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En forårsbebuder var landet i Dyrbergs sø allerede i februar måned.
Men da svaner absolut ikke er standfugle og disse slet ikke, kommer og
går de med jævne mellemrum. Man kan være heldig at se dem.

RUNE
STENEN

I Redaktionen
Forsiden
Gode billeder fra Grønbjerg og omegn
kan man ikke få for mange af, tak til de
som henvender sig - naturligvis bedst
hvis fotografen også har tid.
Her omkring
Nu er regeringen så kommet med et udspil omkring Regioner og ca. størrelse
på kommuner på omkring 30.000 indbyggere. Dog med den kattelem stående åben, at hvis man mener at kunne
klare sig selv og det går rimeligt, også
selv kan fortsætte i sin egen kommune
som den ser ud i dag, dog med betydelige samarbejdsrelationer til andre
kommuner.
Jeg kan godt frygte for den konstellation, for det kan give anledning til at vi
mister indflydelse. Det kan være for let
at tørre hænderne af og sige, at det er
noget man er blevet enige om i samarbejdets hellige navn.
Men uanset hvordan tingene kommer
til at hænge sammen tror jeg på, at vi
kan opnå en vis indflydelse i gennem
Grønbjerg-2000, men det betinger at
der er 100 % opbakning omkring de
beslutninger der bliver truffet der.
Runestenen
Grundet trykkeriets ferielukning bliver
næste deadline for Runestenen fremrykket til lørdag d. 12. juni.
Jeg håber at alle skribenter vil være opmærksom på denne ændring.
Det er et par numre siden vi tog afsked
med ”Det derude” Lars Holm har valgt
at stoppe artiklen, idet han mener at det
bliver gentagelser, selvom hvert år slet
ikke er ens. Men all right - Vi siger tak
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til Lars for de mange gode og interessante iagttagelser og lærerige artikler
det er blevet til i tidens løb.
Og så til nye - gamle tiltag. Efterlysningen ved stormødet den 3. marts med
hensyn til at genoptage tidligere tiders
klumme om en familie i Grønbjerg, har
båret frugt. Grete Tange vil påtage sig
hvervet som skribent på dette område.
Hvordan Grete vil udforme sin
”klumme” må tiden vise, hun har i hvert
tilfælde frie hænder til at opsøge både
nye (også splinternye) såvel som
”gamle” familier i Grønbjerg.
Denne gang kalder jeg klummen
”Velkommen til Grønbjerg” men hvis
ikke der kommer helt nye familier til
hver anden måned, kan jeg jo være nødsaget til at ændre navnet på klummen.
Men den tid den glæde.

Deadline for nr. 69 er
lørdag d. 12. juni
Bladet udkommer
onsdag d. 14. juli

RUNESTENEN
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

Selv om vi efterhånden er et pænt stykke inde i 2004, er
noget af det der har
været opmærksomhed omkring i den
forgangne periode
selvforvaltningsberetninger 2003 fra institutioner, såvel som Årsberetning for
kommunen som helhed. Og hvad skal vi
så lige bruge det til, sket er sket og det
kan vi vel ikke lave om på. Den betragtning hælder jeg nu ikke til, jeg mener der
er god grund til at læse disse beretninger
omhyggeligt igennem. Institutionslederne giver os viden og indsigt, ud fra deres
syn på netop deres ”virksomhed”, samarbejde med bl.a. forvaltning og konsekvens af politiske beslutninger. Alt dette
kan vi som politikere bruge fremadrettet,
arter tingene sig som vi gerne vil, eller
skal der korrektioner til, for at vi kan opfylde vore politiske intentioner med vore
kerneydelser, - børnepasning, undervisning og ældrepleje. Generelt synes jeg,
det er en fornøjelse at læse disse beretninger igennem. Selvfølgelig er der altid
ting, der skal tilrettes, intet er statisk,
men man fornemmer helt klart ledere der
er ansvarlige og udviklingsmindede.
Selvom jeg ser på kommunen som helhed, tør jeg nu godt drage Børnenes Hus
frem, - det er jo trods alt her i området,
jeg er valgt. Beretningen, som er formuleret af ledelsen på daværende tidspunkt,
Birgit Højgaard og Lone Rabjerg afspejler, at der gøres en kæmpe indsats for at
skabe helhed i børnenes hverdag, - i øvrigt helt i tråd med den helhedsdebat vi
havde her i kommunen for et par år siden. Det er ligeledes en fornøjelse at

kunne konstatere børnetallet stiger, endda betragtelig, det giver et godt fundament til at arbejde med mål, indsatsområder, rammer, faciliteter m.m.
Kommunens Årsberetning 2003.
Det er jo store investeringer vi foretager i
disse år, primært Videbæk Skole, så konsekvensen er, at gælden stiger. Der er der
sådan set ikke noget forkert i, forudsat at
værdien af den samlede bygningsmasse
stiger tilsvarende. Det gør den nu nok,
selvom vi ikke direkte har tal for det,
med de regnskabsprincipper der hidindtil
har været anvendt.
fortsættes side 6...
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L Servicemeddelelser 7
Klip og Krøl:
Mandag: 900 - 1730
Tirsdag:
900 - 1730
Onsdag:
Lukket
Torsdag: 900 - 1730
Fredag:
900 - 1730
Lørdag:
Lukket

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

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

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

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

Landbobanken:
Mandag: 930 - 1200
Torsdag: 1330 - 1730

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

Postekspeditionen:
Alle hverdage:
800 - 1200
Søndag lukket

Tlf.: 97 38 40 49

Politiet i Videbæk:
Mandag - onsdag
12.00 - 13.30
Torsdag15.00 - 17.00
Fredag
Lukket

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

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

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200

Videbæk kommune: 96 94 94 94
Postkasserne tømmes:

Ved skolen:
Ved Brugsen:

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

Søn- og helligdage kl. 1800

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

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

Vagtlægen:

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

Biblioteket:
Billardklubben:
Brugsens Bestyrelse
By- og Erhv.udv:
Byrådet:
Børnenes Hus/Inst:
Børnenes Hus/Sk:
Dagplejerep supp.:
Familie & Samf:
Flagalle
Forsamlingshuset:
Fællesbestyrelsen:
Grønbjerg-2000:
Gymnastikforen.:
Havekredsen:
Hjemmeplejen:
Idrætsforeningen:
Jagtforeningen:
Kirkebetj/Graver:
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97 84 18 00
Torben Vestergård
Niels Erik Jakobsen
Niels J. Sønderby
Ivan Mortensen
Gravers Kjærgaard
Lone R. Lauritsen
Alan Larsen
Malene C Thellufsen
Susanne Andersen
Holger Therkildsen
Ole Berthelsen
Mogens Ballegaard
Torben Sønderby
Lis Helles Olesen
Leif Kjærgaard
Kresten Agerlund
Ida Ebbensgaard

97384177
97384468
97384616
97384211
97384094
97384066
97384177
97382627
97384098
97384161
97384383
97384179
97384332
97384606
97384313
96949494
97384323
97384270
22327923

Kirkeligt Samf:
Klubhuset:
Landbetj:
Lokalhistorisk:
Lægen:
Læsekredsen
Menighedsrådet:
Musikforeningen:
Nr. Omme
Nr. Omme Kimelaug
Nr. Omme Whiskylaug
Posthuset:
Præsten:
Røde Kors:
Sogneforening:
Udlejn Forsamlhus
Ungdomsklubben:
Vandværket

17
32
42
35

33
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17
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Ingrid Kirk

99
99
88
77

97384020
97384076
Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448
N. Peder Svendsen
97384110
Henrik Thomsen
97384050
Helle Engestoft
97384332
Helle Engestoft
97384332
Jette Kragh
97384239
Graver kontor
97384696
Mogens Ballegaard
97384332
Karl Gejl
97384040
Brugsen
97384042
Ole Rasmussen
97384183
Besøgstjeneste
97173354
Olav Therkildsen
97384213
Marianne Nielsen
96940180
Tommy Kjeldgaard
97384335
Jørgen Kristensen
97384259
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...fortsat fra side 3

Det ændres der på fra og med 2004, da
der indføres nye begreber i de kommunale regnskaber, hvilket efter min mening,
vil give et bedre overblik over de aktuelle
værdier.
I det store hele mener jeg vi har haft en
drift i 2003, vi godt kan være bekendt.
Såvel drift som anlæg har levet pænt op
til budgettet, en enkelt undtagelse er inden for det sociale område, hvor der især
på kontoen ”særlige foranstaltninger for
børn og unge” er en væsentlig overskridelse, - i lighed med sidste år. Også i lighed med sidste år synes det ikke at være
et specielt Videbækfænomen, da andre
kommuner har de samme problemer. Det
skal dog ikke afholde os fra, at forsøge,
at finde løsninger til at gøre området styr-

bar. Vi har indført en form for rammestyring, hvor forvaltningen har et fast beløb at gøre godt med på området, jeg skal
dog være den første til at indrømme, det
ikke er nogen let sag, når man har med
mennesker at gøre.
Afslutning.
Nogle vil måske spørge sig selv, - er der
ikke noget om den forestående kommunalreform? Det har jeg meget bevist undgået denne gang, men guderne skal vide,
det er ikke fordi der ikke bliver brugt
tankevirksomhed på ”projektet”. Det er
blot vigtigt at den daglige virke, jævnfør
mit sidste indlæg, ikke drukner i usikkerheden om den fremtidige amts – og kommunalstruktur. Men jeg skulle tage meget fejl, om der ikke er ting at kommentere i næste nr. af Runestenen. 

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

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!!
Henvendelse omkring 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

Konfirmandstue og renovering af
præstebolig.
Her i Nr. Omme sogn er vi i den dejlige
situation at vi langt om længe, snart er i
besiddelse af en konfirmandstue.
Præsteboligens nuværende kontorfaciliteter er af en sådan beskaffenhed, at der
krævedes noget nyt og endvidere forlanger myndighederne, at der i forbindelse
med kontoret er toiletfaciliteter til besøgende. Denne ændring er så omfattende,
at vi valgte at slå flere fluer med et
smæk, og fik foranlediget at der blev
bygget til præsteboligen med de nødvendige faciliteter.
Den nye tilbygning skal ligge vest for
præsteboligen med indkørsel og indgang

fra Frydendalsvej. Foruden konfirmandstue, bliver der et lille tekøkken,
entre, toilet og et kontor til præsten.
Der er blevet afholdt licitation, og arbejdet forventes at gå i gang inden for
de næste tre uger.
Arbejdet gik til murer Preben Mikkelsen, tømrer Leif S. Nielsen, Ørnhøj El
alle fra Ørnhøj. Abildå Smede- og Maskinforretning tager sig af VVS entreprisen. Malerfirmaet Køhlner fra Holstebro sætter kulør på bygningerne.
Menighedsrådets årlige udflugt går i år
til trekantsområdet nærmere betegnet
Billund og Jelling og vi vil gerne sige
tak til Ole Rasmussen (som også er
kendt i området) fordi han vil være
guide på turen. Se annoncen for turen
andets sted i bladet. 

