappede,
de har som regel ingen bil og kan heller
ikke altid få nogle til at køre for dem, og
der er da også enlige mødre som ikke har
bil/kørekort, da er det trods alt nemmere
at tage bussen til Holstebro. 

Jeg syntes at Videbæk skal orientere sig
vest på, da jeg mener Herning og Holstebro i forvejen er rigelig store. Jeg oplever
i øvrigt at folk fra Herning og andet godt
folk næsten udelukkende orientere sig øst
på. Det virker næsten som om at det, der
ligger mod vest er bondeland, så jeg mener at Videbæk kommune skal orientere
sig mod vest, for at få nogle mere ligestillede at "lege" med.
Jeg tror at vi som lokalsamfund vil få
mest ud af at løsning nr. 5 er den bedste,

Serie 6 hold - Herrer - Oldboys hold - Herrer
Fælles træning for de to hold
Hver torsdag aften trænes der fra 19 - 21
½ -1 times rigtig træning og resten af tiden
spilles fodbold
Kontingent 100 kr. for hele året. Samt 30
kr. pr kamp der spilles
Holdets trænerer Klaus Sørensen
(Videbæk) og Thomas Dyrberg (Grønbjerg)

les lørdag eller søndag.
3. Der spilles under JBU.

Oldboys holdet:
1. Alle hjemmekampe spilles på Grønbjerg
Stadion, onsdag aften
2. Det kan forventes at alle udekampe også spilles onsdag aften
3. Der spilles under DGI Vestjylland.
Serie 6 holdet:
4. Holdleder Jesper Lauridsen og Niels
1. Alle hjemmekampe spilles på Grønbjerg Jørgen Sønderby
Stadion, mandag aften
2. Det kan forventes at alle udekampe spil- Med venlig hilsen Grønbjerg IF
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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, 2 fl. god rødvin for 79,95
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 Sogneforeningen
Ved: Beretning ved Olav Therkildsen

Sogneforeningens Generalforsamling d.
18. februar 2004
Der er i det sidste år kun foretaget almindelig vedligeholdelse Af forsamlingshuset.
Udlejningen af forsamlingshuset er steget med stigende forbrug til følge.
Der er i det forløbne år afholdt følgende:
Fastelavn for børn med stor tilslutning.
Sankt Hans på det grønne område med
uddeling af Grønbjergvikingen til Eva og

Ole. Der var trods vejret stor tilslutning
og opbakning.
Der var seks foreninger om at afholde
sommerfesten på stadion, hvor vi havde
et par festlige dage, med god opbakning
fra by og land.
I oktober blev der holdt høstfest, hvor vi
selv stod for tilberedningen af maden,
komplimenterne var store. Rimelig opbakning.
I december blev der holdt juletræ for
børn, hvor alle hyggede sig i et par timer
med ligeledes stor opbakning.
Traditionen tro var der 3. juledag fest for
de voksne. Kæmpe opbakning hvor vi
skulle stille flere borde op.

Stående fra venstre: Anders Mærsk, Olav Therkildsen, Valter Agergaard og Kaj Kviesgaard.
Forrest: Marianne Nielsen, Ib Sylvestersen og Joan Nielsen
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Der skal lyde en stor tak Gravers Kjærgaard for den tid han har været repræsentant for Grønbjerg i byrådet.
Tak til Kresten Vestergaard for hans aktive indsats inden for sogneforeningen
(kontakt til de øvrige sogneforeninger i
Videbæk Kommune med henblik på at
opretholde sognelisterne i Videbæk
Kommune red.)
Tak til Mogens Ballegaard for et særdeles positivt samarbejde med Runestenen.
Tak til Dorthe Liv for alle de flotte byskilte.
Tak til Thor Illum for opbevaring af julepynt
Tak til Sigfred Nyborg for juletræer.
Tak til Holger Therkildsen for opsætning
af flagalle.
Tak til Kirsten Therkildsen for rengøring
af forsamlingshuset.
Tak til alle i bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år
Endvidere tak til alle der på den ene eller
anden måde har støttet Grønbjerg Sogneforening i 2003.
Der var genvalg til Anders Mærsk og
Kaj Kvisgaard medens Marianne Jensen
blev nyvalgt.

