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REDAKTIONEN. 

Ved udgivelsen af sidste nummer, har
vi nok haft for travlt. Der er faldet en
illustration ud om strækkeøvelsen i
Hva' er go, som vi så vil råde bod på
ved at bringe det i dette nummer. Vi
havde glemt en annonce, men til
trods for dette var arrangementet vel
besøgt. Vi beklager meget. Men hvad
værre var - vi havde helt glemt at
skrive afsenderadresse på annoncen
om Marts Mødet med Jacob Hau
gaard. Dette er vi de første til at
beklage og måske mest over for de
der ikke har bøm i skolen, idet
"skolesøgende hjem" havde fået med
delelse om arrangementet gennem
skolebladet. 
Men mere beklageligt er det hvis en
så lille ting kan have været medvir
kende til at een eller flere personer
skrev det anonyme læserbrev
Ringkjøbing Amts Dagblad. 
Men som nævnt i sidste nummer
bringer vi gerne læserbreve med navn
og adresse. 
Nok om det!!!!!!!!!

Runestenen fejrer nu 1 års fødsels
dag. Nærmere betegnet blev bladet
født d. 1 0 januar 1993, men det første
nummer udkom som bekendt d. 15.
marts 1993. Det vil sige, at dette
nummer er det første blad i 2. år
gang. Vi vil give bladet fortløbende
numre, og der vil ikke ske de store
redaktionelle ændringer. Dog har vi
fået Hanne Meiner til at bringe nyt om
tilflyttere."Kender I". Da vi ikke kan få
navn og adresse på nye tilflyttere fra
folkeregisteret vil vi gerne have et praj
når der flytter nye til. 
Vi har med nogen ærgrelse noteret,
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at deadline-datoen af nogle er blevet
opfattet som en elastikdato, og det
giver redaktionen vanskelige arbejds
forhold. Vi håber at deadline-datoen
fremover respekteres. 
Vi vil fra redaktionens side kompli
mentere Skolebestyrelsen for initiati
vet til at formå Jacob Haugaard til at
komme til Grønbjerg. Dette initiativ,
sammen med Jacob Haugaards
ukrukkede facon, gjorde jo nok udsla
get til, at arrangementet lykkedes.

Hermed velkommen til Runesten nr. 7

Mogens Ballegaard 
Spåbækvej 2, 97384332

Finn Krogh Jørgensen I�
Ørnhøjvej 30, 97384059 i_j
Alan Larsen 
Ørnhøjvej 8, 973840090

Husk sidste frist for 
indlevering af stof til 

RUNESTENEN 

nr. 8 er 
d. 28. april 1994.

Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn 

(Videbæk kommune) og trykkes i 325 eks. og vi 

respekterer ikke et nej tak ! 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 



� Nyt fra Byrådet.

Ved alle kommunale skoler begynder 
de nye skolebestyrelser snart på en 
ny fireårig periode. Det gælder også 
for den kommunale ungdomsskole. 
Jeg har i de forløbene fire år været 
medlem af ungdomsskolebestyrelsen 
og fortsætter i næste periode som 
den ene af kommunalbestyrelsens to 
repræsentanter. 
Ungdomsskolebestyelsen består af: 
2 repræsentanter for kommunal
bestyrelsen 
2 repræsentanter for stedlige organi

sationer. 
1 repræsentant for kommunens skole 
bestyrelse. 
2 medarbejdere i ungdomsskolen. 
2 elevrepræsentanter. 
1 repræsentant fra folkeoplysningsud
valget. 
Ungdomsskoleinspektøren. 

Om ungdomsskolen i almindelighed. 
Ungdomsskolen er en kommunal 

skole ligesom folkeskolen. Det er 

således de kommunale myndigheder 
(ungdomsskolebestyrelsen, byråd), 
der har lovmæssig ansvar for at, der 

udsendes et alsidigt tilbud om 
ungdomsskolen. 

Ungdomsskolen henvender sig til de 

14-18 årige ( + 13 årige der har gået 7

år i skole) med tilbud om adgang til
frivillig undervisning og deltagelse i
fritidsaktiviteter. I særlige tilfælde kan

også elever over 18 år deltage.

I Videbæk kommune foregår ung
domsskolevirksomheden primært på
Spjald og Videbæk skoler, men kan
der samles hold, bliver undervisnin

gen lagt på andre skoler, institutioner
eller lejede lokaler.

Ungdomsskolen skal ved sit virke opfylde 
følgende mål: 

1 . Fæstne og uddybe de almindelige 
skolekundskaber. 
2. Give de unge forståelse af og
dygtiggøre dem til erhvervs- og sam
fundslivet.

3. Bidrage til at give tilværelsen forøget
mening og indhold.
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� Servicemeddelelser "ID 

Åbningstider: 

Læge H. Thomsen 

Tlftid: 800 - 900 

Konsultation: 
efter aftale 

Tit: 97 38 40 50 

Granbjerg 

folkebibliotek: 

Mandag: 1500 - 1 ?"°
Torsdag: 1800 - 2000 

Tit 97 38 41 77 

Galleri Jylland: 

Lørdag 1400 - 17"° 
Søndag: 1400 - 17"° 

Klip og Krøl: 

Mandag: 900 - 1400 

Tirsdag: 900 - 1730 

Onsdag: Lukket 
Torsdag: 900 - 1730 

Fredag: 900 - 1 y30 
Lørdag: 900 - 1200 

Tit: 97 38 42 85 

Grønbjerg Kro: 

Mandag: Lukket 
Tirsdag: 1100 - 2300 

Onsdag: 1100 - 2300 

Torsdag: 1100 - 2300 

Fredag: 1100 - 0200 

Lørdag: 1100 - 0200 

Søndag: 1100 - 2300 

Samt efter aftale Tit: 97 38 44 50 
Tit: 97 38 41 38 

Brugsen: 

Mandag: 
Tirsdag: 
Onsdag: 
Torsdag: 
Fredag: 
Lørdag: 
Lukket: 

800 - 1730 

800 - 1 730 

800 - 1730 

800 - 1 730 

800 - 1 800 

800 - 1200 

1230 - 1330 

Brødudsalg & aviser 
Søndag: 730 - 930 

Postekspedition 
Tips - Lotto 

Tit: 97 38 40 42 

Landbobanken: 

Mandag: 930 - 1 200 

Tirsdag: 930 - 1200 

Onsdag: 930 - 1200 

Torsdag: 1330 - 1730 

Fredag: 1330 - 16"" 

Tit: 97 38 40 49 

Postekspeditionen: 

Alle hverdage: 
930 - 1 200 

Posthuset er lukket 
fra 

1200 - 1330 

Post der bliver indle
veret efter 1330 bliver 
send1 den efterføl
gende hverdag. 