Har du lyst til eller kender du én der gerne vil holde Sct. Hanstalen kan du
henvende dig til Olav Therkildsen formand for sogneforeningen. 97 38 42 13

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

Kondibingo
Overrækkelse af Grønbjergvikingen 2004
Snobrødsbagning
Salg af pølser, brød, og drikkevarer
Båltale ved - endnu ikke afgjort
Bålet tændes ca. kl. 21
Vel mødt
Grønbjerg Sogneforening
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I En anderledes dåb
Ved: Familien Liv

En herlig dåbsdag i Nr. Omme Kirke
1. Påskedag fik vi endelig døbt vores to piger.
Nanna og Majas dåb var blevet udskudt i så mange år,
at vi ikke behøvede at bære dem til døbefonden. Der
var hverken barnegråd eller gylp, men i stedet et par
piger, som havde skiftet dåbskjolerne ud med lyserødt
skørt, stråhat og cowboybukser.
I kirken blev vi mødt af en masse mennesker og en
dejlig stemning, som forsatte gennem hele gudstjenesten.
En del af æren for denne stemning skal gå til alle de
mennesker, der var i kirke den dag. Resten skal gå til
vores præst Ole, som gav plads til at vi kunne mærke
menneskene i kirken.
En præst, som gav børnene mulighed for at se dåben
fra 1. parket. En præst, som sagde "be´" og ikke
"bede". En præst, der kunne byde på både påskebryg,
spænding, gys og bibelfortælling i sin prædiken.
Ole formår at drage vores hverdag med ind i kirken.
Glæder og sorger bliver sat i perspektiv på en måde,
som vi kan forholde os til. Derfor lytter vi med glæde
til Oles prædikener og bliver klogere på både livet og
Bibelens ord.
Efter kirken samledes vi derhjemme med vores lille
familie. Vi havde dækket et bord med det porcelæn vi
havde, og resten blev klaret med paptallerkner. Men
vi havde glemt gavebordet. Det vil sige...vi havde slet
ikke overvejet, at det skulle blive nødvendigt. Men det
strømmede ind med gaver fra Grønbjerg.
Vi var overvældet - og er det stadig. Det var jo alt for
meget, men rigtigt dejligt!
En herlig dåbsdag, hvor vi endnu engang blev vi mindet om, at det er herligt at bo i Grønbjerg.
Tak skal I ha´ alle sammen.
Familien Liv 

Deadline for Runestenen nr. 69
lørdag d. 12. juni
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Kom og vær med til stavgang!
Stavgang breder sig som en steppebrand og er nu nået til Grønbjerg.
Grønbjerg Gymnastikforening afholder introduktion og kursus for alle, som har lyst,

tirsdag den 25. maj kl. 19.30.
Ved Børnenes Hus
Vi har lejet 20 par staver hos D.G.I. og har endvidere 10 par skistave til rådighed. Vi
skal sikkert bruge mange flere, så dem, der har mulighed for selv at komme med skistave eller andet i den rette længde, må gerne tage dem med. Stavlængde er 72 % af
legemshøjde. Der skal helst være en god håndrem, da det er vigtigt, at man støtter armen i remmen og ikke knuger om stokken.
For at dække udgifterne til leje af stave, har vi besluttet at alle deltagere skal give kr.
10,- for at være med denne aften.
Vi mødes ved skolen og der vil her i løbet af aftenen også blive vist en videofilm om
stavgang.
Stavgang giver en god bevægelse og en god motion, som jo nok er kendt af de fleste,
da det jo er meget opreklameret for tiden. Angående vejledning ved køb af stave ring
til tlf. 97 38 40 20.
Medbring drikkelse og tøj alt efter vejret.
Tilmelding er ikke nødvendig – mød bare op.
Fordele ved stavgang er bl.a.:
• Stavgang passer til alle aldersgrupper og krops-

bygninger
• Giver 20 % højere konditionseffekt i forhold til
•
•
•
•
•
•
•

alm. gang
Giver op til 40 % højere fedtforbrænding
Styrker knogler i både arme og ben
Styrker armmuskler
Styrker bryst-, skulder- og rygmuskulatur
Opløser muskelspændinger i skulder og nakke
Forbedrer evne til iltoptagelse = bedre kondition
Reducerer belastningen af hofter, knæ og ankler
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I Grønbjerg GUF
Ved: Torben Sønderby

Beretning til generalforsamling Grønbjerg GUF 2004.
Endnu et godt år er gået, sådan oplever
vi det i bestyrelsen da vi sidst var samlet
til bestyrelsesmøde og så tilbage på året.
Ud fra de tilbagemeldinger, positive som
negative, vi har fået fornemmer vi også
at medlemmerne synes at året er gået
godt.
Aktivitetsmedlemmer :
Total 524 mod 441 året før
Gymnastik 134 mod 147
Badminton 145 mod 134
Svømning 57 mod 61
Tour de pedal 188 mod 99
Kommentar til aktivitetsmedlemmer
På svømmesiden er der sket store forandringer i forhold til sidste sæson. Fra
parkeringspladsen kørte bussen til højre i
stedet for til venstre og stoppede ved fritidscenteret i Ulfborg. Udfordringerne
var her flere og bedre og vandet varmere.
Det har i år, i ordets forstand været familiesvømning, som jeg tidligere har efterlyst i mine beretninger. Vores bekymringer for den lidt længere køretur og dyrere pris holdt dog ikke familierne hjemme, men total set har ændringen givet os
et lille underskud på svømningen. Vi forventer dog at fortsætte succesen til næste
år på samme måde.
Tour de Pedal var jaaa som det plejer et
hyggeligt arrangement, hvor vi mødes på
tværs af alder og køn. Her kunne man se
små cykelhjul på 15” side om side med
hjul på 26”. Der blev trådt ihærdigt i pe10

dalerne, og de små ben trådte uden tvivl
flest omgange, så når der i pauserne blev
nydt is eller sodavand var det velfortjent.
I pauserne var der traditionen tro også
mulighed for ”tip en 13èr”.
Når vi efter hver cykeltur kan uddele
præmier er det kun fordi vi bag os har
virksomheder der støtter os og det vil vi
naturligvis takke for.
Vi er klar igen, mandag den 3. maj kl. 19
cykler vi igen, så pump cyklerne og mød
op.
Set tilbage på badmintonsæsonen er
denne også gået godt. Alle børneholdene
har været i gang, så antallet af børnespillere har været lidt højere i forhold til sidste år.
Der er i løbet af vinteren blevet trænet
ihærdigt, og for de der havde spillelyst
blev det til en god og udfordrende turnering i weekenden den 14.- 15. marts. Der
var mange kampe, en god stemning på
og udenfor banen. Spillerne var gode til
at give en hånd med ved bedømmelse af
kampene, tak for det.
Onsdage fra 20-22 har vi et hold der træner og spiller kampe i løbet af hele vinteren, resultaterne af denne er ikke faldet
ud til Grønbjergs fordel – men kom igen
til næste år.
Trænerne bag holdene skal have tak for
deres indsats, det er en glæde for både
spillere og bestyrelse når nogle tager del
i et sådan arbejde.
Gymnastikken, her er opvisningen stadig i frisk erindring ja en god erindring.
Fanen blev båret ind af Karen Bak foran
de 8 hold som var klar til at vise deres
program. Det 9. hold, ældreidræt, havde i
år valgt ikke at være med.
Karen Bak måtte for en kort tid afløses
for at modtage lederpokalen som vi i

ne.

Karen Bak får overrakt pokal og blomster for
sin store indsats i Grønbjerg GUF igennem
mange år.

gymnastikforeningen uddeler hver 3. år
til en person der gennem tiden har ydet
en stor indsats i Grønbjerg GUF.
Sidste år sagde jeg, ”gymnastikopvisning, ja vi skal nok sætte flere stole
op til næste år, men vi havde stille flere
op i år i forhold til sidste år - men vi gør
det gerne ” til dette er der kun at sige vi
gør det gerne igen. Kaffebordet efter opvisningen var ligeledes fyldt til sidste
stol, nogle måtte endda dele kaffekop
men dem finder vi også gerne flere af til
næste år. Alt i alt en dejlig aften takket
være den store opbakning.
Igennem vinteren er der 2 nye hold som
har leget og trænet, med hver sin genration som målgruppe men med leg og bevægelse som de primære ingredienser.
Den yngste generation mor – far - barn
holdet har været en succes. Børnene har
nydt en blanding af leg med redskaber
og sang og forældrene haft mulighed for
en dejlig oplevelse sammen med børne-

Den lidt ældre generation, de modne
mænd har også nydt legen, og tænk leg
kan få store mænd til at svede når bare
intensiteten i legen er stor nok. Bevægelse eller rettere bevægeligheden er blevet
større på holdet. Med ømhed i krop og
muskler har jeg hørt følgende kommentar: ”det er godt nok længe siden jeg har
brugt de afkroge af kroppen, men de kan
åbenbart endnu”.
Ledernes motivation har igen vist sig fra
den positive side, det ses på de aktive og
glade gymnaster. Så fra bestyrelsen skal
der endnu engang lyde en stor tak til jer
alle. Hermed alle nævnt ingen glemt eller
tilsidesat. Dog er det svært ikke at bemærke Pia Baks aktivitet idet hun har
stået i front for hele 3 hold, flot og dejligt at se.
Sommerfesten blev afholdt den 13. –
14. juni, i samarbejde med mange af byens foreninger, alt i alt et godt og velbesøgt arrangement. Vi i Grønbjerg GUF
serverede morgen kaffe lørdag, der var
dog ikke mange fremmødte hertil.
Ligeledes havde vi inviteret et showhold
fra Kolding, med stor opbakning gav de
opvisning lørdag eftermiddag og på de
tilbagemeldinger vi har fået må det betragtes som en succes.
Til aftenens fest var der 80-100 deltagere.
I bestyrelsen mener vi ikke der er grundlag for en så stor fest hvert år. Vores
holdning er at det er mere passende hvert
3. år at afholde en stor sommerfest og de
2 andre år et aften arrangement.
Søndag den 17. august havde ca. 30 taget
mod tilbudet om en fælles udflugt til
Præstbjerg Naturcenter. Med solen
højt på himlen og naturvejlederen i front
gik vi en dejlig tur, børnene fik mulighed
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for at fange forskellige vand dyr og vi fik
alle en oplevelsesrig forklaring på livet i
vandkanten. Vi afsluttede med at grille
vores medbragte mad.
Multisalen har i hele sin levetid haft
trange økonomiske kår, men er nu bevilget årlig støtte på 20.000 fra kommunen.
Multisalen er kommet under sammen
støtte/bevilling som f.eks. forsamlingshuse. Det giver mulighed for at færdiggøre nogle af de ting vi længe har haft i
tankerne.
Aflåsning af brugerne kører efterhånden
bedre og må betragtes som en fornuftig
løsning.
Stormødet den 3. marts i Multisalen
var der stor opbakning omkring og forslagene var mange ca. 800. Mødet blev
afholdt på en god og inspirerende måde
som satte tanker og kreative forslag ned
på de gule lapper. Et af de gentagne forslag var sammenlægning af foreninger,
manglende samarbejde, fællesfremtids-

mål, positiv holdning til hinandens tiltag
og arrangementer osv. På dette område i
alt 63 gule lapper.
I bestyrelsen er vi meget åbne for et
eventuelt samarbejde, men står også meget besluttet på at centrum er skole og
multisal.
Vi venter på yderligere tilbagemelding
fra Grønbjerg - 2000, men er klar til dialog.
Som afslutning på min beretning, TAK
TIL BESTYRELSEN.
Til Jens Peder Mikkelsen der ikke ønskede genvalg vil jeg på GGUF`s vegne
sige Jens Peder 1000 tak for en trofast og
lang periode på 12 år. Jens Peder har i
hele perioden været kasserer hvilken han
har udført med stor omhu og seriøsitet
der i dag gør at foreningen står økonomisk godt.
Til Henrik Bilgrav som nyvalgt vil jeg
sige velkommen til bestyrelsen. 