Bredgade 64 6900 Skjern
97 35 12 1 1

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

Mandag - fredag 730 - 1630

Tlf:

værksted
privat

40 10 48 92
97 38 40 84
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I Grønbjerg - 2020?
Ved: Formand Mogens Ballegaard

Onsdag den 3. marts var der, som det er
de fleste bekendt, stormøde i Multisalen.
120 mennesker ud af Grønbjergs ca. 500
voksne beboere (ca. 25 %) var mødt op
for at deltage i og give sin mening til
kende om Grønbjergs fremtid.
Fra bestyrelsens side er vi overordentlig
godt tilfreds med det fremmøde. Det viser en interesse for vort lokalsamfund
som man i andre lokalsamfund skal lede
længe efter. Det skal alle have tak for.
Ikke mindst det store fremmøde af unge
mennesker (som oplægsholder Annemarie Kruse fra Landdistrikternes Fællesråd
også bemærkede og roste) skal nyde stor
respekt. Det ser ud til at der skulle være
basis for en eller anden form for generationsskifte i Grønbjerg-2000 og vort foreningsliv i øvrigt, selvom det er godt på
vej.
Annemarie Kruse tilføjede i øvrigt efter
mødet, at hun sjældent havde set en sådan ildhu og interesse der var omkring
bordene. Man kastede sig over spørgs-
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målene, som om man aldrig havde bestilt
andet, og det var selv om salen ikke var
oppe på de varmegrader, som vi også i
bestyrelsen havde ønsket os.
Annemarie Kruse bemærkede endvidere,
at med det arbejde der blev udført, godt
kunne fornemme at det ikke var første
gang vi stod over for den udfordring, at
komme med ideer og forslag til fremtidens Grønbjerg.
I skrivende stund har vi ikke haft tid til at
se på de gule sedler der blev afleveret
med ideer og forslag, men det vil vi snarest gøre for derefter at finde ud af hvor
der kan og skal gøres en indsats.
Men ved en gennemgang af de navnesedler der blev afleveret med interesseområder, kan det ses at de allerfleste
havde afleveret én eller anden form for
tilkendegivelse, og det tyder måske på, at
de ord der blev fremsat om at ”der er for
mange der snakker – og for få der gør
noget” bliver gjort til skamme. Tidlige tiders aktivitet tyder da også på, at der efter ordene også kommer handling.
Efter oplægget fra Annemarie Kruse,
Landdistrikternes Fællesråd, var der lagt

op til fire spørgsmål der skulle besvares
rundt ved bordene, hvor man sad i tilfældig orden.
1. Hvilken udvikling ønskes i Grønbjerg
i de kommende 10 år? (Både konkret
og generelt)
2. Hvad kan forhindre disse udviklingsønsker?
3. Hvordan kunne man overvinde disse
forhindringer? (Det er på dette punkt
de rigtige nyskabende/utraditionelle
forslag skal på banen)
4. Hvordan kan man arbejde videre med
alle disse ideer og forslag.
De tanker og forslag der ”kom på bordet” i den anledning skulle nedfældes på
små gule lapper papir – én tanke på hver
lap.
Efterfølgende (i kaffepausen) blev de gu-

le sedler hængt op på et ”udviklingstræ”
der bestod af,
1 Overordnede ideer og visioner - roden
2 Strategier (hvordan gør vi) - stammen
3 Handleplan (hvornår gør vi hvad?) grenene
4 Handling, projekter og konkrete forslag - knopper og bladene
5 Udsagn der ikke kunne placeres under
de øvrige
Der kom i alt ca. 1500 gule sedler op at
hænge på træet. Og det er disse sedler
med ideer forslag og udsagn der skal sorteres og skrives ned så vi kan danne os et
overblik over hvad det er der rører sig i
det kommende Grønbjerg.
Endnu engang tak for fremmødet – det
var rigtigt flot. 
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I Hvad er det værd?
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