Tit 97 38 40 42 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1800 Søn-og helligdage kl. 1715 

Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1200 

Rutebilernes informationscentral: 

Mandag - fredag kl 800 - 2000 

Lørdag kl 800 - 1 ff"'
Søndag kl 1100 - 2200 

Billardklubben Bent lllum Hansen 
Gymnastikforen.: Grete Tange 
Haveforeningen: Margit Jensen 
Husholdningsfor: Birthe Jensen 
Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen 
Klubhuset: 
Jagtforeningen: Ejgil Skytte 
Kirkeligt Samf Villads Kyndesen 
Lokalhistorisk: Peder Svendsen 
Sogneforening: Hanne Meiner 
Forsamlingshuset: 
Udlejn./Flagalle L & K Kristensen 
Venstreforen: Jørgen Demant 
Musikforeningen: Linda Andersen 
By- og Erhv.udv: Jan Aa. Dyrberg 
Børnehuset Best: Helle Engestoft 
Menighedsrådet: Knud Agergård 
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Tit: Videbæk 
Ringkjøbing 
Holstebro 
Skjern 

97492618 Skolebestyrelse: 
97384284 Biblioteket: 
97384111 Byrådet: 
97384067 Børnehuset: 
97384120 Kirkebetj/Graver: 
97384076 Landbetj: 
97384097 
97384073 Lægen: 
97384110 Vagtlægen: 
97384358 Alarmcentralen: 
97384383 Hjemmeplejen: 
97384109 
97384187 Posthuset: 
97381527 Præsten: 
97384381 Skolen: 
97384332 Vandværket 
97384098 

97 17 33 99 
97 32 33 99 
97 42 17 88 
97 35 06 77 

Jørn Bak 
T. Vestergaard 
Gudrun Nyborg 
Aase Espersen 
Inger L. Skytte 
Carl Wærge(Videb) 

Henrik Thomsen 

Annette Petersen 
Ernst M. Ottos en 
Henning B. Møller 
Leif Tange 
Jørgen Kristensen 

97384349 
97384177 
97384121 
97384066 
97384343 
97171030 

97384050 
97841800 
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97172433 

97384042 
97384183 
97384177 
97384284 
97384259 



M ARTS Side Side 

MA 14 Fodbold børn mimr 31 LØ 16

TI 15 Kirkemusikaften 11 SØ 17 Dr. Magrethe Ingen 

ON 16 Kursusafslutning 23 MA 18 MSJ 
TO 17 Vandværket 15 TI 19 

FR 18 ON 20 Hushold. Gen. fors. 23 

LØ 19 TO 21 GUF gereralforsamling 11 

SØ 20 Forårsjævndøgn Kirke 10 FR 22

MA 21 Musikalsk legestue afsl. rntar 31 LØ 23

TI 22 SØ 24 Kirke 1930 

ON 23 Brugsen Generalforsamling 18,35 MA 25 Havekredsen }tit} 13 

TO 24 GUF sommerbadm. Børnehus 15,27 TI 26 

FR 25 Hjemstavnsaften 33 ON 27 

LØ 26 Havekredsen 13 TO 28 Deadline nr. 8 

SØ 27 Palmesøndag/sommertid beg. Kirke 14 FR 29 Bededag Kirke 1030 

MA 28 ::1t1.l LØ 30

TI 29 Fællesspisning 13 M AJ 

ON 30 SØ 1 Fernisering Ingen 7 

TO 31 Skærtorsdag Galleri Kirke 1030 7 MA 2 "!Uf'. 
APRIL TI 3 

FR 1 Langfredag Kirke 9 ON 4 

LØ 2 TO 5 Danmarks befrielse 

SØ 3 Påskedag Kirke 10
30 

FR 6 

MA 4 2. Påskedag Kirke 9@Jjj] LØ 7 

TI 5 SØ 8 Mors dag Konfirmation 1 0 

ON 6 MA 9 IUJJ 
TO 7 TI 10 

FR 8 ON 11 

LØ 9 Avisindsamling 25 TO 12 Kr. Himmelfartsdag Kirke 9 

SØ 10 Familiegudstjeneste 1 030 
FR 13 

MA 11 ij:S,J LØ 14

TI 12 SØ 15 Kirke 1030 

ON 13 MA 16 :!SIM 
TO 14 TI 17 

FR 15 ON 18 Dagen tiltaget Qt 32m 
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Bibliotektsnyt 
Grønbjerg folkebibliotek 

Åbningstid 
Mandage kl 15 -17 

Torsdage kl 18 - 20 
Telefon: 97 38 41 77 

Hjemkommet fra sommerferie var 
Brecht særdeles oplagt til at gå igang 
med nye opgaver. Men det forekom 
ham at være en temmelig ordinær 
mordhistorie, hans chef, Kriminalkom
missær Olsen fra Rigspolitiets rejse
afdeling, præsenterede for ham. Liget 
af en myrdet ung pige var blevet 
fundet i en plantage. Brecht kunne 
ikke se noget usædvanligt i, at den 
myrdede var rødhåret. Men da han 
tilfældigt erfarede, at en anden rød
håret pige var forsvundet året i for
vejen, begyndte han at bruge sin 
fantasi. Ganske vist skuffede det ham, 
at den først forsvundende i et brev 

havde meddelt, at hun havde det 
godt, men den slags mente Brecht 
ikke man skulle tage for gode varer. 
Følgelig blev han - før han næsten 
selv var klar over det - indviklet i en 
jagt på en forbryder med særlige 
motiver. 
"Ægte Rødt" er skrevet af den danske 
kriminalforfatter Orla Johansen. Både 
denne og alle forfatterens andre 
kriminalbøger er skrevet med humor 
og i et tempo, der gør, at hans bøger 
er særdeles populære. Ligesom Dan 
Turell har Orla Johansen også i alle 
krimierne et gennemgående opdager
par. Her er det Brecht og Olsen fra 
rejseholdets flyvende korps, der for
søger at løse gåden. 

Brug biblioteket 
- vi har mange gode sider

Med venlig hilsen 
Torben 

BRUGSEN 

TÆT PÅ DIG 
OG DIN HVERDAG 

;;.' � 'i 
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Grønbjerg Brugs er meget 

��2/

� og:t:.::::�z�:�:�::,�1�
11

�,i��:. 
�ugsen har postekspedItIon samt håndkøbsudsalg · 

og udlevering af receptmedicin fra Apoteket. Du kan indlevere film 
til fremkaldelse, du kan leje porcelæn til fester, indlevere tøj til vask og rens, få 
lavet fotokopier, få sendt telefax, brødudsalg (også søndag) og meget mere. 

HENT DET HELE I BRUGSEN - SÅ SPARER DU BÅDE TID OG PENGE

OGSÅ I BRUGSEN: Online Tips & Lotto. 



Nyt fra
Skolebestyrelsen 

v/ Jørn Bak 
Formand 

Den 7. februar var der opstillingsmø
de på Grønbjerg Skole, hvor der blev 
lavet en liste til Skolebestyrelsesval
get. 80 % af hjemmene var repræsen
terede denne aften, og det er vi stolte 
af. Det viser, at forældrene ved skolen 
er interesserede i deres børns skole 
og at det er vigtigt for dem at ha: 
indflydelse. Der blev lavet en liste 
som der blev stemt om, og da. denn� 
liste fik lov til at stå alene, var valget 
hermed afgjort. 
Den nye skolebestyrelse træder i kraft 
den 1. april, og sidder i 4 år frem. De 
forældrevalgte i den nye bestyrelse er 
- Hanne Kjærgaard
- Lis Helles Olesen
- Ole Berthelsen
- Lone Astrup
- Jørn Bak.
Vi holder konstituerende møde den
10. marts, og den "gamle" bestyrelse
holder sit sidste møde den 7. marts.
Hermed takker vi Lissi Dyrberg og
Gravers Sønderby for et godt samar
bejde.
Indskolingen har her i februar holdt
en "Grønlandsaften", og her var der
igen lagt et kæmpearbejde i at holde
en sand fest for børn, forældre og
lærere. Alle havde en rigtig dejlig
aften, og børnene gav mange eks
empler på, hvor meget de har lært
om Grønland. Alle er velkomne til at
kigge ind på skolens opslagstavler og
se de flotte billeder fra emnearbejdet.
Den 1. marts havde Skolebestyrelsen

glæden af at invitere til årets marts
møde. Alle, med og uden direkte 
tilknytning til skolen, var inviteret, og 
Jacob Haugaard stod for underhold
ningen. Vi havde en dejlig aften, og vi 
er meget glade for, at så mange var 
mødt op. Jacob Haugaard er en 
oplevelse - han er speciel og sjov, 
han er provokerende og meget ærlig. 
Han fortalte os bl.a. om opdragelse, 
af børn og voksne, men kom også 
omkring mange andre ting, i de 1 1/2 
time han underholdt os. 
Jo, bestemt! aftenen var reddet. 
Jacob kom og kagen slog til ! 