Fra venstre: Helle Harhorn, Gitte Riisberg Nielsen, Torben Sønderby, Lisbeth Sand, Elsebeth Kirk,
Connie Schmidt og Henrik Bilgrav
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I Gymnastikopvisningen i Grønbjerg
Igen i år var der for få stole i gymnastiksalen - et positivt problem der kan løses - Gad
vide om vi får så megen succes at det skal bygges en fløj mere til Multisalen - en ganske interessant problemstilling!! Men i år var der for første gang i mange år et
”karlehold” på gulvet. Også en god udvikling både for lokalsamfundet som for motionen og det sociale indhold. 
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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 4. april 1954 - 4. april 2004
Ved: Henning Halkjær

Søndag den 4. april 2004 netop 50 året
for vores konfirmation var det en flok
glade og forventningsfulde ”guldkonfirmander” der mødtes.
Naturligvis først til gudstjeneste i den
kirke hvor vi for 50 år siden blev konfirmeret, men dog ikke hos pastor Sørensen
som konfirmerede os og ej heller til hans
efterfølger Pastor emeritus Ernst Mølgaard Ottosen, men den tredje præst som
konfirmanderne har kunnet stifte bekendtskab med her i Grønbjerg, vores
nye præst Ole Rasmussen, som også hil-

ste på os guldkonfirmander.
Efterfølgende var der dækket op
til kaffebord i Børnenes Hus, hvor
formiddagskaffen blev indtaget. Niels
Peder Svendsen fortalte om gamle dage,
viste billeder og der var fremvisning af
Lokalhistorisk Arkiv.
Inden middagen på skolen, blev vi fotograferet af Mogens Ballegaard.
Vi havde en hyggelig eftermiddag og
snakken om fortid og nutid. Vi var alle
enige om at det skulle gentages. Ud af 17
konfirmander var 13 mødt frem.
I 1954 gik konfirmanderne fra Grønbjerg
sammen med en del af børnene fra Abildå til præst her i Grønbjerg. De der boede nord for Abildå gik til Ørnhøj.

I parentes en nævnt hvor man boede i 1954.
Bag tv. Alf Sinkjær (Kodalsvej 4), Henning Halkjær (Sønderkjærsvej 26), Poul Trøstrup (Tage Svinget 3), Villy Nielsen (Skolevænget 5A), Jakob Mikkelsen (Abildå), Bent Carlsen (Vinkelvej1)
Peter Tang (Kjærgårdsvej 2), Ove Kristensen (ved kirken, ejendommen er nu nedrevet)
Forr tv: Else Iversen (Spåbæk) Anna Pedersen (Sønderkjærsvej 13) Margit Pedersen (Abildåvej)
Rigmor Flytkjær (Abildå), Else Jensen (Abildå)
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over 25 % af klubbens omsætning.
Det er faktisk blevet sådan, at unge mennesker fra nabobyerne er begyndt at køre
til Grønbjerg for at komme på Net-cafe.

I GIF i 2003
Ved: Formand Leif Kjærgaard

Grønbjerg IF – Generalforsamling
Tirsdag den 17. februar 2004 i klubhuset.
Formandens beretning:
År 2003 har været et rigtigt godt år for
GIF
Det er mange år siden, at så mange børn
har spillet fodbold i Grønbjerg
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
har været rigtig sjovt at spille fodbold i
Grønbjerg Idrætsforening.
Det har medført at der har været stort
fremmøde til både træning og kampe.
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
skidne, så kom holdet til at spille nogle
flotte kampe hvor de faktisk vandt en del
af.
Net-cafen er nu udbygget til at råde over
12 store spillemaskiner og den udgør

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

16

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.
MEN MEN opbakning til Grønbjerg IF
– Generalforsamling har de sidste par
år været utrolig dårlig.
Eneste deltager udenfor bestyrelsen har
været Mogens Ballegaard.
For at kunne fastholde foreningens kraftige vækst i fremtiden, så skal bestyrelsen igen være på 7 medlemmer.
Så jeg håber på støre deltagelse til næste
år
Den nye bestyrelse består følgende
Formand
Næstformand
Sekretær
Børnefodbold
Voksenfodbold

Leif Kjærgaard
Børge Jensen
Else Marie Kokholm
Niels Jørgen Sønderby
Bill Pedersen

Kasser
Jytte Nilausen (Er ikke
medlem af bestyrelsen)
(Siden generalforsamlingen er Niels Jørgen Sønderby udtrådt af bestyrelsen.
red.) 

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

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.
17

I Velkommen til Grønbjerg

For nogle år siden havde Runestenen
indlæg, som fortalte om nye mennesker,
der var flyttet til byen. Disse interviews
stoppede, men nu forsøger vi at genoptage dem, og første ”offer” er Familien
Klose, der er flyttet ind i huset ”Højbo”
på Algade.

se. I Holstebro hedder jeg kun Louise.
Han: Jeg er svigersøn fra Teglværket og
hedder Per. Jeg blev gift med Anne Louise i 2000, men jeg er kommet til Grønbjerg i 9 år. Mine forældre bor i Holstebro, og der boede vi også, indtil vi flyttede herud. Sammen har vi en søn, som
hedder Johan, og der er en ny på vej i august måned. Vi hedder alle Klose til efternavn.

Hvem er de så?

Hvorfor flyttede de til Grønbjerg?

De præsenterer sig på følgende måde:
Hun: Jeg er datter nede fra Teglværket,
og her i Grønbjerg kendes jeg nok mest
som det, og mit navn her er Anne Loui-

Per fortæller, at de er flyttet til Grønbjerg, fordi han synes, det er skønt herude med dejlig natur, rare mennesker og
lille samfund, som han mener, at det er

Besøg hos familien Klose.
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sundt for børn at vokse op i, fordi man
hjælper hinanden med at holde opsyn
med børnene. Han er kommet på teglværket hver uge i de forløbne år, og både
bryllup, barnedåb og jul fejredes her, så
han føler sig meget hjemme og nyder
samværet med svigerfamilien så meget,
at han var lidt vemodig ved at skulle flytte fra teglværket, efter at de havde boet
der 1 måned i forbindelse med hushandlen her. Han tilføjer, at det ikke var nye
mennesker, han kom til her, fordi de i
nogle år var med på Grønbjergs skihold.
Husprisen var også medvirkende, fordi
man kan få et hyggeligt gennemrestaureret hus til helt anden pris, end hvad man
skal give i Holstebro.
Anna Louise var lidt mere tilbageholdende med at komme tilbage til Grønbjerg,
fordi hun var utrolig glad for at bo i Holstebro, og i den gade hvor de boede, havde de et rigtig godt sammenhold.
Det nærliggende Ellebækcenter er hun til
gengæld ikke så glad for, og hun er meget skeptisk med hensyn til, hvordan udviklingen vil gå i sådanne miljøer. De
har bestemt, at de vil give opholdet her
nogle år for at finde ud af, om det nu er

Grønbjerg, de skal bo i fremover, for de
ønsker ikke at flytte børnene i skole, når
de først er nået dertil.
Hvad laver de?
Da Per fik job hos Ramsing, hvor han
kører ud med hårde hvide varer til kunder, kom spørgsmålet op, om det ikke
var en god ide at flytte herud, fordi han
så fik kortere på arbejde. Det besluttede
de sig til, og Per er meget glad for dette
arbejde, fordi han kommer vidt omkring
og kommer i forbindelse med mange forskellige mennesker, som han lærer at
kende ved at forklare om de produkter,
som han leverer.
Anne Louise fik ikke meget længere på
sit job, for hun arbejder hos Svane køkkener i Tvis, hvor hun sidder i ordreafdelingen og tager sig desforuden af telefonpasning og reklamationer. Der har hun
været i 5½ år. Køreturen tager ikke længere tid herfra end den gjorde indefra
Holstebro, så hendes transport er blevet
lidt længere i kilometer med ikke i tid.

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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Hvordan føler de sig modtaget?
De fortæller videre, at de føler sig særdeles godt modtaget, fordi Mogens dukkede op kort efter, at der var kommet lys i
vinduerne, og han medbragte Runestenen, Aktivitetskalenderen og spurgte til,
om de befandt sig godt med hus og have,
og om Johan havde fået en dagplejeplads. Det kunne ikke havde været bedre,
men de tilføjer da også, at de var jo noget kendt her i forvejen, og det har ikke
gjort det vanskeligere.
Fritidsinteresser.
Per og Anne Louise har før kørt meget
på motorcykel, idet de hver har haft en
sådan. Nu har Anne Louise solgt sin, fordi hun mener, at det måske er lige lovlig
farligt, når man har børn, som man skal
tænke på. De har dog i flere år holdt deres sommerferier ved at køre rundt i Europa på dem, og de har fået nogle dejlige
oplevelser derigennem.
De har en anden fælles interesse, idet de
spiller golf. Per har spillet i mange år, og
han er rigtig god, mens Anne Louise har
taget ”kaninprøven” og har spillet nogle
få gange. Det er dog en sport, som kræver lidt tid, og med to små børn er de
godt klar over, at der kan gå nogen tid,
før de igen kan dyrke denne hobby.