Jagtrejser og Trofæaften
Marts er for en jagtskribent, hvad juli er
for en journalist på Christiansborg –
agurketid. Det er nemmest at skrive om
spændende jagtoplevelser, men når det
ikke foreligger, må man tænke lidt alternativt. Ideerne denne gang, udsprang en
aften midt i februar. Buhl’s Jagtrejser i
Herning inviterede alle interesserede til
”Trofæaften” i Kongrescenteret. Et sted
mellem 1.100 og 1.200 jægere mødte op
til en aften, som for jægere var, hvad
Fætter BR er for mine knægte den 20. december. Alt det man kan ønske sig, og så
var drømmene udstillede i uanede mængder. Inden for døren til den store sal stod
en udstoppet brunbjørn, en leopard og en
del andre dyr fra alverdens kontinenter.
På en storskærm så man en jæger i hæle-

ne på en ”stalker”, det engelske ord for
en jagtguide. Filmen var fra Skotland.
Denne ”stalker” var, som de fleste skotske jagtguider, iklædt tweed og med en
Sherlock Holmes-hat og udstyret med en
sørøverkikkert i moderne udgave, dvs. en
kikkert med meget stor forstørrelse. Klippet i filmen forkortede den udmarvende
kravletur, gennem lyngen i det skotske
højland til ganske få minutter, hvorefter
man så, hvordan en stor flot kronhjort
blev skudt. Igen blev der klippet i filmen,
til der hvor jægeren, med sin riffel sad og
beundrede det dyr, eller rettere sagt det
trofæ, han havde nedlagt. Det viste sig, at
både ”stalker” og jæger var til stede i
Kongrescenteret, og efterhånden som jeg
snakkede med flere og flere, havde de alle sammen været ude og rejse for at komme på jagt. Priserne på disse ture var jo
fantastiske i aftenens anledning. Supertilbuds-priser!! Det billigste var tre dages bukkejagt i Polen, hvor man selv

Din lokale el-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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skulle køre, og så kom prisen på bukkene
oven i, så små 10.000 kr. skulle man da
regne med. Vi gik rundt og kiggede. Nordisk Safariklubs trofæopmåler havde et
hjørne for sig selv, hvor folk stimlede
sammen, og hvor snakken gik. ”Hvor har
du skudt den?” og det er lige vand på
møllen til en halv times snak med en artsfælle. En fælle som, (i modsætning til konen) gerne vil høre hvordan ”vi kravlede
de sidste 120 meter gennem en grøft, og
det var saftsuse mig spændende….”
Opmåling af trofæer? Er det ikke en fis
i en hornlygte? For nogle er det. Som jeg
har beskrevet fra mine jagtture til Sverige, så er vores jagtvært bare så skide irriterende. Han skyder altid nogle, opsatsmæssig store bukke, men er ret ligeglad
med trofæet. ”Det är köttet som det gälder om!” Men ligesom lystfiskeren synes
det er mest spændende at få en stor ørred

på krogen, så er jagten på en stor buk eller hjort, det mest spændende. En bukkeopsats måles på vægt, volumen, (som
måles ved at sænke den ned i et vandkar)
længde, udlæg og dertil kommer der points for regelmæssighed, farve, skønhed,
osv. Opnår den så x antal points, udløser
det en guld, sølv eller bronzemedalje. Jeg
fik helt ondt af købmanden i Stadil, som
havde skudt en fantastisk flot hjort. Opmålingen viste 194,81 points – 195,0 udløser en guldmedalje. Rejser man til udlandet og betaler mange penge, så tror jeg
de fleste forventer at skyde store trofæer.
Trofæjagt/Afskydningsjagt
Jeg vil på et senere tidspunkt skrive mere
om trofæjagt og de etiske aspekter, så
derfor vil jeg ikke beskrive det yderligere, men den store forskel ligger i afskydningsjagt, hvor man skyder for at holde
bestanden fra f.eks. at ødelægge en ung

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:

Grønbjerg Multisal

Udlejning af Multisalen
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nåleskov i Skotland. Du skyder de bukke,
der dukker op. Modsætningen er trofæjagt i f.eks. Afrika, hvor man skyder de
gamle hanner, som har kulmineret i styrke og størrelse og har bidraget med sit allerbedste til de kommende generationer.
Når han så er ”på retur”, skydes han. Det
er der sund fornuft i, selv om jagtmodstandere ynder at vise, hvor forfærdelige
mennesker, jægere er. Selve jagtturen,
det sociale, tror jeg, er vigtigt for især os
danskere. Jeg går på bukkejagt i Sverige i
august, men vi ved godt, inden vi tager af
sted, at området ikke huser store bukke,
da det stort set er klippegrund og nåleskov, vi jager i. De helt store bukke i
Sverige finder man på godser og i landbrugsområder, hvor føden og boniteten er
ideel for opsatserne. At det så er muligt
at kombinere disse ting, gør bare jagtturen endnu bedre. Tyskere går meget op i
det med medaljer, f.eks. er det sådan, at i
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Namibia, som er gammel tysk koloni, er
reglerne for opmåling det samme som i
andre afrikanske lande, men det der skal
til for at ”verdient ein goldmedalje”, er
så lavt, at enhver tysk jæger kommer
hjem fra safari med guldmedaljer.
Kl. 19 begyndte selve showet. Ejeren
af jagtrejsebureauet gik på talerstolen.
Han fortalte om de forskellige destinationer, og ind imellem kom forskellige
guider og jægere op og fortalte om deres oplevelser. Bl.a. fortalte Kjeld Hansen, succesrig købmand i Søndervig, om
en tur til Australien, med sin yngste søn.
Ejeren kom igen på talerstolen og han
kom med en tankefuld udtalelse, selv
om den ikke var overraskende. Som afslutning på hans agitation for en fantastisk tur til Sydafrika, siger han: ” …og
der er allerede nogle der er interesseret i
en tur til maj, men de mangler nogle rej-

sefæller, så hvis der sidder nogle i salen,
som har råd…øh… jeg mener har tid, så
er der stadig ledige pladser. ”Jeg kom til
at tænke på, hvor mange penge vi jægere
egentlig bruger på vores interesse? Hvad
skaber vi af omsætning, og er der nogle
indirekte værdier, som man måske ikke
umiddelbart tænker over?
Udgifterne
At lave en opgørelse over de udgifter, der
er forbundet med anskaffelse af våben og
andet udstyr, tror jeg ikke har den store
interesse. Man kan blot konstatere at det
er et stort marked med et bredt udvalg af
produkter. I dag hedder det ikke uldent
undertøj, men svedtransporterende undertøj, som er lavet af kunststoffer. Gummistøvlerne er stadig uundværlige, men fås
i dag i camouflageudgave og beklædt
med neopren, som man laver dykkerdragter af. Læderstøvlerne er med gore-texmembran, så de er vandtætte, men svedtransporterende. Tøjet er lavet af microfiber med goretex, og nu kan man sågar få
3-dimentionel camouflagetøj, der er lavet, så det ser ud som om der er syet blade på stoffet. Oilskin og tweed har dog
stadig sin andel af markedet.
Jagtrejseprodukterne bliver også fornyet,
og det er store beløb, der lægges på bordet for at få sig en god oplevelse. Jeg sad
overfor et ægtepar, hvor børnene var flyttet hjemmefra. Nu skulle far på den safari, han havde drømt om i mange år, men
det de gik efter, var det sted, hvor mor
kan slikke solskin ved poolen, og hvor
der i turen er indlagt udflugter til f.eks.
Victoria Falls, med overnatning i luksuscamps, hvor man om aftenen kan sidde
på terrassen og nyde en kølig drink, mens
dyrene kommer ned til en sø tæt på, for at
drikke. Det skulle være den ultimative ferietur for dem begge.
Også en sommerferie til Ungarn, hvor
morgen og aften var helliget far og buk-