Galleri Jylland 

Marts 
Annette Simonsen. 

Malerier 

Fernisering d. 6. marts 1994 

April 
Aage Arbjerg 

Malerier 
Påskeudstilling 

Fernisering torsdag d. 31 marts 1994 
(Skærtorsdag) 

Maj 
Gregory Fallows 

(amerikansk maler) 
Malerier 

Fernisering d. 1 maj 1994 
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Denne målsætning søges imødekommet 

gennem følgende fag-/aktivitetsgrupper: 

1. Prøveforberedne fag (P-fag).

2. Almene fag (A-fag).
3. Ungdomsorientering (U-fag).

4. Specialundervisning (S-fag).

5. Fritidsaktiviteter (F-fag).

Fagkredsen variere fra år til år både med 
hensyn til antal fag, art, timetal og 

tilrettelæggelsesform. 

Fag skal være mindet på 24 timer. 

Deltagelse i ungdomsskolens aktiver er 

principielt gratis, men ønsker en elev at 

arbejde med særligt dyre materialer, må 

en del deraf betales af egen lomme. Der 
er et max. beløb pr. elev pr. hold pr. time 

på 4,- kr. 

Bor man i et skoledistrikt og får under

visning i et andet er der gratis transport. 

Ungdomsskolen følger som regel 
folkeskolen med hensyn til ferier og 
fridage. Enkelte ferier er lidt længere i 

ungdomsskolen. Sæsonen strækker sig 

for de fleste fags vedkommende fra ca. 

15. september til den 1 . april. De

prøveforberedende fag fortsætter til

prøven i maj måned.

Ungdomsskolens skolens undervisning 

er frivillig, men har man først meldt sig 

er der mødepligt som i folkeskolen. Bliver 

man forhindret i undervisningen skal der 
meldes afbud til læreren. 

Bevis for undervisningen: 

Ved sæsonens afslutning udstedes der 
bevis til alle elever, der har fuldført 
undervisningen tilfredsstillende. 

Folketinget vedtog i sommer planen om 

en ny uddannelse for unge, grhvervs:: 

9.rund!:!,ddannelsen (EGU). 

Der er en lov, der tager sigte på unge 

med dårlig skolebaggrund og som ikke 

har lyst til boglig uddannelse. 

Uddannelsen varer 2 år og indeholder 
fra 20-40 ugers skolegang, resten af 

tiden er eleverne i praktik på en 

virksomhed eller en værkstedsskole. 

Det bliver byrådets ansvar at tilbyde 

uddanne�en og den kan foregå på 
daghøjskole, ungdomsskole, efterskole 
eller produktionsskole. 

EGU-uddannelsen bliver sandsynligvis 

en opgave for ungdomsskolen og 

dermed for den nye ungdomsskole
bestyrelse. 

Gudrun Nyborg Christensen 

GRØNBJERG EL 

v/Wilfred Pedersen, Aut. EL-installatør 

Grønbjerg. 6971 Spjald 
Tlf. 97 38 41 15. Biltlf. 30 97 81 15 
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Lægen skriver 

v/Henrik Thomsen, 
Læge i Grønbjerg 

Motion er sundt - skader giver 
slidgigt. 
Kroppen er bygget til at blive brugt, 
men man bør ikke udsætte den for 
overbelastning i gennem længere tid. 
Idrætsfolk på topplan træner ofte til 
smertegrænsen og derover, selvom 
det ville være sundere med en træ
ningsindsats på 3/4 heraf, og i de to 
populære sportsgrene, håndbold og 
fodbold, udvikler spillet sig nogle 
gange til en kamp på liv og død i 
stedet for boldspil, i hvert fald er 
helbredet på spil. 
Fra avisudklip: 
Selvom lægen har frarådet det, vil 
danskeren Henrik Walentin være med 
- muligvis på smertestillende midler -

FÆLLES
SPISNING 

Tirsdag d. 29. marts 
i Grønbjerg forsamlingshus. 

Voksne: 
Børn (6-14): 

30,- kr. 
15,- kr. 

Tilmelding på listen 
i Brugsen. 

Se i øvrigt omtalen side 13. 

når herrernes korte program i dag 
afvikles ved EM i kunstskøjteløb i 
Brøndbyhallen. 

Belastningsskader: 
En finsk undersøgelse viser, at sports
folk, der har været skadede, løber en 
stor risiko for invalidering pga. slid
gigt. 
Læger ved et sportmedicinsk institut i 
Helsingfors har undersøgt flere end 
2000 finske idrætsfolk og har fundet 
en langt højere frekvens af slidgigt 
blandt dem end blandt befolkningen 
som helhed. 
En ordentlig behandling af disse led
skader er meget vigtig for at forhindre 
udviklingen af slidgigt. 

• 

Erduvaks 
så kom straks 
jeg er klar 

. 
�·· 

;;
a

f 
saks. 

97 38 42 85 
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Sogneforeningens generalforsamling. 

Sogneforeningen afholdt generalforsam

ling d. 23/2 1994, og der var et bedre 

fremmøde end der har været i mange 

år - 55 var mødt op. Valget af dirigent 

faldt på Gravers Kjærgaard, og 

stemmetællerne blev Arne Pedersen, 

Mogens Ballegaard og Jørgen Bak. 

Formanden, Poul Erik Nielsen, startede 

sin beretning med et kort rids over de 

arrangementer der har været i årets løb. 

Han takkede i den forbindelse hus

holdningsforeningen for samarbejdet 

omkring julemarkedet. Forsamlingshu

sets forbedringer har været en stor del 

af bestyrelsens arbejde i 1993-94. Huset 

har fået nye fuger, malet udhæng og 

indgangsparti, soklen er repareret, 

køkkenet malet, nye lamper i loftet og 

på væggene m.m. Der er endvidere købt 

en ny juletræskæde og en ny opvaske

maskine, som lige nåede at blive 

installeret inden dilettant. Forsam

lingshuset har været udlejet 50 gange 

og flagalleen sat op 19 gange. 

Sogneforeningen må med beklagelse 

se, at det gode værtspar Lise og Kristen 

Kristensen har sagt op fra ca. 1 maj, og 

at vi søger et nyt værtspar. Sognefore

ningen vil gerne takke Lise og Kristen 

for det gode samarbejde omkring 

forsamlingshuset. Grønbjerg Sognefore

ning har 179 medlemmer ud af 500 

mulige. Dette tal mener bestyrelsen er 

for lavt og håber på, at den kommende 

bestyrelse kan gøre noget ved 

medlemstallet. Poul Erik Nielsen sluttede 

af med, at takke de, som har været 

Sogneforeningen behjælpelig i årets løb, 

og takkede i den forbindelse den gamle 

bestyrelse for godt samarbejde og 
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hyggeligt samvær - Selv tak. 

Efter formandens beretning blev 

regnskabet fremlagt af Niels Olesen, og 

godkendt af forsamlingen. Herefter 

skulle det så afgøres hvem der skulle 

afløse Poul Erik Nielsen, Jytte Nilausen, 

John Asmussen og Niels Olesen i 

bestyrelsen. De nye i bestyrelsen blev: 

Holger Sørensen, Tommy Kjeldgaard, 

Elsebeth Kirk og Jørn Demant. 

Suppleant blev Jørn Bank. Til revisor 

blev Niels Peder Svendsen genvalgt. 

Under eventuelt kom der et forslag om, 

at Byrådsmedlemmet, som for tiden er 

Gudrun Nyborg, for fremtiden skulle 

være med til Sogneforeningens 

generalforsamling, så at der kunne 

stilles spørgsmål og at byrådsmedlem

met kunne fortælle lidt forskelligt om 

byrådsarbejdet. 