Per spiller badminton, og han har netop
bestået jagtprøven, så han regner med, at
det bliver noget af det, som han vil bruge
noget fritid på fremover. Desuden fortæller han, at han var spejder som barn, og
at han måske vil stille sig i spidsen for en
sådan aktivitet her i byen i løbet af nogle
år.
Anne Louise siger med et grin, når jeg
spørger, hvad hendes fritid går med:
”Med at føde børn!”
Vi har faktisk også taget dykkercertifikat
sammen for nogle år siden, men det er
dog ikke en aktivitet, som der er stor mulighed for i Grønbjerg.
Familien.
Johan har fået dagplejeplads hos Irene,
og det er han glad for, men en dag, hvor
Anne Louise skulle hente ham, (det er
nemlig hende, der henter, og Per, der
bringer på grund af deres forskudte arbejdstid) var han der ikke, for han var
blevet hentet af Morfar, en dejlig oplevelse, som kan lade sig gøre, fordi familien bor lige i nærheden. Hun tænker også, at det er rart at kunne gå hen til Bedsteforældrene, når ens forældre bliver alt
for dumme, hvilket hun og Anette har
benyttet sig af, da de var børn. Hun kan
også give en hånd til sin lille nevø, når
hans forældre ikke kan komme og afhen-

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

te før lukketid.
Hun understreger en anden hyggelig tradition, som familien holder i hævd, nemlig at samles hver søndag aften og spise
sammen. Så drøftes ugen, der er gået og
den, der kommer. På den måde holder
man hinanden orienteret om, hvad der
foregår, og efter at hun og Per er flyttet
herud, går søndagsmiddagen på omgang,
så alle er værter 1 gang om måneden.

vi er løbet tør for det ene eller det andet.
Selv om skolen evt. skulle blive reduceret til en 5 klasses skole, mener vi, at det
tætte forhold mellem skole og hjem, som
er muligt her sammen med de mindre
klassekvotienter, er den værd at kæmpe
for. Vi synes også, at det er væsentlig, at
børnene lærer respekt og hensyntagen, ligesom lærernes mulighed for at ”se” det
enkelte barn er større, når der ikke er så
mange børn i klasserne.

Forventninger.
De fortsætter: Det er vigtigt, at der er et
sted, hvor man kan handle og en skole.
Derfor er vi indstillet på at handle lokalt,
så vi har købt en kummefryser, hvor vi
kan opbevare ting, som vi pludselig får
brug for. Indtil videre har vi dog ikke
helt vænnet os til det, så vi må af og til i
Brugsen på mærkelige tidspunkter, fordi

På et tidspunkt vil vi gerne gå ind og gøre et stykke arbejde i en af bestyrelserne,
der findes her; lige nu har vi nok med at
finde vore egen ben, men når børnene
skal i skole og institutioner, vil vi bestemt gerne være med til at hjælpe og
støtte, fordi vi gerne vil have indflydelse
på udviklingen, ligesom vi naturligvis
også stemmer ved diverse valg. 

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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I Grønbjerg GUF
Ved: Bestyrelsen

En forrygende gymnastikopvisning
Fredag den 12. marts var der gymnastikopvisning i Multisalen, hvor ca. 130 dygtige gymnaster på 8 flotte hold viste et
udpluk af, hvad der er blevet trænet vinteren igennem, både individuelt og som
hold. Manglende på gulvet var kun ældreidræt-holdet, som i år havde valgt opvisningen fra.
På gulvet blev der vist en masse flot og
underholdende gymnastik, som også bød
på nytænkning og kreative ideer til, hvad
gymnastikken er og hvilke muligheder,
der er for leg - det være sig fra de mindste børn til de ældste gymnaster.
Gymnastikforeningen bød i år på 2 nye
gymnastikhold, som tilmed var pænt besatte, hvilket kun viser den interesse
gymnastikken har i Grønbjerg.

Med de tilmed ca. 200 tilskuere var der
fyldt godt op ved det efterfølgende kaffebord, hvor der også blev sunget sange fra
DGI-sangbogen. Der var dækket op til
cirka 130 personer ved kaffebordet og alle pladser var besat.
Alt i alt én af de store folkelige aftener i
Grønbjerg, som vi sammen er så gode til
at skabe.
Når efteråret kommer, er gymnastikken
tilbage med fornyet styrke og vi kan allerede nu røbe, at vi har nye udfordringer/tilbud - så vær beredt og glæd dig til
en ny gymnastiksæson.
Sluttelig igen en stor tak til alle de dygtige gymnastikledere og hjælpetrænere vi
har haft i vintersæsonen, uden jer var der
ingen gymnastikoplevelse. Vi håber, at
nogle af jer vil sige ja tak til igen at være
med, når vi skal i gang med en ny sæson.

Efter opvisningen blev alle ledere og hjælpeledere begavet af såvel foreningen som af holdene
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Svømning

Badmintonsæsonen 03/04:

Svømmesæsonen er slut for denne gang,
og vi kan kun være glade for at vi "tog
springet", og flyttede til Ulfborg svømmehal, idet vi kun har fået positive tilbagemeldinger fra "det svømmende folk"
Vandet er varmere og udfordringerne
større, og nu kan man igen i ordets bogstaveligste forstand kalde det familiesvømning, da rigtig mange børnefamilier
har været gode til, at møde op næsten
hver gang.
Det har været en rigtig god sæson, sammen med en masse rare unger, og vi håber at I er klar til at fylde bussen, når vi
begynder igen til efteråret !!

Nu er vintersæsonen ovre, og mange har
benyttet sig af muligheden for at spille
badminton. Alle 3 børnehold kom i gang
og med dygtige trænere til alle holdene.
Tak for jeres store indsats. Hos seniorerne har Grønbjerg GUF deltaget med 2
hold i DGI Vestjylland´s holdturnering.
Til amtsmesterskaberne i januar var
Grønbjerg GUF repræsenteret i U13 og
U15 rækkerne, dog uden de helt store resultater. I old boys rækken spillede Klaus
Tang og Ole Østergaard sig frem til en
flot 2. plads. Endvidere skal nævnes, at
Nanna Østergaard deltog ved landsmesterskaberne i weekenden d. 28 - 29. februar i Fredericia. Grønbjerg GUF´s interne badmintonturnering blev afviklet d.
13. - 14. marts med mange spændende
kampe til følge. Herfra skal lyde et stort
tillykke til alle vinderne, og tak for den
store opbakning. 

Husk deadline
lørdag d. 12. juni
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I Børnenes Hus

fuld gang.

Ved: Finn Krogh Jørgensen

I Børnehuset har den første del af året
været lidt præget af sygdom, både hos
børn og voksne. Langtidssygemelding,
barselsorlov, kurser og møder har trukket
hårdt på personalet. Men ved en ekstra
indsats, er det lykkedes at få dagligdagen
til at fungere.

Nyt fra bestyrelsen for Børnenes Hus.
Foråret har meldt sin ankomst, vinteren
har sluppet sit tag i os, vejret er blevet
lunere og dagene er blevet meget længere.
Inden vi får set os om, er sommeren over
os, og skolebørnene kan snart hænge taskerne væk og nyde sommerferien.
Siden sidst er Alan begyndt som ny leder af Børnenes Hus.
Der er mange opgaver at sætte sig ind i,
og de første måneder har da nok også
været noget hektiske for ham. Men hele
huset gør en fantastisk indsats for sammen at hjælpe ham godt i gang.
Desuden har vi jo fået Hanne ansat som
sekretær til at hjælpe med meget af det
praktiske.
Hvis man kommer i Børnenes Hus, har
man nok lagt mærke til at vores ombygning er i fuld gang. Den gamle 1. klasse
er ved at blive omdannet til nyt fælles
personalerum.
Inden længe kan hele personalet rykke
ind i det nye lokale, og dermed udbygge
det gode samarbejde der allerede er i

Her pr. 1. april er der begyndt 7 nye
børn i Myretuen, og de seneste års tilgang af elever til skolen har nu også fået
en effekt. Efter sommeren skal vi have
en ekstra lærer ansat på skolen.
Annonceringen er i fuld gang, så vi venter spændt på at se de ansøgere der kommer.
Endelig blev ”huset” på grunden indviet den 5. marts, hvor Børnenes Hus var
vært ved kaffe, te, vand og pølser. Det er
blevet rigtig godt, og bestyrelsen vil gerne takke alle de frivillige, som har brugt
adskillige timer på grunden, således at
vores børn kan få et godt værested og et
godt udeliv.
Og grunden har da også været flittigt
brugt her i foråret.
Bestyrelsen vil gerne ønske alle et rigtig
godt forår og en god sommer. 

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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I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

"Kammerat med Solen".
I de sidste mange år har der med god
grund været fokus på solens skadelige
stråler. For meget sollys er skadelig for
huden. Den bliver gammel og rynket før
tiden, og risikoen for at få hudkræft stiger. Imidlertid har solen også sine lyse
sider, (kan man roligt sige). Det har længe været kendt, at sollys giver øget produktion af D-vitamin og dermed styrker
knoglerne; men det har også på anden
måde en gunstig indflydelse. Det er ikke

kun indbildning, at man får det bedre i
solskin. Hjernens stofskifte påvirkes i
en god retning. Humøret bliver bedre,
og man får mere energi. En del af dem,
der lider af depression om vinteren, får
det bedre, hvis de får meget lys. Hvis
en gravid kvinde får tilpas med sollys,
falder risikoen for, at hendes barn får
sukkersyge og måske falder risikoen
hos voksne for at få ledegigt og sclerose. Måske forebygger solen også nogle
former for kræft, dog ikke hudkræft.
Eksem kan nogle gange helbredes af
sollys. De gamle grækeres ord om, at
man skal finde den gyldne middelvej,
er stadig gyldigt, - og det er stadig
svært. 

www.groenbjerg.dk
JKE DESIGN
DET KREATIVE KØKKEN

HS Agentur
Holger Sørensen
Holstebrovej 8
Grønbjerg
97 38 11 34

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

• REALISER DIN DRØM
• AT KØKKENSKABE SAMMEN
• ALT-KAN-LADE-SIG-GØRE
• GREB OM DESIGN
• BORDE DER FANGER
• HARMONI I ALLE FARVER
www.jke-design.dk
www.groenbjerg.dk/erhverv/jke_design.htm
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I Badmintonturneringen 2004

2/3 kl. 1. Morten T. Meiner th
2. Thomas Lund-Nielsen

6/7 kl. Single 1. Jonas Nielsen tv.
2. Martin Østergaard

4/5 kl. Double
1. Sune Nilausen og Nanna Østergaard th.
2. Uffe kjærgaard og Kim Jensen
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4/5 kl. 1 Nanna Østergaard 2. Uffe Kjærgaard

2/3 kl. Double
1 Thomas Lund-Nielsen og Morten T. Meiner tv
2. Jeppe Lauritsen og Louise Kjærgaard

6/7 kl. Double
1. Jakob Sand Larsen og Jonas Nielsen th
2. Per Bak og Martin Østergaard

Herre single: 1. Klaus Tang 2. Kim Lauritsen th

Mix Double:
Grethe Lorentzen og Rasmus Mikkelsen

Herre double:
Henrik Mortensen og Klaus Tang

Dame Double:
Jytte Nilausen og Grethe Lorentzen th
Dorte Larsen og Grete Tange (ikke til stede)
se også næste side…..

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf. 97 38 45 00
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Endnu engang trådte to af beboerne fra Lyngdal til, Stefan Eriksen og Kim Lauritsen, og var træner
for børnene denne sæson.
Maria Vennevold overrækker her ”delepakken” til træner fra Lyngdal Kim Lauritsen med en tak for
vinterens træning. Stefan Eriksen kunne ikke være til stede ved overrækkelsen.