kejagt, mens resten af dagen er familiebade-ferie ved Balatonsøen, er populær.
Andre værdier
Hvad så med den værdi man får ud af
jagten, når man ser bort fra forhandlerne
af disse produkter. Konkret er der en
værdi i form af kød. Især jagt på udsatte
fasaner og ænder omsættes via vildthandlere, som primært kendes fra de store byer. I det vestjyske er det råvildt og kronvildt, vi gør mest i. Helt mod vest er gæssene nok også rigt repræsenteret i kummefryseren. Alligevel er det noget helt
andet i f.eks. Sverige, hvor elgkødet udgør en forbavsende stor andel af det kød,
der spises.
Jeg synes, det er spændende at se på de
værdier, som er svære at sætte pris på,
men som især svenske forskere har studeret. Den rekreative værdi. Jeg kan forestille mig, at man kan svæve på en bølge
af skønne oplevelser i lang tid, og at en
uge i naturen med jagtkammerater er balsam for sjælen, er jeg ikke i tvivl om, (og
kan man tage familien med og på den
måde gøre det til en fælles oplevelse,
uden at de ligefrem behøver at kravle
bagefter, når man sniger sig ind på en antilope på den afrikanske savanne, må det
blive endnu bedre.) Men kan man overføre dette i form af større livskvalitet, færre
sygedage, positiv indstilling i hverdagen,
som igen smitter af på arbejdspladsen
osv.? I al fald har forskere fundet frem
til, at den samlede værdi af elgjagten,
hvor man medregner omsætning i udstyr,
jagtleje, kødpris og den rekreative værdi,
udgør 1,4 milliarder svenske kroner.
(Tallet stammer fra en svensk avis, jeg
læste i oktober, da jeg var på elgjagt.)
Jeg hørte lærken første gang den 13. februar, og ”bare” det giver ny energi i
kroppen. Jeg vil slutte med at ønske
RUNESTENEN’s læsere et herligt forår.
Jeg tror, den bliver god. 
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Familie & Samfund
Familie og Samfund indbyder til generalforsamling
onsdag den 17. marts 2003 kl. 19.00
i Børnenes Hus, Grønbjerg.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

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

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

Der var genvalg over hele linien ved Jagtforeningens generalforsamling den 29. januar i formandens
nyindrettede jagtstue.
Fra venstre: Kresten Agerlund, Henrik Skytte, Jørgen Bank, Arne Nielsen og Torbjörn LundNielsen.
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I GUF - Nyt

FORÅRSMØDE I
KIRKELIGT SAMFUND

Ved: Helle Harhorn

Det har været en rigtig god sæson for både gymnastik, badminton og svømning.
Dejligt at se, at så mange bakker op om
de nye ting vi afprøver. Håber at I også
er klar til næste sæson. I maj måned skal
vi have fundet cyklerne frem igen, så vi
kan få nogle hyggelige aftener på vejene
omkring Grønbjerg. Datoerne er den: 3. 11. - 19. - 27. maj hvor vi mødes ved
Børnenes Hus kl. 19.00, som vi plejer.
Den 20. april holder vi generalforsamling, her har I mulighed for at komme at
høre om året der er gået og kan få indflydelse på de kommende i GGUF. 

Tirsdag den 13. april kl. 19.30
kommer Jenny Larsen fra Haurvig og
fortæller om sit spændende liv som
bondekone på Klitten !
Mødet holdes i Børnenes Hus HUSK KOP!
Med venlig hilsen- bestyrelsen!!!

Adr.:
Svinget 2B Grønbjerg
Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68