Efter kaffen fortalte Jesper Ballegaard 

og Uffe Thomsen om deres spændende 

Australienstur. Sogneforeningen siger 

tak for en morsom og levende fortælling 

om turen. 

Ved et bestyrelsesmøde torsdag d. 3/3 

konstituerede bestyrelsen sig således: 

Formand: 

Kasserer: 

Sekretær: 

Menige: 

Hanne Meiner 

Jørgen Demant 

Alan Larsen 

Anne Bjerregaard 

Elsebeth Kirk 

Holger Sørensen 

Tommy Kjeldgaard 

Grønbjerg Sogneforening. 



Menighedsrådets 
salmesangsaften. 

Tirsdag d. 1. februar afholdtes den 
første af vinterens to salmesangs 
aftener foranstaltet af præst, organist 
og kirkesanger ved Nr. Omme Kirke 
på opfordring og med støtte af me
nighedsråd et. Grønbjergs skoles 
storrum var godt fyldt af sanginteres
serede medlemmer af menigheden. 
Aftenen havde tre punkter: 1. Sang 
og gennemgang af salmer og melodi
er samt af digtere og komponister 
under ledelse af Aage Kleinstrup. 
2. Organist Jonswein Hogagard for
talte om kirkelige forhold på Færøer
ne, som er hans hjemstavn.
3. Pastor Mølgaard Ottosen fortalte
om den nye kirkeordning, -et stort
emne at behandle.
Aftenens arrangement var som sagt
velbesøgt, og interessen giver mod
på næste aften, den 15. marts, som
bliver kirkemusikaften med besøg af
tidligere organist hos os Torben
Torup Thomsen.
Vi mødes først i kirken, derpå i sko
len.
Med venlig hilsen

Aa. Kleinstrup 

Lærer og kirkesanger. 

�DANA 
VINDUER� 

Kirkemusikaften 

Tirsdag d. 15 marts 1930

I Nr. Omme Kirke 

Efterfølgende er der kaffebord og 
salmesang på Grønbjerg Skole. 

Vi får besøg af vores tidligere 
organist Torben Torup Thomsen. 

Menighedsrådet. 

Grønbjerg 
GUF 

afholder 
generalforsamling 

torsdag d. 21. april 
kl. 1930 på Grønbjerg Kro. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg 

6971 Spjald. 

llf. 97 38 45 00 
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IV AN V MORTENSEN 
Bygge & indretningsfirma 

Ørnhøjvej 24, Grønbjerg 97 38 42 81 

Nøglefærdige parcelhuse 

Landbrugsbyggeri 

Om- og tilbygninger 

Havestuer udføres i træ, plast og aluminium 

Vinduer udskiftes træ, plast og aluminium 

Jord- beton- og støbearbejde 

Tegningsarbejde udføres 

Vi står til rådighed med ydeligere oplysninger 
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Med venlig hilsen 
Ivan Mortensen 



KOM OG SPIS! 

Den 29. marts afholder Kulturgruppen 
i Grønbjerg fællesspisning i forsam
lingshuset. 
Ideen er, at Grønbjergs beboere skulle 
kunne mødes over et måltid mad, 
uden at det behøver koste en formue. 
Stikordene er god mad, samvær, 
hygge og underholdning. Vi har 
forestillet os, at fællesspisning måske 
kan afholdes 3 - 4 gange om året. 
Kulturgruppen behøver ikke være 
arrangør af disse, men ved hvert 
arrangement kunne man for eksempel 
finde en gruppe mennesker, der vil 
arrangere næste fællesspisning. 
Prisen for maden vil være 30,- kr. for 
voksne og 15,- kr. for børn mellem 6 
og 14 år. Børn under 6 år kan spise 
gratis. Man skal selv medbringe 
drikkevarer til maden, og vi har fået 
Åse Jensen til at stå for madlavningen, 
så ingen behøver blive væk af frygt for 
madens kvalitet. 
Efter maden vil man kunne købe kaffe 
og te med hjemmebagte småkager, og 
så vil der være underholdning, idet vi 
har fået Spjald/Grønbjerg's Musiksko-

le's Junior-Marimba til at spille lidt. 
Vi forventer at arrangementet vil slutte 
kl. ca. 2130-22°0

. 

Tilmelding sker ved at skrive sig på 
den seddel, som hænger i Brugsen, 
og sidste frist er lørdag d. 26/3. Det er 
kun muligt at gennemføre arrangemen
tet hvis der bliver en vis tilslutning. 
I forbindelse med arrangementet er der 
en del praktiske opgaver, der skal 
løses. For eksempel: Opstilling og 
nedtagning af borde, borddækning, 
afrydning, opvask (i den ny maskine) 
o.s.v. Har du lyst til at give en hjælpen
de hånd, så kontakt Søren Nilausen,
tlf. 97 38 43 78.
Sogneforeningen har stillet forsam
lingshuset til rådighed, så vi håber at
arrangementet kan hænge sammen
økonomisk. Skulle det give underskud,
har Anneberg Transport lovet, at
dække dette.
Vi håber at mange vil møde op til
denne aften, så fællesspisning kan
blive en tradition i Grønbjerg.

Kulturgruppen. 

Ørn høj-Grønbjerg 
Havekreds 

Den 26. - 27. marts deltager vi med en stand på Liens Klubs 
forårsmesse i Ørnhøj Hallen. 

Mandag d. 25. april kl. 1930
• Besøg i gartneriet hos Elly og Ole 

Lundager, Albækvej 6, Timring. 
Her laver man planter fra frø, f.eks. sommerblomster, tomat, 
agurk, og mange andre ting. Aftenkaffen medbringes. 
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Første år med Runestenen. 

For et år siden udkom det første 
nummer af Runestenen. Når man 
tænker tilbage, er det egentligt utroligt, 
at de fleste af byens foreninger og 
virksomheder uden at blinke, postede 
penge i vort galmandsværk. Vi er 
selvfølgelig meget glade for, at Rune
stenen blev til noget, og vi håber, at I 
læsere har fornøjelse af bladet. 
Runestenens budget var beregnet ud 
fra et sidetal på 12 - 16 sider. I dag 
!�·�er det nærmest som en dårlig
vittighed, idet de seneste 2 numre jo
var på 40 sider. Derfor var vi også
sidste år nødt til at bede jer læsere om
en håndsrækning.
Vi har mødt utrolig velvilje hos alle vi
har talt med. Blandt andet forærede
Grønbjerg Møbelindustri os en printer -
bare sådan!
Det er også dejligt at se, at alle for
eningerne og virksomhederne fortsat
ønsker at støtte Runestenen her i 2.
årgang. Og det selv om vi har måttet
skrue priserne betydeligt i vejret.
Det er ikke helt billigt at lave Runeste
nen. Her følger vores budget for 2.
årgang:

Udgifter: 
Trykning 
Forsendelse 
Alt andet 

I alt 

Forventede indtægter: 
Annoncer 
Foreningsbidrag 
Abonnenter og bidrag 

I alt 
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18.000,-
1.500,-
3.000,-