Skæring af
grøde
med
båd

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

Tlf.: 23 47 45 24
Entreprenør
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Kim Lørdal -

Kjærgårdsvej 4, Grønbjerg

I Kl. 4 måske kvart over
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

Fasaner og agerhøns
Som noget nyt, havde Grønbjerg Jagtforening i påsken arrangeret et ”Kursus i
udsætning af fasaner og agerhøns.” Det
opstod på opfordring af nogle af medlemmerne og der var stor opbakning omkring kurset, som blev en succes. Jakob
Krog, uddannet herregårdsskytte, var underviser og det blev gjort på en spændende og inspirerende måde. Vi mødtes til
kaffe og rundstykker i storrummet i Børnenes Hus. Formiddagen stod på teori og
gav anledning til flere gode diskussioner.
Frokosten blev nydt i og omkring bålhytten, hvor grillen lunede i den kølige vestenvind. Efter frokost kørte vi ud til Eigil Skytte, hvor Jakob Krogh demonstrerede hvordan udsætningen kan gøres i
praksis. Flere muligheder blev vendt og
det var næsten en skam at vi måtte pille

det hele ned igen. Hele eftermiddagen
blev akkompagneret af en fasankok som
gik og kaglede, så helt fasantomt er området trods alt ikke. Den efterfølgende
evaluering tilbage i Børnenes Hus, tydede på at fasanerne og agerhønsene har en
fremtid i sognet. Deltagerne gav i al fald
udtryk for, at de havde haft en lærerig
dag, så vi glæder os til at se nogle resultater de kommende par år.
Andejagten
Nu har jeg ofte berettet om forskellige
jagtoplevelser, de fleste oplevet mellem
deadlines på RUNESTENEN. Denne
gang vil jeg gerne fortælle om en ret
unik jagtkammerat, som jeg havde i et
par år, da jeg var flyttet hjemmefra og
boede på kollegium. Vi er tilbage i 1982,
hvor jeg kom i samme klasse som Peder,
da vi startede på HF i Nr. Nissum. Han
boede i et lille hus, tæt ved Fabjerg, med
sin kæreste som hed Karen. Hans far

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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havde en stor gård og havde købt nabogården, et lille husmandssted, hvor han
dyrkede jorden og så kunne sønnen og
svigerdatteren bo i det lille hus. Vi fandt
ved en tilfældighed ud af, at vi begge interesserede os for jagt. Peder inviterede
mig på jagt hjemme på sin fars ejendom
ved Fabjerg, men en dag kom han og
sagde, at nu skulle vi om på et stykke
jord, som lå nordøst for Lemvig. Det var
utrolig kuperet, med en ret stor sø, ganske få hundrede meter fra Limfjorden.
Søen lå inderst i en slugt, som var bred
ud mod fjorden og blev smallere op mod
søen. Den første eftermiddag vi var derude, så vi nok 15 harer, men skød kun to.
En til os hver. Hvad der var speciel ved
søen ved jeg ikke, men der kunne ligge
hundredvis af ænder. Mest gråænder,
men der kunne også være rigtig mange
krikænder. Peder og jeg havde aldrig været på andejagt derude sammen, men han
fortalte om de mange ænder. De kom
trækkende langs Limfjorden og når de

kom til den slugt hvor søen lå, virkede
det nærmest som en magnet på ænderne.
De drejede af og smed sig i søen. Peders
bedstefar havde skudt rigtig mange ænder derude. Han mente det var nogle særlige mineraler og salte, der kom ud fra
skrænterne og løb med regnvandet ned i
søen, som gjorde det så attraktivt for æn-

Grønbjerg Forsamlingshus
Vil man leje forsamlingshuset
sker det hos:
Marianne Nielsen, Grønnegade 7
Tlf.: 96 94 01 80
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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derne.
Første gang - statist
Endelig en fredag i september kom Peder
til mig. ”Skal du hjem til Ørnhøj i weekenden?” Det skulle jeg ikke, så han fortsatte. ”Så skal jeg vise dig hvordan vi
går på andejagt. Vi skal være klar i god
tid, så jeg kommer og henter dig klokken
fire i morgen tidlig – måske bliver den
kvart over.”
Jeg glædede mig som et lille barn, med
alle de jagthistorier han havde fortalt, så
næste morgen stod jeg nede ved vejen,
med min Simson Suhl på skulderen og
rigeligt med patroner. Peder kom i sin
røde Fiat 127, med sin gule labrador Sussi bag bagsæderne, hvor det var lidt trang
med pladsen, for en lidt overvægtig
hund. Da vi kom om til slugten forklarede Peder hvordan vi skulle sidde. Vi
skulle sidde helt nede ved søen, ud mod

fjorden. Der var en lille busk, hvor vi
skulle sidde på hver sin side, næsten
skulder mod skulder for så kunne vi
dække til begge sider når ænderne kom
rundt om ”hjørnerne” af skråningen.
”Hvis du ikke har noget imod det, så vil
jeg helst sidde på højre side.” sagde Peder. Jeg var glad for bare at være med.
Jeg siger jer – der kom ænder. Da vi
kørte hjem, havde vi skudt 23 ænder i
26 skud. Mest krikænder. Jeg havde
skudt to og Peder 21!
”Hva´ så – det kan man kalde andejagt”
sagde han på vej tilbage i hans 127’er
som stank af våd jagthund, klamme
sokker og døde ænder. ”Jooohhh,
deeet.” mumlede jeg, for det var jo rigtigt, men jeg havde jo nærmest været
statist til showet. Men der var jo masser
af ænder og vi havde begge fri næste
morgen, så vi blev enige om at prøve
igen. ”Godt, så kommer jeg og henter

Din lokale el-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
31

dig klokken fire – måske bliver den kvart
over.”
Og én krikand
Fiat’en var stadig klam, da Peder dukkede op søndag morgen. Vi kom ned til søen og fik os en kop kaffe og et halvt
rundstykke, mens vi snakkede om en
håndboldkamp der havde været lørdag
eftermiddag. Halvanden time før solopgang skulle vi være på plads. ”Vi må
hellere bytte plads i dag, så du sidder til
højre.” De første ænder kom og igen
kom der mange ænder. 12 gråænder og 5
krikænder. Jeg skød en krikand – på vandet. Den flaksede ned, da Peder i sit andet skud knækkede dens ene vinge og
jeg fik hurtigt aflivet kræet inden Sussi
svømmede ud og hentede den. Peder gik
rundt med et smørret grin, mens vi læssede grejet i 12 – 7’eren.
Hvordan gør du?
To uger senere var vi på den
igen. Også den næste weekend
og Peder lød efterhånden som
en grammofonplade der havde
sat sig fast i den samme rille.
”Godt, så kommer jeg og henter
dig klokken fire – måske bliver
den kvart over.” Og ”vi” skød
mange ænder de par måneder.
En søndag eftermiddag i slutningen af november, sad vi ude i gårdspladsen og plukkede ænder. Det var
”kun” blevet til syv ænder om morgenen,
men som sædvanlig havde Peder skudt
alle syv. Jeg havde fået en halv chance
på en dykand, som kom susende bagfra.
Jeg sad altid forkert. Jeg havde prøvet at
lure vejret. Især vindretningen havde jeg
holdt lidt statistik over, men uanset hvad,
så skød Peder altid de fleste af ænderne.
Hvad var hemmeligheden? ”Du, Peder.”
Han kiggede over på mig, mens dun og
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fjer fløj fra hans hurtige fingre. ”Det der
med ænderne. Nu har vi været ude ved
søen ni gange og de otte gange har du
valgt den side hvor ænderne kommer.
Hvordan gør du?”
”Jo, det var et trick jeg lærte af min bedstefar. Når jeg vågner om morgenen, så
kigger jeg lige over på Karen. Ligger
hun på venstre side, så vælger jeg at sidde til venstre nede ved søen. Ligger hun
på højre side, så vælger jeg at sidde til
højre og så kommer ænderne der.” Det
lød helt usandsynligt og Peder var ikke
ligefrem typen der var overtroisk og
spyttede når en sort kat gik over vejen.
”Jamen Peder, den holder jo ikke, for
hvad så hvis Karen ligger på ryggen, når
du kigger over på hende?” Han så op,
med et skummelt smil på læberne. ”Jo
ser du, ………så er det, at klokken måske bliver kvart over!!”

Til Jagtforeningens medlemmer
Jeg vil slutte denne gang, med at komme
med en opfordring til alle Jagtforeningens medlemmer.
Lørdag den 12. juni har vi arrangeret en
hyggedag, ude i Knud Pøhl´s grusgrav.
Vi vil skyde til nogle sjove og anderledes
lerduer. Du kan også få trænet med din
jagtriffel, men det skal først og fremmest
være hyggeligt samvær. Tag dine børn
og konen med, de vil også få nogle hyggelige timer. 

I Brugsen 2003
Ved: Brugsens bestyrelse

Bestyrelsens beretning til Brugsens ordinære generalforsamling onsdag den 7.
april 2004 i Grønbjerg Forsamlingshus
Så er der gået nok et år, og dette år har
budt på lige så mange spændende udfordringer som forrige år.
Da de store gamle frysere pludselig
stod af, var vi tvunget til at købe 10 nye
til butikken. Prisen for disse var den
samme, som vi solgte bake-off ovnen til.
Men det ser ud til, at de i løbet af nogle
år har tjent sig selv ind ved en væsentlig
besparelse i el-forbruget på 8.000 kWh.
fra juli til februar, hvilket svarer til ca.
10.000 kr. De nye frysere afgiver som
noget nyt varmen ud i butikken, og dette
betyder, at varmeforbruget er faldet med
8.000 megawatt på 8 måneder, hvilket
omregnet svarer til ca. 3.000,- kr.

Hvis I ikke selv har mulighed for at
handle med fiskemanden, så afgiv en bestilling til personalet, og så kan I hente
og betale fiskepakken, når du/I kommer
hjem fra arbejde. "Det er ikk' så ring'
endda …" !
En anden stor succes, er vore lune leverpostejer som kan købes hver tirsdag og
fredag fra kl. 11.30.
Den 9. oktober holdt vi ordinær status.
Det tager 4-5 timer at tælle hele butikken
og lageret op, når personalet, bestyrelsen
og nogle ekstra frivillige hjælper til. Der
laves status for at se om varelageret i
regnskabet svarer til det faktiske lager i
butikken.

Bredgade 64 6900 Skjern
97 35 12 1 1

Den 1. juli begyndte Bettina Schmücker Jacobsen som elev i butikken, hun
var allerede et kendt ansigt, da hun indtil
da havde været ansat som ungarbejder.
I august blev alle midterhylderne vendt
rundt. FDB havde længe påpeget, at disse hylder var forkert placeret fra starten.
Hylderne blev vendt rundt, men nu har vi
det problem, at kørestole og barnevogne
har svært ved at komme rundt i butikken,
og af hensyn til butikstyveri kunne hylerne godt ønskes anderledes placeret, så
derfor arbejder Jens Peder på en plan,
som kan løse dette problem.
I september begyndte fiskebilen at komme til Brugsen hver onsdag fra kl. 10.1510.45, og det har været en stor succes!
33

Den 31. oktober afholdt vi en whiskyaften med efterfølgende spisning for 30
deltagere i alle aldersgrupper. Det blev
en meget hyggelig aften, hvor whiskykonsulenten fortalte en masse om de forskellige smagsprøver.
I november blev der sendt et brev ud til
alle vore medlemmer, med valget om
selv at skulle betale 90 kr. for medlemsbladet "Samvirke" fremover eller at
stoppe med at få den leveret efter nytår.
Bestyrelsen valgte at gøre dette blad til
brugerbetaling, da kun 10% af andre
brugser betaler for deres medlemmer, og
for os var det en årlig besparelse på
6.000 kr.
I slutningen af november måned deltog
Brugsen med en stand ved det årlige julemarked, hvilket er blevet en meget
hyggelig juletradition.
1. december kunne Brugsen fejre 3 års
fødselsdag, og det blev fejret med et lille
julehygge-arrangement, hvor der kunne
nydes gløgg og æbleskiver til julemusik.
Vi havde inviteret alle byens børn til at
komme med en julestrømpe med navn
på, og så ville "julemanden" putte en lille
godte i strømpen hver nat. 36 børn mødte
op med deres julesok, og disse pyntede
fint i butikken hele julemåneden.