Fodbold 2004
Tirsdag 16. marts kl. 17.15
Er der sæsonstart for alle ungdomsspiller i Grønbjerg IF.
I år har vi følgende hold tilmeldt og de træner på følgende tidspunkt.
Lilleput piger årgang 91+92+93+94( 3. kl.-6. kl.): Tirsdag kl. 17.15 - 18.15.
Træner: Bill Pedersen.
Miniput drenge årgang 94+95 ( 2. kl. + 3. kl. ): Tirsdag kl. 17.15 - 18.15.
Træner: Carsten og Bo.
Puslinge drenge årgang 96+97 ( bh. kl. + 1. kl. ): Tirsdag kl. 17.15 – 18.15.
Træner: Jesper Lauridsen.
Mikro putter årgang 98+99: Tirsdag kl. 17.15 – 18.15.
Træner: Konrad og Kaj Kviesgård.
Grønbjerg IF
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I Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Ebbe Olsen, Bymarken 9, 59 år, døde
den 1. januar 2004, og blev bisat fra Nr
Omme Kirke d. 7. januar.
Ebbe bukkede under for lang tids tiltagende sygdom. En tilstand, som han gennemlevede med stor tålmodighed. Og
med god støtte af sin hustru, Birthe, og
den kommunale hjemmepleje.
Ebbe var et glad og venligt menneske,
som det var let at få en samtale med på
hans ture rundt i byen i kørestolen.
Han havde i flere år glæde af at gå på
kursus i karvskæring, var meget dygtig
til det og har efterladt mange virkelig fine ting til sin kære familie. En anden
hobby, som han udøvede sammen med
Birthe, var bankospil,- og noget af en
samler var han også. Her var det nøgleknipper, det gik ud på. Dem havde han
en samling på flere tusinde af, de fleste
fundet i kræmmerboder på markeder,
hvor han hjalp stedsønnen Bo med at
passe en kræmmerbutik.
Efter flere års sygdom blev det her til
sidst et 24 timers job at være omkring
Ebbe, men dette klarede Birthe på beundringsværdig vis sammen med en stab af
mennesker fra vort omsorgsvæsen.
Ud over sin kone efterlader Ebbe sig flere børn.
Ebbe Olsen sov stille ind på Holstebro
Sygehus nytårsdag.
Æret være hans minde!
Villads Kyndesen, Rundingen 7, - ophold på Spjald plejehjem,- 85 år, døde
den 3. februar 2004 og blev begravet den
7. februar fra Nr. Omme Kirke.
Villads blev født som yngst af en søskendeflok på tre i Grønbjerg på den
gård deroppe under Voldbjerg bakke,
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som han selv og hustruen, Anne, kom til
at drive gennem mange år.
Villads vil blive husket som gymnastiklederen og andelsforeningsmanden.
Gymnastiklederuddannelsen fik han under et ophold på Ryslinge højskole i sine
unge dage, og den havde han glæde af de
mange år fremover. Han har ledet karlehold i mange år her i Grønbjerg, og på
sine ældre dage tog han sig af ældremotionen. Man kan sige, at gymnastikken har
fyldt rigtig meget i Villads´s liv, og det
har også arbejdet med Kirkeligt Samfund. Her var han formand i mange år.
I bestyrelsen for Grønbjerg mejeri var
han involveret i mange år, og det samme
gælder for Grønbjerg Brugsforening, her
var Villads formand i endda rigtig mange
år. I 18 år!
Anne og Villads blev gift i 1948, samme
år, som de overtog gården på Ørnhøjvej
23. Gården blev drevet på traditionel vis
indtil sønnen Anker og svigerdatter Else
overtog den i 1985, hvor huset på Rundingen blev købt. Her på Rundingen 7
fik Anne og Villads en god otiumstid.
Med masser at gøre i det dejlige hus, den
skønne have og fortsatte foreningsaktiviteter.
For sit store engagement i lokalsamfundet blev Villads Kyndesen Sankt-hansaften 1998 hædret med ”Årets Sølvviking” til stor overraskelse og glæde for
ham selv og med stor forståelse for grønbjergfolket.
Sagt ved mindefesten på Ørnhøj Hotel
efter begravelsen:
Hos Anne og Villads var det godt at have
plads som ungt menneske, her blev der
taget hånd om én. Han sørgede for, at vi
kom med til gymnastik og håndbold både piger og karle, pigehåndbolden var
han jo også leder af !
Ved sit arbejde sang Villads altid. Når
han arbejdede i marken hørtes hans sang

viden om- ja helt til Grønbjerg by!
Villads´s sidste måneder har været en
drøj tid at komme igennem for både ham
selv og familien. Men nu er den slut,- nu
er det de gode minder, der tæller for Anne, de to sønner, svigerdatter og de tre
børnebørn.
Villads sov stille ind på Spjald plejehjem.
Æret være hans minde !
Valborg Irene Pedersen, Spjald,-- førhen Abildå. 73 år, døde den 6. februar
2004 og blev begravet fra Nr. Omme
Kirke d. 12. februar.
Valborg blev født i en søskendeflok på 6
på en gård i Abildå i 1930. Blev i 1949
gift med Carlo, én ud af 7 brødre, som
kom til Abildå fra Skave for at være med
til at bryde kul i Abildålejerne. De overtog gården Vejrumgård i Abildå i 1956
og drev den i mange år, indtil de flyttede
i hus i Spjald for at nyde deres otium.
Parret blev forældre til en børneflok på
syv, som alle er ”godt i vej” !
Valborg er døbt, konfirmeret og viet i
Nr. Omme Kirke, og nu er samme kirke
altså også valgt som sidste hvilested efter
et godt og aktivt liv.
Æret være Valborg Irene Pedersen´s
minde!
Marie Kirstine Madsen, Ørnhøjvej 2.
94 år, døde den 10. marts 2004 på Centerparken i Videbæk og blev begravet d.
17. februar fra Nr. Omme Kirke.
Skrevet direkte af efter familiens oplysninger til Ringkøbing Amts Dagblad:
Marie Madsen blev født på ”Legaard” i
Kodal som den yngste af otte søskende.
Hun gik i skole i Grønbjerg. Efter konfirmationen kom hun i huset hos en købmand i Ørnhøj.
I 1930 var hun på Luthersk missions højskole i Hillerød, og i 1931 blev hun gift