22.500,-

12.500,-
9.000,-
1.000,-

22.500,-

Mange spørger os, om det ikke er et 
stort arbejde, at lave Runestenen. Det 
synes vi ikke - måske alene af den 
grund, at vi har det sjovt med det. 
Spørg vores familier, og svaret er 
måske et andet? 
Her vil vi give en beskrivelse af, hvor
dan et nummer af Runestenen bliver til. 
Arbejdet med et nummer af Runeste
nen begynder ca. 1 uge efter, at det 
forrige nummer er kommet på gaden. 
Der samles vi for, at gøre status over 
det forrige nummer, samt for at lave en 
arbejdsplan for det kommende num
mer. Der skal besluttes hvilke artikler 
der skal med, der laves en liste over 
de folk der skal kontaktes angående 
artikler eller annoncer eller andet, 
hvem skriver lige lidt om ... , der skal 
tages billeder af ... osv. Til sidst forde
les opgaverne fra listen imellem os. 
Den næste måneds tid er der som 
regel lav mødeaktivitet. Der kan 
selvfølgelig opstå ting, der gør det 
nødvendigt at mødes, men ellers 
arbejder vi lidt hver for sig med, at skri
ve artikler og kontakte folk mm. 
Deadline til Runestenen er ca. 16 dage 
før udgivelsen, og kort herefter starter 
"den drøje uge". Vi mødes som regel 
søndag lige efter deadline og gennem
går det indkomne stof. På mødet 
kommer der ofte også nye ideer, som 
vi lige vil have med i dette nummer. 
Opgaverne fordeles, og så går nogle af 
de mørke aftener i den følgende uge 
med at panik-skrive indlæg, kontakte 
folk og især med indskrivning af det 
indkomne stof. Heldigvis får flere og 
flere mulighed for at skrive deres 
indlæg ind på en PC'er. Vi får så 
indlægget på en diskette, og er fri for 



indskrivningsarbejdet. 
Ugen slutter med arbejds-weekenden, 
hvor der stort set kun er tre ting på 
programmet: Spise, sove og lave 
Runesten. Vi mødes lørdag morgen, 
og starter (efter rundstykkerne selvføl
gelig) med at lave en liste over alle 
annoncer, faste rubrikker, artikler, 
billeder osv. Ud fra dette kan vi (som 
regel) se hvor mange sider nummeret 
vil indeholde. 
Så følger det store arbejde med at 
sætte de enkelte sider sammen, finde 
de ting som sammen netop vil fylde en 
side. Langsomt, men sikkert, vokser 
stakken med færdige sider. 
Vi arbejder til et stykke ud på natten, 
går så i seng og mødes igen søndag 
formiddag, efterhånden som vi kom
mer til live. 
Sidst på søndag eftermiddag er alle 
siderne efterhånden klar, og vi kan 
klargøre siderne til trykning. 
Originalen til Runestenen afleveres til 
Videbæk Bogtrykkeri om mandagen 
præcis en uge før udgivelsen. Efterføl
gende fredag henter vi de 325 ek
semplarer af Runestenen hos trykkeren 
og bringer dem til Spjald postkontor. 
De sørger så for, at Runestenen bliver 
bragt ud til jer læsere. - God fornøjel
se. 

Redaktionen 

Grønbjerg 
Vandværk. 

Der sker meget på vandområdet nu 
med indførelse af statsafgift for at 
modtage vand og kommunalafgift for 
at komme af med det brugte vand. 
Vandværket indbyder derfor til et 
orienteringsmøde 

torsdag d. 17. marts kl. 19
30 

i Grønbjerg Forsamlingshus 

med følgende emner: 

Vandet i naturen. 
Vandafgift, statsafgift, afledningsafgift. 
Skal vi have vandmålere ? 
Ansøgning og tilskud til vandmålere. 
Kaffe. 
Diskussion. Bestyrelsen. 

Grønbjerg GUF 

Indskrivning til sommer-badminton 
torsdag d. 24/3 kl. 19°0 på Skolen. 

Børn, pr. bane 160,-
Voksne, pr. bane 360,-

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 
Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 

Totalentreprise o Modernisering o Gulvbelægning 

97 38 42 70 Kristen Agerlund Jensen 
Peter Ø. Christensen 97 38 42 78 - Biltlf: 30 95 47 78 

INGEN OPGAVE ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE. 
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ANNEBEIIG 
transport 

Sand & Grus Leveres 

Gummiged Udlejes 

Anneberg Transport A/S 
Internationale Transporter 

Højrisvej 2 - Grønbjerg 

DK-6971 Spjald 

Telefon 97384444 
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Kender I Erling Henriksen ? 

Som den første i rækken af nye tilflyt

tere, har vi haft en lille snak med Erling 

Henriksen, som bor på Tjørnevej 5 i 

Grønbjerg by. 

Erling er 29 år og kommer fra en gård 

i Naur ved Holstebro. 

Efter EFG-basis år indenfor jern og 

metal i Holstebro kom han i lære som 

klejnsmed i Struer, men da firmaet 

efter 9 mdr. gik konkurs, mistede han 

sin læreplads. 

Så fik han en ny læreplads ved Linde 

Auto- og Maskinhandel som land

brugsmaskinmekaniker og efter udstå

et læretid fik han arbejde ved et trådfir

ma i Vemb i 6 mdr., hvorpå han skulle 

ind til CF. i Thisted i 6 mdr. 

Efter at have gået arbejdsløs i et halvt 

års tid fik han så arbejde ved "Nicolaj

sen & Larsen" i Ulfborg som entrepe

nørmekaniker i 4 1 /2 år, hvor han så 

blev fyret pga. stilstand i byggeriet. 

Et stykke tid kørte han som montør for 

"Jyden Bur", hvorefter han fik arbejde 

ved "Moesgård Fodersiloer" i Timring 

som klejnsmed og alt-mulig-mand. I 

løbet af de 3 1 /2 år han var ved 

Moesgård købte han i september '92 

huset på Tjørnevej for at få kortere vej 

til arbejde. 

Efter 5 mdr. ved "Jesper Ravnsgårds 

Maskinfabrik" i Herning som mekani

ker, fik han en fyreseddel pga. mang

lende ordre. 

Erling er for tiden arbejdsløs, men det 

kniber ikke med at få tiden til at gå, da 

han er travlt optaget af at gøre sin 

traktor "Nuser" i orden til sommerens 

traktortræk-konkurrencer. 

Erling er med i "Midtjysk Traktortræk 

Union", og han har i de sidste 5 år i al 

sin fritid bygget på sin traktor sammen 

med en god kammerat. De har i fæl

lesskab stykket traktoren sammen af 

forskellige "vrag". Erling har købt en 

lastbil til at transporter "Nuser" rundt på 

når de skal til stævner. Han har bl.a .. 

været med i Tyskland, Sverige og 

Frankrig og så alle de stævner der er 

i Danmark. Erling er med 3400 kg 

vægtklassen og kammeraten er med i 

4400 kg vægtklassen, hvilket giver 

dem mulighed for at deltage i så 

mange konkurrencer som muligt. I 

sommer-perioden er han faktisk afsted 

hver eneste weekend med "Nuser". 

Alt efter hvilken vægtklasse de skal 

deltage i, hænger de vægtklodser på 

traktoren, og disse skal fordeles rigtigt 

på traktoren alt efter hvordan den 199 

m lange bane er. Man har altid 2 

forsøg, når man skal trække slæbevog

nen afsted, men det at få vægten rigtig 

placeret er noget af et større videnskab 

slutter Erling med. 

Vi ønsker Erling held og lykke med 

"Nuser" til sommer ! 

H.M.

GRØN BJERG 

MASKINFORRETNING 

din lokale Maskinforretning 

97 38 40 35 
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Ungdomsspiller fra Grønbjerg 
Billardklub i kamp mod eliten. 

Henrik Olsen, fra Grønbjerg Billard
klub, vandt overbevisende over de 40 
andre modstandere i en ungdoms
cup, som foregik i Tarm, tidligere på 
året. Med roligt og koncentreret spil 
lykkedes det Henrik Olesen at vinde 
9 kampe, som derved gav ham en 
førsteplads. Den flotte sejr medvirker 
til at Henrik Olesen nu skal til lands
pokalfinale i Herning engang midt i 
maj. Det bliver mod Danmarks abso
lut bedste ungdomsspillere. Vi tror og 
håber på, at Henrik kan få en flot 
placering, trods de dygtige modstan
dere. 