Lige inden juledagene opsagde Poul Jacobsen stillingen som uddeler, og så
skulle vi igen, til at finde en ny uddeler.
Valget faldt på Jens Peder Mikkelsen, og
han er så småt ved at være kørt ind i sin
"gamle stilling". Hans familie bakker
ham godt op, da de ofte giver en hjælpende hånd med i butikken.
Den 1. feb. havde vi inviteret til reception i anledning af ansættelsen af Jens
Peder som vor nye uddeler. Der var rigtig mange som kiggede forbi, og det var
en rigtig hyggelig eftermiddag. Dagen
efter havde vi status, hvilket man altid
har i forbindelse med et uddelerskifte.
Vi har lige haft uanmeldt besøg af levnedsmiddelkontrollen, og han var godt
tilfreds denne gang. Sidste gang var han
utilfreds med frostgraderne i de store
gamle bokse, men dette problem er løst
nu efter at vi har købt de nye bokse. Desuden har mælkekøleren fået plastiklameller monteret på frontsiden, hvilket
har været med til at kunne holde mælkeprodukterne ordentlig kølet ned.
Kaffemøllen er lige gået i stykker, og
det er desværre ikke muligt at reparere
den. En ny maskine vil koste 6.000 kr.,
så vi har valgt at droppe denne service.

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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Jens Peder har ændret den lokale Grønbjerg rødvin fra en italiensk til en chilensk vin, da denne skulle være lidt bedre i smagen…så nu er det op til kunderne
at bedømme forandringen.
Brugsens medlemmer opsparer 4 % i
medlemsbonus hver gang man køber en
af de varer, vi kalder "egne mærker". Det
er varer, der enten er mærket med den
kendte røde sløjfe eller med COOP logo
på emballagen. På varens hyldeprisskilt
er der et ovalt mærke, hvor der står "4 %
medlemsbonus".
Alle medlemmer kan løbende følge deres
bonusopsparing og se hvor meget de har
fået i kontant medlemsrabat på FDB's
hjemmeside www.coop.dk
Der er gode ugentlige medlemstilbud i
"Lokal Nyt" tilbudsavisen. Disse tilbud
er markeret med et ovalt mærke, hvor

der står "4% medlemstilbud". Tilbudsavisen bliver nu postomdelt i stedet for
afleveret i den gule reklamepose.
De månedlige medlemstilbud, som
markedsføres
i
medlemsbladet
"Samvirke", er rigtig gode. Men tilbudene er kun for medlemmer, så vi vil opfordre til at blive medlem. Medlemskabet er
gratis og der er mange penge at spare!
Pr. 12. marts i år havde Brugsen faktisk
272 medlemmer, og her skal det lige
nævnes, at det er medlemskaber som alle
er tegnet her i Brugsen, men hvor nogle
af disse medlemmer så senere er flyttet
fra Grønbjerg.
Fordelen ved medlemstilbud er, at man
ser vareudvalget på www.coop.dk hvor
man klikker ind på "nettorvet", finder
den vare man ønsker, taster sine med-

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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lemsoplysninger ind, får bekræftelse pr.
E-mail retur med oplysning om afhentningsdato. Du afhenter varen i Brugsen
hvor rabatten fratrækkes ved kassen når
medlemskortet scannes og der betales
kontant. De 4 % i medlemsbonus på
”egne mærker” opsamles på din konto
ved COOP dagen efter du har foretaget
dit køb, og den opsparede bonus udbetales fortsat på en check en gang om året,
og den skulle gerne dukke op med posten her sidst på måneden.
Hvis man ikke har computer hjemme,
kan man gå ind til Jens Peder med sit
medlemskort og så kan han bestille varen.
Bestyrelsen ser lyst på fremtiden. Tallene siden 1. januar ser meget tilfredsstillende ud, da vi har ca. 5 % højere omsætning end det der er budgetteret med,
så hvis den positive udvikling fortsætter,
så ser det ganske fornuftigt ud for det
kommende år.
Hvordan sikrer vi os at også tilflyttere
bliver opmærksomme på, at Brugsen er
et godt sted at handle? Meget er uprøvet,
men vi har brug for gode råd til hvordan
dette kan ske. Vi håber, at vi under eventuelt kan få nogle gode forslag fra jer.
I nærmeste fremtid skal vi i gang med
at sætte nogle flagstænger op, og desuden skal vi have lagt nogle flere fliser for
enden af garagen. Det er muligt, at vi får
brug for lidt hjælp dertil, og så håber vi
at folk er imødekomne hvis vi henvender
os til jer.
For de kommende år er vores store ønske nye kølere til butikken, og et andet
stort ønske er ændring af indgangspartiet, da der blæser meget kold luft ind i butikken om vinteren. Men Jens Peder har
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besluttet at køre dette år igennem på lavt
blus, for at styrke butikkens økonomi så
meget som muligt.
Vi skal lidt senere afholde valg til bestyrelsen, og da Jan Dyrberg holder af personlige årsager og Hanne Meiner ikke
ønsker at modtage genvalg, så vil vi i bestyrelsen hermed gerne sige dem begge
to tak for et godt samarbejde!
Der skal også lyde en tak til resten af
personalet som arbejder i butikken, og
ligeså en tak til dem som har ydet gratis
og frivillig arbejdskraft, såvel ude som
inde. Vi kan se, at I hygger jer med det,
og det er vigtigt at det sociale er en stor
del af det.
Sidst men ikke mindst skal der lyde en
stor tak til alle vore trofaste kunder!
Det er alfa og omega at vi har befolkningen i Grønbjerg bag os, hvis vi skal bevare vor eneste dagligvarebutik i byen.
Vi tror på, at det kan lade sig gøre, men
bestyrelsen og personalet kan ikke klare
det alene, der er JER der kommer til at
afgøre, om vi i fremtiden skal kunne
handle lokalt ! 

Kroket
Hver
mandag eftermiddag kl. 13,30
må alle, som har lyst til at deltage eller måske først overvære
kroketspil møde op på Stadion.
Medbring gerne termokanden og
vær med i hyggen.
Venlig hilsen Kroketholdet

GRØNBJERG | TLF.: 97384042

Santa Corina
Chile
Cabernet Sauvignon 2002
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Historie og Vingesus....
Nr. Omme menighedsråd arrangerer igen i år udflugt.
Vi skal til Trekantområdet, nærmere betegnet Jelling og Billund
og området her omkring.
Sognepræst Ole Rasmussen vil
være guide på turen.
Udflugten foregår:

torsdag den 3. juni kl 12.00
og der er afgang fra:
P-pladsen ved Svinget.
Tilmelding senest
tirsdag den 1. juni til
Else Pedersen 97 38 43 73
Hanne Kjærgaard 97 38 40 94.
Menighedsrådet.

Grønbjerg
Lokalhistorisk Arkiv
Generalforsamling med dagsorden i
henhold til vedtægter afholdes

onsdag d. 19. maj kl. 19.30
I arkivet på Grønbjerg Skole
Besøg i arkivet kan aftales med
N.P. Svendsen tlf.:97 38 41 10
Bestyrelsen
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I Grønbjerg Viking
Grønbjergs Viking 2004
En god tradition fortsætter igen i år.
Sct. Hans aften uddeles årets sølvviking til en person, gruppe eller forening i Grønbjerg Sogn, som har gjort
sig bemærket på en positiv måde, enten
i det store eller i det små.
Sølvvikingen bliver hvert år skænket af
guldsmed Helle Engestoft, og vi er taknemmelige for at få lov til at uddele vikingen.
Har du/I forslag til, hvem der i år der
har gjort sig fortjent til at blive
”Grønbjerg Viking 2004”, kan skriftlig
begrundede forslag afleveres

Senest den 15. juni
Til Joan Nielsen
Algade 10

STORE GÅ’DAG
Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening
vil i lighed med mange andre DGI – foreninger over det ganske land tage ideen op
omkring STORE GÅ’DAG,

Grundlovsdag den 5. juni 2004.
Da arrangementet i Grønbjerg på nuværende tidspunkt endnu ikke er lagt i faste
rammer, vil vi opfordre til, at man er opmærksom på opslag i byen med program
for denne dag!
Vi kan dog allerede nu fortælle, at det vil blive en formiddag med festlige og
”bevægelige” indslag.
Noget for både krop og gane!!!
Formålet med STORE GÅ`DAG er ifølge D G I:
Igennem forskellige former for gang, at give deltagerne en
udendørs oplevelse sammen med andre.
Ideen er også at sætte fokus på de mange kvaliteter, der er i
gang – for alle aldersgrupper- og derigennem give et fælles
løft mellem foreninger og D G I . Vi tror, der er en stor kvalitet i, at generationer kan være fælles om en aktivitet.”
Altså: Ud at gå! Der vil blive mulighed for, at alle kan være med – kørestole – barnevogne- stavgængere- dem med én kæp-- plus alle andre--så kryds i kalenderen den 5. 6. 2004.
Grønbjerg G U F

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
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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 Et hjem mellem fjord og hav
Ved: Erna Madsen

Tirsdag d.13. april, var vi til møde i Kirkeligt samfund. Jenny Larsen fra Haurvig kom og fortalte om sit indholdsrige
liv på Holmsland klit.
En københavnsk skibsreder begyndte
omkring 1950 at opkøbe ejendomme på
Holmsland klit. Hos ham, fik Jenny Larsen og hendes mand bestyrerplads.
Blandt de ejendomme, der blev opkøbt,
var Abelines gård, der nu er indrettet
som museum. Jenny Larsen har mødt
den gamle Abeline. Det var helt utroligt
at høre om alt det Jenny har gennemlevet
i årenes løb. Fire børn voksede op i
hjemmet og kunne med tiden hjælpe til
med pasningen af først får, senere kødkvæg, sølvræve og sågar strudse.
Det blev også til fisketure “o æ fywer”,
og Jenny lærte at ro båden. Hun var også
med til at plante marehalm i “bjergene”,
som holmboerne kalder klitterne derude
ved havet.
Efter 28 år var de gyldne tider forbi for
skibsrederen, og efter mange overvejelser og en del søvnløse nætter besluttede
parret sig for at købe deres arbejdsplads.
De investerede også i en slamsuger, hvil-

ket viste sig som en rigtig god ide i det
hastigt voksende sommerhusområde
Jenny Larsen blev heller ikke sparet for
sorger og bekymringer. For ti år siden
mistede hun sin mand, der døde af modermærke kræft. Han blev passet i hjemmet med den hjælp de kunne få, så det
blev en værdig afslutning for dem. Hun
fortalte, at da alt var forbi og der blev
stille, så syntes hun ikke rigtigt der var
noget at stå op til, men heldigvis syntes
hendes hund noget andet. Den krævede
hun gik med den udendørs. Gode venner
og medhjælpere var også med til hun atter kom i gang, og livet igen blev værd at
leve. Jenny havde en sang med den aften
der betød meget for hende, og jeg vil
slutte her med det sidste vers fra den
sang.
Den stadige larmen fra bølger og vind,
samt ensomhed og vinterens væde,
kan styrke de folk, som er stærke af sind.
Men også få de svage til at græde.
Men hver gang vi ser solen glide til ro,
vi fryder os over i klitten at bo. 