med Viggo Georg Madsen fra ”Lille
Teglværk” i Grønbjerg. Han havde købt
”Nørregaard” i Grønbjerg. Trofast hjalp
de hinanden med arbejdet og skabte et
trygt og godt hjem for de fem børn, der
efterhånden kom til.
Sang og musik betød meget for Marie.
Hun havde som barn modtaget orgelundervisning. Hendes mand spillede på
tværfløjte, og ofte spillede de sammen til
stor glæde for familien.
Marie havde daglig kontakt med forældre og søskende, hvilket betød meget for
hende. Da søsteren Anna blev ramt af alvorlig sygdom, var det Marie, der gav
hende en god og kærlig pleje.
I 1972 mistede Marie sin mand, og efter
et år afstod hun gården til sønnen Villy
og flyttede til Grønbjerg, et par år senere
flyttede broderen Viggo til Grønbjerg.
De aftalte, at han skulle komme og spise
hver dag hos hende.
I 1995 var Marie så uheldig at falde og
brække det ene lårben og senere også det
andet. Det var en god hjælp, at datteren
Agnes flyttede hjem til hende.
Marie havde hele livet igennem en stærk
tro. Herigennem fandt hun styrke til at
klare de problemer, der opstod.
Marie Madsen efterlader sig sine fem
børn, Agnes, der for øjeblikket er på
Centerparken i Videbæk, Villy i Grønbjerg, Arne i Videbæk, Elmer i Toronto
og Georg i No.
Æret være Marie Madsen´s minde! 

1000 tak for overvældende opmærksomhed ved Johannes´s
fødselsdag!
Med venlig hilsen fra
Bymarken 8 !
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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

54

VIKINGEN ER LØS

En journalist skulle lave reportage fra helvede. Djævelen selv viste ham rundt.
Et sted var der nogle store gryder, hvor mennesker blev kogt, der var en gryde for
amerikanere en gryde for franskmænd, en for danskere osv. Der gik små dæmoner
rundt med spyd for at sørge for at folk ikke hoppede op af gryderne, men der var
ingen vagt ved danskernes gryde.
Journalisten spurgte Djævelen om grunden til det.
Djævelen svarede: "Det behøves ikke, danskerne har deres egen jantelov, som betyder, at de selv hiver folk tilbage i gryden, hvis nogen forsøger at komme op".

Jeg fortsætter serien, jøder om jøder.
En ung jøde stiger på toget i det gamle Rusland og sætter sig over for en gammel
velhavende jøde i kupeen. Da de har kørt lidt spørger den unge jøde den gamle om,
hvad klokken er.
Den gamle velhavende jøde svarer ikke.
- Hvad er der i vejen? bliver den unge jøde ved, kræver almindelig høflighed ikke,
at De i det mindste svarer mig?
- Hør her, unge mand. De spørger om klokken, og jeg svarer. Lidt efter taler vi om
vejret, om rejsens strabadser, vi opdager, at vi begge er jøder, at De skal til Odessa,
hvor jeg bor, men hvor De er fremmed.
Jødisk gæstfrihed pålægger mig at invitere Dem hjem til mig. Her møder De min
datter Sara, bliver forelsket i hende og hun i Dem. De beder om min velsignelse, så
I kan gifte jer... Så hvorfor ikke stoppe hele denne historie nu, for jeg kan godt fortælle Dem, at jeg aldrig vil tillade min datter at gifte sig med en ung mand, der ikke engang har råd til et ur.

- Hvordan traf du beslutningen om at blive jøde?
- Før var jeg ateist. Men det opgav jeg.
- Hvorfor?
- Ingen helligdage.
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