Henrik Skytte, fra Grønbjerg Billard
klub har også fået en flot placering i 
et klassemesterskab for ungdomsspil
lere. Han fik en flot og sikker 3. plads, 
turneringen foregik i Ølgod. 
Grønbjerg Billardklubs 2. hold som 
spiller i VBU's (Vestjysk Billard Union) 
holdturnering, klarer sig også meget 
godt. De ligger på en 1. og 7. plads, 

og det er jo meget flot af sådan en 
lille klub. 
Grønbjerg Billardklub klarer sig gen
erelt utrolig godt i de turneringer som 
vi deltager i, både i enkeltmands og 

hold-turneringerne. Klubben har et 
godt, sportslig og fair ry i hele Vestjyl
land. Det er bare en skam at det 
gode, sportslige og fair ry først starter 
uden for sognets egne grænser. Husk 
at alle er velkomne i klubben, Vi 

glæder os til at se dig. 

Bestyrelsen 
Formand: Bent lllum Hansen, 97492618 

Næstformand : Claus Vestergård, 97323853 

Grønbjerg Brugs 

afholder ordinær generalforsamling 

onsdag den 23. marts 

i Grønbjerg Forsamlingshus. 

Der serveres en kop kaffe med lidt mad og et glas vin. 

Bestyrelsen 
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7 Grønbjergfamiliers 
vinterferie i Sverige 

� 
Lørdag og søndag d. 12-13/2 1994 

Klokken er 16°0 og så afsted til den 

længe ventet skiferie. Vi fra Grønbjerg 

mødes hos Leo og Minna. Lone og 
Hans Kurt hænger på fra en rasteplads 

ved Holstebro. Bilerne er pakket og 

proppet så godt og vel. (Rygtet har jo 

fortalt at 600 øl også skulle have turen, 
de blev selvfølgelig fordelt i alle 7 biler.) 
Ja der var vejkontakt med udstødnin

gen. Georg mener godt nok at der er 

en mislyd ved venstre forhjul, måske 

fordi støddæmperen er helt i bund. 
God tur op gennem Jylland til Fre

derikshavn og så om bord på færgen. 

Den er altså stor, man kan faktisk fare 

vild. Der blev råbt i højtaleren "Anne 
Sofie fra Danmark savner sin mor og 

far". Hun kan afhentes i informationen. 

(Hvad hun selvfølgelig også blev) 

Efter en god middag, mødes vi alle i 
diskoteket, for at nyde feriens første øl 

og en lille blå drink, den er go!! Børnene 
nyder en cola og en dans. Så er det 

sengetid. Klokken er også blevet 2°0
. 

Vi bliver vækket kl. 6°0
, op og indtage 

morgenmaden. Thomas C. har lige 3 

norske kroner, de skal bruges i spil

leautomaterne og hovsa den spytter 

sandelig 200 kr. ud - de vejer meget i 

bukselommerne. 

Nu afsted ned til bilerne, vi er i land. 
Dejligt vejr. 16 kuldegrader og masser 

af sne. Efter 4 ½ times kørsel når vi 

målet, Støtten Mitt, Salen, Sverige. Vi 
kan få nøglen til lejlighederne udleveret 

kl. 15, så nu skal der købes liftkort og 

lejes ski, støvler og snowboard. Godt 

det varme tøj ligger øverst i baga
gerummet, så kan nogle da stå på ski 

og mærke suset, inden der skal pakkes 

ud. Vi finder ud af, at der er en 

opholdsstue på 3 sal, det er meget 

vigtigt når vi skal holde after-skiing. 

Der er også en sauna, alt i alt er der lagt 

op til en hyggelig og aktiv ferie. 
Klokken er nu 21 °0 og sengene springer 
næsten på ryggen af os, vi siger godnat 

og glæder os til i morgen. 
Thomas, Nicolai, Mia, John og lise. 

Mandag den 14/2 1994 

Vores første dag på ski (men ikke 

den sidste), det var også Anne-Sofi
e's fødselsdag. Imens vi spiste rund

stykker (der blev bragt til døren) 
dumpede nogle stykker ind for at 

gratulerer hende. Da alt hurlumhejet 

var overstået begyndte vi at "iføre" os 

skiudstyret. Det tager ca. 45 min. for 
2 voksne og 2 børn at blive "rigtig" 

klædt på, vores første forsøg mislyk

kedes. Leo og Minna kom for at in
spicerer os, vi havde fået de forkerte 

strømper på, fejlen blev rettet, vi kom 
i tøjet og så afsted. Vores første for

hindring (og der skulle komme man
ge) blev at komme ned af trappen 

med skiene i hænderne og skistøvler

ne på, da de er formstøbte i en vinkel 

på 60
° , så når man går ligner man en 

der har skidt i bukserne. Vi fik ski på 

og Leo førte os hen til en skråning 
som vi skulle BESTIGE med ski på!!!. 

Det gik godt når bare man huskede 
at gå sidelæns op. Da vi kom til 

løjpen fik vi af vide at man IKKE 

måtte sætte sig, men kun læne sig i 

liften, da man ellers ville ryge på 
rumpen. Vel oppe på "toppen" af 
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børnebakken, begyndteskiundervisnin
gen. Leo havde påtaget sig ansvaret for 
Georg og Frederik, Otto havde fået 
ansvaret for mig (Lotte) og Anne-Sofie 
kælkede. Frederik og Georg fandt hurtig 
ud af det med ski, hvor jeg derimod var 
nok så tungnem. Jeg må sige Otto har 
MEGET tålmodighed, min tur ned af 
børnebakken den dag gik således: jeg 
faldt, jeg rejste mig op, og hver gang 
jeg skulle dreje, måtte jeg ligge på 
ryggen for at få mig vendt om, hvis i 
gentager dette 30 gange, passer det 
med min første dag på ski. Klokken 17°0 

mødtes vi alle 29 i opholdsrummet, for 
at fejrer Anne-Sofie's fødselsdag. Vi 
havde hver især vores egen kop og 
tallerken med + en kande kaffe. Hun fik 
en meget flot dukke af dem alle -
sammen. Mens vi fik kaffe og kage 
snakkede vi om vores oplevelser på ski, 
det dejlige vejr og den flotte natur. 
Mændene gik i sauna med alle børnene 
og en pose øl, svenskerne der sad 
derinde kom hurtig ud, da der blev 
hældt en spand kold vand på stenene, 
og børnene hentede en masse sne (de 
skøre danskere). Vi havde aftalt med 
Erna og Jens Peder at vi skulle spise 
der, sammen med lise og John, som før 
skrevet tog vi hver især noget mad med. 
Sådan gik vores første dag på ski. 
Vores ferie i Sverige med 25 andre børn 
og voksne, var en meget positiv ople
velse, der var altid nogen, hvis man 
havde brug for hjælp. 
Tusind tak for en rigtig god ferie, vi er 
med næste år igen. 
Anne-Sofie, Frederik, Georg og Lotte 

Tirsdag den 15/2 1994 

Vi vågnede igen til en dejlig dag med 
høj himmel og solskin og 10 minus 
grader. Hvor var det flot at kigge ud 
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over fjeldene med masser af sne. 
Nå, men i gang med morgenmaden, så 
vi kunne komme på ski og snowboard. 
Efter 3 timer i den friske luft, var 
maverne begyndt at knurre, så ventede 
der en bid brød med en "lille en" til at 
varme os på, det gjorde godt. Så var 
der igen kræfter til en tur i sneen. 
Omkring kl. 1630 tog vi hjem, og så blev 
der snakket om dagens bedrifter, hvem 
har nu lavet det mest skøre, bare der nu 
ikke har været en med videoen. 
Efter alt den snak, opdagede vi at der 
var lys på løjpen, så var det bare med 
at komme i tøjet igen. Denne gang var 
vi nogle stykker der tog slæden og 
ungerne og så ud igen. 
En snescooter kom farende, hvad var 
der nu på færde, den var nok en der er 
kommet til skade. Men hvem kom 
tilbage i slæden, det gjorde Lotte, hun 
havde forvredet knæet og det gjorde 
ondt, men hun havde alligevel lidt 
humør, for hun havde sagt til hjælperne, 
"skal jgg ligge i den slæde" det havde 
hun ikke rigtig regnet med. 
Kl. 19°0 blev vi jaget fra løjpen så var det 
slut for den dag, men der var alligevel 
et par "legedrenge" der skulle prøve at 
snyde sig til en tur mere, men de er 
hurtige de svenskere på scooter, så det 
blev kun til en kort tur. 
Hjem til aftensmaden, og så var vi 
færdige til at gå i seng kl. 21 °0

, men der 
var vist nok travlt i de små hjem omkring 
os. Læs mere om det i næste afsnit. Der 
tog de "tyven" på os. 