Se de seneste nyheder fra sognet på:

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

41

I Grønbjerghjemmet
Ved: Inger Sørensen

Grønbjerghjemmet havde regnet med at
første spadestik til ”det nye Grønbjerghjem” kunne foretages fredag den 30.

april. Dette er desværre udsat idet alle
anlægssager skal i ministeriet til godkendelse. Denne godkendelse foreligger
imidlertid nu og første spadestik bliver i
nærmeste fremtid. De nærmeste naboer
vil få invitation til arrangementet. 

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.

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds
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.
Søndag den 6. juni regionsarrangement i Haderup og Herrup. Fire åbne haver
og plantesalg/plantebytte fra kl. 13-17.
Nærmere oplysning ved Lis Helles Olesen, Vinkelvej 4, Grønbjerg
tlf. 97 38 43 13
Onsdag 9. juni kl. 18.00. Aftentur til Rudolf Frandsens have ved Spøttrup
Der er tale om en 4000 m² stor alsidig have med rhododendron, surbunds planter, alpine
planter, stauder, lyng, liljer og alpinhus.
Planter kan købes. Vi nyder vor medbragte kaffe/te i haven.

Kørsel i privatbiler. Afgang P-pladsen i Grønbjerg kl. 18.00, fra Ørnen i Ørnhøj kl.
18.05. Deltagerpris:
Medlemmer: 30 kr. Ikke-medlemmer 40 kr. (desuden deler vi om benzinudgifterne).
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I ”Grønbjergkrydset”
Ved: Mogens Ballegaard

Herunder følger det svar vi fik fra Ringkøbing Amt angående henvendelse om
”Grønbjergkrydset”.
Den 2. april 2004
Journal nr. 9-03-2-518-1-04
Sagsbehandler Helene Helstrup Jensen
Tlf. direkte 96753554
Henvendelse vedr. Grønbjergkrydset
Som svar på henvendelse modtaget den
24. marts 2004 vedrørende trafikale problemer i krydset mellem landevej 418,
Tim Grønbjerg og landevej 420 Holstebro – Skjern ”Grønbjergkrydset” kan oplyses følgende:
Ringkøbing Amt er opmærksom på, at
der er sikkerhedsmæssige problemer i
ovennævnte kryds, og har som forslag til
en forbedring drøftet muligheden for at
etablere kantstensbegrænsede heller i de
eksisterende spærreflader i krydset.
Kantstensbegrænsede heller både mod
syd og nord i krydset kan erfaringsmæssigt give en lavere gennemsnitshastighed.
I perioden 1999 – 2004 er der registreret
3 uheld i krydset. Alle uheld involverer
en nordfrakommende bilist, som bliver
overset af en trafikant fra øst eller vest.
Fotofælder sådan som det foreslås kan
ikke anvendes. Politiet anvender udelukkende de mobile automatisk trafikkontroller.
Et projekt med etablering af heller i
krydset kan forventes medtaget i forbindelse med næste prioritering af midler til
udbedring af sorte pletter (særligt
uheldsbelastede kryds og strækninger).
Der gøres i den forbindelse opmærksom
på, at Krydset ikke er udpeget som en

sort plet, men at mindre sikkerhedsfremmende foranstaltninger kan prioriteres
sammen med disse.
Næste prioritering skal foretages i slutningen af 2004. 

Runestenens hjemmeside
www.runestenen.dk
ses af ca. 400 personer
pr. nummer.

På visit i Vind!
Ruth og Jens Kristian Svendsen, tidligere Sandbækvej 20 i Grønbjerg har
gennem Kirkeligt Samfund inviteret
de grønbjergboere, som måtte have
lyst til at besøge dem i deres nuværende hjem, Råstedvej 13 i Vind.
Besøget er bestemt til den
1. juni. kl. 14.00
Vi kører i private biler fra parkeringspladsen i Svinget.
Tilmelding er nødvendig- også af
hensyn til, at nogen måske ønsker kørelejlighed, senest dagen i forvejenpå disse telefonnumre97384060 - 97384032 - 97384020
Ruth og Jens Kristians hverdag er
omgivet af skov og hede, og de vil
gerne delagtiggøre os i den helt specielle natur, de er omgivet af.
Oveni vil de servere eftermiddagskaffe for de, som måtte tage imod denne
indbydelse.
Vel mødt! - Kirkeligt Samfund
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I Grønbjerg - 2000
Ved: Formand Mogens Ballegaard

Formandens beretning for 2003
Igennem længere tid har det luret under
overfladen. Ved fester har man talt om
det, når man mødes i forskellige sammenhænge har man også talt om det. På
diverse generalforsamlinger bliver der
aldrig talt om det. I bestyrelsen for Grønbjerg-2000 har vi også berørt det og formanden har grebet i egen barm og sagt,
at nu må vi snart gøre noget ved det. Så
noget rører sig blandt folk.
I efteråret holdt vi så et bestyrelsesmøde,
hvor vi blev enige om at holde et stormøde hvor der skulle ideer frem på bordet om, hvordan vi kan forme Grøn-

ANGUS
KØDKVÆG

bjergs fremtid de næste 10 - 20 år.
Der blev nedsat en gruppe der skulle arbejde videre med opgaven med hensyn
til tidspunkt, oplægsholder, fremgangsmåde og alt det praktiske.
Vi ville have tilmelding af hensyn til
Sogneforeningens opstilling af borde og
stole og Familie og Samfunds tilrettelæggelse af kaffen m.m.
Der var en overvældende god opbakning til arrangementet. 125 deltagere ud
af Grønbjergs ca. 500 voksne indbyggere
hvilket svarer til 25 % af den voksne befolkning.
Annemarie Kruse fra Landdistrikternes
Fællesråd kom med oplægget og derefter
var det op til de fremmødte at fremkomme med ideer til udvikling af Grønbjerg
de næste 10 - 20 år.
Og der kom mange ideer - ikke som der

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
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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.

har stået i avisen ca. 1500 ideer (jeg tror
at jeg har hørt forkert da Annemarie
Kruse sikkert havde sagt en 500 ideer og det lyder jo ikke usandsynligt - at jeg
havde hørt forkert), men 800 forslag er
det blevet til og det er flot - der er ca. 6,5
ide pr person så er det ligesom Piet Hein
siger. Alle kan få to ideer kunsten består
i at se hvilken én af dem der er god.
Eller som en anden sagde. Den bedste
måde at få en god ide på er at få en masse gode ideer. Og det har vi nu fået og så
vil vi se om der ud af mængden ikke
skulle være nogen gode ideer der kan arbejdes videre med.
Der kom i hvert tilfælde en mængde forslag til at gøre kirkestien mere farbar.
Og der er allerede rettet henvendelse til
Videbæk Kommune hvor man i Vejafdelingen vil se meget positiv på at jævne
stykket fra Algade til Kirken og fylde
stenmel på som så skal tromles og derved gøres særdeles farbar for cyklister og
rollatorer. De ville ikke love at det kunne
blive før påske, men stykket fik en meget
høj prioritet. Derudover ville man også
fra kommunens side jævne stykket fra
Poul Erik Nielsen og ud i Sønderkjær således at den skulle blive farbar for fodgængere og cyklister.
Det eneste vi skulle love både kommunen og os selv var at holde heste og knallerterfræsere fra at færdes på stien for det
kan den ikke tåle.
Derudover er der sendt en forespørgsel
til Amtet om at gøre en indsats for at
sænke de motorkørendes hastighed på
A11 ud for Grønbjergkrydset. - Vi kan
nok ikke forvente at der sker noget lige
med det samme, men alle henvendelser
er medvirkende til at man ser på forholdene og jeg fik endvidere at vide at A11
var en af de vejstrækninger man ville ta-

ge fat på.
Det næste var et forslag der gik på at
Ejendomshandlerne i Videbæk satte
www.groenbjerg.dk i forbindelse med
annoncerne for de huse der er til salg her
i Grønbjerg. Jeg har ikke hørt fra nogen
af dem og jeg har heller ikke set at det er
sket.
Med hensyn til Grønbjergs hjemmeside
så bliver den nu set af fra 15 - 20 personer om dagen - vi er oppe et besøgstal
der siger ca. 6.800 siden august måned
2002 altså godt 1½ år Jeg kan se at da
der blev annonceret efter den nye præst
skete der en eksplosiv udvikling i antallet af besøgende.
Vi udsendte girokort til alle der er nævnt
på hjemmesiden om at give et lille sponsorat for at opretholde siden. De der reflekterede på girokortet har fået deres
navn på forsiden, hvor vi skriver at
Hjemmesiden bliver vedligeholdt i samarbejde med og så kommer navnene derned ad.
Jeg modtager gerne ændringer rettelse
m.v. til hjemmesiden. Det ville være
dejligt hvis alle foreninger m.v. vil
checke om oplysningerne på siden er aktuelle og faktuelle.
Jeg forsøger i stor udstrækning at følge

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Holger Therkildsen
97 38 41 61
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med, men sommetider er det rart at få en
reminder - ligesom jeg forleden fik en
reminder fra Multisalsudvalget om at de
synes at græsset foran multisalen trængte
til at blive udskiftet med den pæne parkeringsplads der nu er etableret - så jeg
fik taget et billede af Multisalen med
parkeringsplads og skilt der så kom på
hjemmesiden.
Indkaldelse til stormøde og resultatet
deraf kan vist sige at være det der har
fyldt mest i 2003 og begyndelsen af
2004.
Til sidst vil jeg sige mine bestyrelseskollegaer tak for at I ikke har modarbejdet
formanden og ikke mindst tak til alle de
foreninger der har været behjælpelig
med arrangementet den 3. marts.

delbart er der ikke udgifter i stor omfang
forbundet med et evt. udredningsarbejde.
Der kunne komme udgifter til endnu et
stormøde hvor man skal høre synspunkter om eventuelle delprojekters resultater. Det vil tiden også vise. Så planlagt
kan det være svært at være, når der er tale om frivilligt arbejde.
Vi forestiller os at der nedsættes grupper
til at arbejde videre med de viste punkter.
Vi forestiller os at der skal være en tovholder i hver gruppe der skal drage omsorg for at der sker noget i gruppen.
Vi forestiller os at Grønbjerg - 2000 bestyrelse er Gruppen der skal meldes tilbage til.