Fam. Mikkelsen. 

Onsdag den 16/2 1994 

Dagen startede tidligt, da vi. havde 
morgenvækning kl 645

• Hanne, Minna 
og Leo havde pyntet med grene 
(som Ivan havde lånt af den svenske 



skov) bananer, æbler og flag. Vi stod 
alle sammen uden for Erna og Jens 
Peters dør kl. 730 og sang; Der er et 
yndigt land ..... , mens de stadigt havde 
søvn i øjnene. Vi blev alle budt på 
champagne og en øl. (Erna og Jens 
Peter havde 15 års bryllupsdag red.)

I dag er vejret koldt og blæsende, men 
vi kom da ud og stå på ski. Morten 
havde endeligt fået lært at stå på ski, så 
vi er bare ude hele dagen. 
Ved vores "After skiing" så vi at Ivan 
havde haft et lille uheld ved løjpen i dag. 
Hans næse var meget skæv, og et 
meget hævet venstre øje. 
Leo havde lavet vandre pokal til den der 
havde lavet det "bedste" fald denne dag. 
Pokalen bestod af 4-7 knækkede ski
stave. Den blev selvfølgelig tildelt Ivan. 
Denne aften var vi fire familier der havde 
bestemt, at vi skulle spise sammen. Vi 
fik peberbøffer med kartofler, salat og 
masser af rødvin, rosevin og øl dertil. 
Det var en hyggelig aften, det blev vist 
lidt sent for nogle af deltagerne. 

Thomas, Morten, Lone og Hans Kurt 

Søndag og mandag den 21-22/2 

1994 

Efter en uge i Salen, skulle vi nu til 

den mere alvorlige del af festen, 
nemlig at pakke sammen og gøre 
rent. 
Der var en traven mellem lejligheder
ne, vi har kun 7 flade tallerkener! hvor 
mange har I ? Men vi mangler 2 
gafler, har I for mange ? 
Alle 7 familier gjorde status over for
brug af mad og drikke samt rent og 
snavset tøj - mærkeligt nok - det var 
lige så svært at have i bilen hjem 
som ud, og dog var der fortæret 
mindst 3 x 7 måltider pr. familie og så 
alle øllene, ja, hvordan stod det til 

med slutbeholdningen. 
Jo, lageroptællingen viste en beholdning 

på 599 stk., og forresten så fik vi 50 sv. 
ører pr. tom dåse. 
Georg havde allerede set en god for
retning i det med at aflevere dåser i 
Sverige. 
Omkring kl. 1230 var der afgang og turen 
gik gennem et solbeskinnet landskab 
frem til Oslo - kun afbrudt at spise- og 
tisse-tanke pauser. 
Nå forresten, der findes vejafgift i Norge 
og Anne Louise måtte betale løsepenge 
for familien Anneberg og Leo gav sigt
seeing i Oslo til familierne Anneberg og 
Mortensen, men Lotte havde heldigvis 
stadig de daggamle boller med, så 
ingen ville dø af sult. 
Om bord på færgen kl. 1930 blev rest
auranten indtaget af 29 sultne personer, 
og vi fik en herlig middag efterfulgt af 
et besøg i baren. Her mødte vi Claus 
Vestergaard, der var på vej hjem fra OL. 
Dansegulvet blev indtaget og vi gik i 
køjen efterhånden som trætheden 
overmandede os. 
Nu skiltes vore veje og mandag morgen 
indtog nogle morgenmaden på færgen, 
andre købte rundstykker hos bageren 
i Syvsten, og så var det hjem til 
Grønbjerg/Holstebro og i gang med det 
daglige arbejde. 
Konklusionen på denne ferie er: 
Aldrig har vi haft bedre vejr og skiferhold 
og stemningen var alletiders fra afgang 
til ankomst. 
Tak til alle og forhåbentlig på gensyn til 
næste år, og måske på gensyn til endnu 
flere. 
Jeanette, Anette, Anne Louise, Leo og 
Minna 
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Dansk Røde Kors 

1: Føler du dig ensom - savner du en 
besøgsven? 

Et medmenneske som kigger ind en 
gang om ugen. Som kunne gøre 
dig små tjenester, læse, skrive 
breve - eller bare hygge og snakke. 

2: Modsat. - Har du lyst til at blive 
besøgsven? 

Bruge en time eller mere ugentlig 
på et medmenneske, som har kon
takt/besøg behov. 

3: Så husk at Dansk Røde Kors også 
i vores kommune har en besøg
stjenesteordning, som du kan 
kontakte uanset om du ønsker en 
besøgsven, - eller kunne tænke dig 
at blive besøgsven. 
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Ring til besøgslederen, Elly Sune
sen, Melbærvej 9, 6920 Videbæk 
Tlf: 97 17 32 04 

Ingrid Kirk 

DK BENZIN 

Jørgen Demant 

Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 

6971 Spjald 

Tlf. 97 38 41 87 

Grønbjerghjemmets 

Det er nu nemmere at hoppe over lå
gen end at åbne den. Men når denne 
''forhindring" er passeret, skal man blot 
ind ad hoveddøren, op ad nogle 
trapper, - der er ingen kontorer at 
skimte - videre op ad flere trapper og 
henne til højre længst mod vest findes 
et beskedent kontor - ja det er ikke 
pladsen til store kontorer der bliver 
frådset med - oppe under loftet med 
skrå vægge og en dejlig udsigt ud 
mod vest over Grønbjergs vestlige "op
land", hvis man må kalde det sådan. 
Her "bor" hun Grønbjerghjemmets nye 
leder - Velkommen her - og et godt 
håndtryk - får man med en stemme der 
ikke fornægter, at jeg står over for en 
norsk "indvandrer". Men er velkomsten 
ensbetydende med omsorgen på 
Grønbjerghjemmet, er jeg overbevist 
om, at beboerne har det godt der. 
Jeg må trække den tilbudte stol lidt ud, 
for at jeg kan få plads til hovedet for 
de skrå vægge. Men så er snakken 
også i fuld gang. Det er tydeligt, at jeg 
sidder over for en åben og moden 
kvinde, der er vant til at have med 
mennesker at gøre. Britt Steen-Olsen 
(52 år), ja Britt med to t'er Steen med 
to e'er og bindestreg mellem Steen og 
Olsen og ikke Olgsen, men Olsen -
selv et så relativt enkelt navn kan volde 
nogle vanskeligheder. Og vi sætter 
åbenbart begge pris på, at navne 
staves korrekt. 
Men ganske rigtigt Britt Steen-Olsen er 
fra Bergen i Norge. Hun kom til 
Danmark i 1979, og tog her en ud
dannelse til fritidspædagog på Hjørring 
Seminarium, og har senere suppleret 