Handlingsplan for det kommende år:
Dette punkt lægger en hel del op til punk
4 hvor bestyrelsen foreslår at der nedsættes nogle arbejdsgrupper til drøftelse af
de ”ideklumper” der fremkom under
stormødet den 3. marts.
Uanset - så er bestyrelsens forslag til
handlingsplan, at det næste år skal gå
med at samle op på den idemængde der
ligger fra stormødet.
Hvordan det skal udvikles skal den kommende debat vise.
Men det er klart at vi har drøftet nogle
ting i den forbindelse og jeg kunne godt
tænke mig at hele idekomplekset kunne
udmøntes i en visionsplan for Grønbjerg
de næste 10 - 20 år som, om ikke alle så
en stor part af byens borgere, måske repræsenteret af foreningerne i Grønbjerg,
kan gå ind for.
Det er forbundet med visse vanskeligheder at fremlægge et budget for et så løst
grundlag som beskrevet her, men umid46

Dette er ikke ensbetydende med at der
ikke kan arbejdes på andre fronter.
Ligesom vi i Grønbjerg 2000 har henvendt os til Amtet med henblik på Grønbjergkrydset og til kommunen om kirkestien, kan andre foreninger/enkeltpersoner eller smågrupper tage initiativ
til nogle af de forskellige forslag der
kom frem ved stormødet, men det vil
være praktisk om Grønbjerg-2000’ bestyrelse er orienteret.

Vi har jo tilkendegivelser fra deltagerne
fra stormødet med hensyn til interesseområder, men dog med den klausul at
man må sige nej - uden yderligere argumentation, men vi har dog listen og folk
kan jo altid spørges.
Mogens Ballegaard blev valgt som formand. Formanden er på valg hvert år og
vælges af repræsentantskabet.
På valg var endvidere Henrik Thomsen
og Ole Berthelsen
Til bestyrelsen blev valgt
Ole Berthelsen og Sten Schmidt.

”Det er vigtigt med et nyt stormøde, hvor
initiativerne diskutteres.”
”Alle foreninger bør samles med henblik
på at diskutere sammenlægning”
”Nedsættelse af grupper på tværs af den
nuværende struktur (Foreninger)”
”Tovholdere der ikke er medlem af
Grønbjerg - 2000 bestyrelse”
På et efterfølgende bestyrelsesmøde Blev
Ole Berthelsen valgt som næstformand

Efterfølgende blev Familie og Samfund
foreslået som deltager i bestyrelsen.

Da Niels Jørgen Sønderby er udtrådt af
Idrætsforeningens bestyrelse er der pt.
ingen repræsentation fra Idrætsforeningen. 

Jens Kirk blev valgt som formand for repræsentantskabet.

www.groenbjerg.dk

Behandling af forslag.
Bestyrelsen foreslår nedsættelse af arbejdsgrupper til drøftelse af de
”idegrupper” der fremkom under stormødet den 3. marts 04.
1.
2.
3.
4.

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

Foreningslivet
Idræts- og samlingssted
Byfornyelse
Natur og Grønne områder.

Der er enighed i Repræsentantskabet om
at samle aktiviteterne omkring Skolen
hvor der samarbejdes om den fællesplan
der er planlagt til 2006 hvor kommunen
har afsat midler til skolerenovering.
Det blev der også sagt på mødet:
”Det er nødvendig at tænke fremad. Det
er det byen skal ”sælges” på.”

97 38 42 85
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I Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Gunder Kathrine Nielsen, Spjald, førhen Sønderkjærrsvej 21, Grønbjerg. 80
år. Døde den 17. februar 2004 på Spjald
plejehjem og blev bisat fra Nr. Omme
Kirke d. 21. februar.
Gunder Nielsens søn, Sognepræst Aage
Hedevang Nielsen, Kongerslev, som foretog den kirkelige handling ved bisættelsen, skriver følgende nekrolog over
sin mor:
Gunder Nielsen, Spjald Plejehjem er
død, 80 år.
Gunder Kathrine Nielsen, født GrumSchwensen blev født d. 31. januar 1924 i
Søndre sogn i Viborg. Faderen Aage
Grum Schwensen var dengang politimester i Viborg og moderen Ellen Kathrine
var kunstmaler. Som barn flyttede familien til Ringkøbing, hvor faderen havde
fået dommerembedet.
Gunder var den yngste ud af en søskendeflok på 5. I dommerboligen levede
Gunder en beskyttet tilværelse. Der var
både barnepige og stuepige i hjemmet.
Efter realeksamen i Tarm gik turen til
Silkeborg Husholdningsskole fra november 1940 til marts 1941.
Turen gik videre til København, hvor
Gunder blev uddannet som barneplejerske hos Dansk Røde Kors og senere fik
hun en større uddannelse til - fik eksamen fra Fröbel - Højskolen som børnehavelærerinde.
Den 12. august 1947 blev Gunder viet til
Martin Nielsen i Ulfborg kirke. Herefter
gik turen til gården på Sønderkjærsvej 21
- gården som hed: Hedevang.
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Så det har været en stor omvæltning for
Gunder at komme fra en beskyttet barndom og en ungdom i Storbyen, København og så at ende på en Vestjysk gård.
Gunder var meget glad for børn - og når
børnebørnene kom hjem - lod hun alt stå
og tog sig af dem. Læste historier med
dem eller tog et spil frem - fremsagde
rim. Gunder var god til at huske noget
udenad - især på vers. Gunder og Martin
var meget gæstfrie - både naboer og andre følte sig altid velkommen i hjemmet.
Og sidst i 50èrne var de nogle af de første, der fik fjernsyn på egnen og var der
noget specielt at se - så kunne der godt
komme op til 10 -15 stykker en aften det var næsten som at sidde i en biografsal. Og kaffe fik de alle bagefter.
Familiens ve og vel lå hende meget på
sinde og på den måde brugte Gunder sit
liv - til at dele ud af sin kærlighed.
Snobberi og pralenhed lå hende fjernt.
Hun havde en fornemmelse af, at alle
mennesker var lige meget værd og der
var en ting, som lå hende meget på sinde
og det var - som hun altid, sagde til børnene:
"Husk at dele alle ting lige imellem jer!"
Den ene skulle ikke have mere end den
anden!
Forfatteren Benny Andersen skriver:
"Vis mig dit ansigt før alting er forbi, for
så er vi begge tilstede!"
Gunder viste sit ansigt for os - idet hun
viste sin kærlighed til os, der kendte hende og det er vi i familien dybt taknemmelig over.

Gunder var jo også den type - som turde
at holde en tale ved højtideligheder,
f.eks. familiebegivenheder, men hun talte altid kort præcist og med varme.
Her er et af versene, som Gunder brugte
at synge:
”Dagen i dag er din, min ven,
Dagen i går kommer ej igen.
Dagen er lige her og nu,
Indholdet skaber du.
Fyld den med glæde, varme og tro,
Andre skal føle dagen er god.
Hvor der er vilje, er der Vej
Nu er der brug for dig.”
Ære være Gunders minde.
Og så beklager jeg denne min brøde:
Begrave folk, der ikke er døde!

Henry Pedersen, Nylandsvej 9 døde den
20. april 2004, 87 år, og blev begravet
fra Nørre Omme Kirke lørdag den 24.
april.
Henry Pedersen blev født på en gård i
Torsted d. 24. 10. 1917, og voksede op
sammen med 4 søskende hos forældrene
Nora og Marinus Pedersen.
Foruden ved skolegangen i Torsted skole
indhentede Henry sig kundskaber under
ophold på Staby efterskole, Galtrup højskole og Borris landbrugsskole.
I sine unge år var Henry en tur i Sverige
og at arbejde som landbrugsmedhjælper.
Her var han så heldig at træffe en kærnedansk pige, Lis, som han senere blev gift
med. Lis kom fra Pindstrup på Mols, og
var tilfældigvis også en tur i Sverige for
at se sig om et par år!

seks år boede de i Kollemorten, men i
1956 købte de ejendommen Nørkjær på
Sønderkjærsvej. Her hjalp de hinanden
med at drive landbrug indtil de i 1994
solgte og købte huset på Nylandsvej,
hvor de blev et meget afholdt som naboer.
Henry Pedersen var et menneske, som
var lykkelig for at opholde sig i naturen.
Han var jæger, ikke så meget for jagtudbyttets skyld som for glæden over at færdes derude. Henry var højt respekteret
som formand for Grønbjerg jagtforening,
og blev for nogle år siden udnævnt til
æresmedlem i foreningen. Henrys kærlighed til sin hund var et kapitel helt for
sig. Den var han meget glad for og stolt
af. Jeg kan henvise til, at man finder tilbage til ”Runestenen” nr. 62 og læser
Torbjörns artikel ” Min gode ven Henry”, det er spændende læsning.
Henry var også en habil flugtskytte, som
havde vundet mange pokaler. Også i sit
værksted var han meget fingersnild, her
stod han og fik fremstillet mange spændende ting ud af næsten ingenting.
Lis og Henry fik fire børn. Birgit bor i
Møborg, Lisbeth i Ringkøbing, og Tommy og Lone begge i Spjald. Med i familien hører også 7 børnebørn og to oldebørn.
Ære være Henry Pedersens minde! 

I 1950 blev Lis og Henry gift. De første
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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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VIKINGEN ER LØS

Gamle Mendelsson ligger for døden. Hans øjne er lukkede. Hovedet hviler
blegt på puden. Hele familien er samlet omkring hans seng.
- Er min hustru Esther her? spørger han med en næppe hørlig stemme.
- Ja. Jeg er her.
- Og min datter Sara?
- Ja, din datter Sara er her, siger hans kone.
- Min søn Josep. Er han her?
- Ja, far, jeg er her også.
- Og min søn Herman?
- Ja, her ved din side.
- Og David, min svigersøn?
- Også jeg er her, siger svigersønnen ydmygt fra et hjørne af værelset.
Så rejser gamle Mendelsson sig med et op i sengen.
- Hvem i himlens navn passer så forretningen?

En rig jødisk forretningsmand deltog i sin mexikanske forretningsforbindelses begravelse. Skikken der var, at de efterladte kastede penge ned på kisten inden jordpåkastelsen, så den afdøde havde lidt til rejsen. Den ene efter den anden af den afdøde mexikaners familie viste deres ærbødighed med pæne store beløb. Jøden så
pengene hobe sig op på kistelåget, og sagde så til de nærmeste:
- Uanset beløbet, dobler jeg det op.
Da den sidste slægtning havde kastet sit bidrag, gik jøden han til graven, talte pengene op, stak dem alle sammen i lommen, skrev en check på beløbet gange to, og
lagde den ned i graven til afdøde.

Godt placeret midt i restauranten peger jøden hen på buffet'en og siger til tjeneren:
- Jeg vil godt have lidt af den fisk der.
- Det er skinke, hr.
- Har jeg måske spurgt om, hvad fisken hed?
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