nye leder 

med en terapeut uddannelse og ad
skillige kurser bl.a. lederkurser, familie
terapi og tegnsprogsuddannelse. Efter 
sin uddannelse til fritidspædagog har 
Britt Steen-Olsen arbejdet på bør
nehjemfamilieafdeling, været leder af et 
krisecenter for voldsramte kvinder og 
børn og har været med til at opbygge 
bofællesskab for fysisk/psykisk handi
kappede unge mennesker (17-37 år). 
Endvidere har Britt Steen-Olsen arbej
det med døve/blinde handikappede og 
arbejdet på et pensionat for døve med 
flere handikap, hvor tegnsprog var det 
sprog der blev benyttet. 
På grund af Britt Steen-Olsens modne 
alder har hun ønsket at arbejde med 
ældre mennesker, og lagde derfor bil
let ind på annoncen om lederjobbet på 
Grønbjerghjemmet, da dette blev le
digt, da den tidligere leder blev ansat 
som leder af flygtningecenteret i Ring
kjøbing. På grund af relativ stor ud
skiftning og rokering af personalet, er 
der opstået nogen turbulens på hjem
met som nu med den nye leders 
ansættelse, er ved at falde på plads. 
Britt Steen-Olsen er af den opfattelse 
at lokalsamfundet skal delagtiggøres i 
arbejdet på og om Grønbjerghjemmet -
også på grund af at beboerne ikke har 
mange familierelationer, ønsker hun at 
involvere lokalsamfundet på flere 
områder. Britt Steen-Olsen vil også på 
baggrund af dette skrive om Grøn
bjerghjemmet her i Runestenen. Med 
alle disse gode intentioner om samar
bejde med lokalsamfundet kan vi godt 
glæde os til samarbejdet med Grøn
bjerghjemmet og Britt Steen-Olsen. 

mb 

Husholdningsforeningen 

Kursusafslutning i 
forsamlingshuset 

Onsdag den 16.03.94 kl. 19°0

Der udstilles nogle af de ting, der er 
fremstillet i vinterens løb på de kur
ser, der har været. Ting til denne 
udstilling kan afleveres i forsam
lingshuset mellem kl. 10°0 -12°0 

Udstillingen er åben fra kl. 16°0 

Der bliver underholdning ved 20 børn 
fra Mors, der har lært violinspil efter 
Suzuki - metoden. 

Tilmelding senest den 14.03.94 på 
tlf. 97 38 42 97 eller 97 38 40 67 

GENERALFORSAMLING 
I 

Husholdningsforeningen 

Onsdag den 20.04.94 kl. 19°0 på 
Grønbjerg Skole. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Efter generalforsamlingen kommer 

Kirsten Sebbelin fra Kræmmerhuset i 
Vind. Hun vil lave nogle forårsde
korationer, som derefter bortloddes 
ved amerikansk lotteri. 

Husk at tage kop og tallerken med til 
kaffen. 

Bestyrelsen 
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Der var engang. 
v/ Palle Eriksen. 

Danmarks ældste mølle fandtes i Grønbjerg! 

En dag i 1960 stod Jørgen Engestoft 

ved Pøl bæk, og så noget der skulle 

vise sig at blive ret så vigtigt. Med 

strømmen kom nemlig drivende et ikke 

helt almindeligt brædt. Engestoft 

samlede det op. Brædtet, hvis form er 

vist på tegningen, var firkantet, 28x15 

cm stort, og kun 1 cm tykt. I midten 

var der to huller. Det var lavet af 

egetræ. Senere dukkede på samme 

sted et lignende stykke op. Men denne 

gang forsynet med et "håndtag", som 

i de to huller var tappet til brædtet - se 

tegningen. De to stykker træ var 

dukket frem ved regulering af Pøl bæk. 

I 197 4 begyndte så de store udgrav

ninger ved Omgård af vikingetids

bopladsen. Undersøgelserne, som blev 

ledet af Leif Christian Nielsen, sluttede 

først i 1986. Det sidste år undersøgte 

man noget, som havde med de to 

stykker træ at gøre. Nemlig en vand

mølle. Stedet for udgravningen lå lige 

neden for rensningsanlægget. Trods 

fund af stenlægninger og nedbankede 

pæle lykkedes det ikke for Leif Christi

an at finde rester af selve møllebygnin

gen. Derimod fandtes et par kanaler, 

hvis vægge bestod af risflet mellem 

nedbankede pæle. Kanalerne som var 

1-3 m brede, blev opfattet som tilløb

skanaler til møllehjul. Træet fra disse

kanaler er årringsdateret til 840 e. Kr.,

altså ældre vikingetid.
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Det vil her føre for vidt at komme 

nærmere ind på denne undersøgelse, 

og hvordan hele mølleanlægget kan 

have set ud. Undersøgelsen viste kun 

en lille del af hele anlægget, og mange 

spørgsmål stod ubesvarede. Men tilba

ge til de to stykker træ, som er vist på 

tegningen. Det er padelblade til et 

vandhjul, men ikke det samme hjul. 

Vandhjulet har stået lodret, og vand

strømmen er kommet fossende ind 

forneden i en vandmøllekarm. Ved 

hjælp af kulstof-14 metoden er det 

padelblad, som Engestoft fandt, 

dateret til tidsrummet 780-970 e. Kr. -

altså vikingetid. 

Indtil videre er der tale om det ældste 

tegn på vandmøller i Norden. De andre 

kendte vandmøller er et par hundrede 

år yngre, fra middelalderen. Mange af 

vikingetidens bopladser ligger ved 

mindre vandløb, hvor det er oplagt at 

benytte det strømmende vand til en 

vandmølle. Her kunne der virkelig 

spares tid og arbejdskraft på den 

tidskrævende maling af korn til mel. En 

proces der ellers blev udført på hånd

kværne. Selv en lille vandmølle kunne 

erstatte op mod hundrede menneskers 

arbejdskraft. Der har været nok at lave 

- og tjene - for viking-mølleren.

De ældste kendte vandmøller er 2000

år gamle. De blev anvendt af romerne

i Middelhavsområdet. Knap 1000 år



senere har danske vikinger på deres 

udlandsfærder set vandmøller i Eng

land, Irland og Nordtrankrig. Her har 

de taget ideen med sig hjem, hvor den 

så med tiden er spredt for alle vande. 

Indtil der dukker en endnu ældre 

0 -{O 

f 

\ -J

vandmølle op herhjemme, kan vi godt 

være lidt stolte af at "eje" Danmarks 

ældste mølle, eller snarere sporene af 

den. For der er ikke noget at se på 

stedet i dag. 

20cm 

De to padelblade til vandhjul fra ca 780-970 e.Kr. De ældste i Norden. 

AVISINDSAMLING 
PÅ LANDET 

Foretages af 7. klasse på Grønbjerg Skole 

Lørdag d. 9. april 

Til fordel for en lejrskoletur til Djursland. 

Containeren til aviser står på P-pladsen ved skolen, hvis man selv vil 

aflevere. Evt. henvendelse på tlf. 97 38 43 30 
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Mødet med 68.437 Japanere i Disney Land 

Her kommer så afslutningen på vores 
Australienstur som vi begyndte i 
runestenen nr. 6. Vi skrev hjem fra 
Australien, og der var vi kommet ca. 
halvvejs med turen og havde lige 
besteget Ayers Rock i det centrale 
Australien, ved Alice Springs. 
Vi fortsatte fra Ayers Rock til den 
største by i det nordlige Australien, 
Darwin. Der var utroligt varmt og 
meget fugtigt. Luftfugtighed ca. 70%. 
Der var ikke meget at se der, heller 
ikke i den berømte nationalpark 
Kakadu, pga. oversvømmelse. 
Der skete ikke meget fra Darwin og til 
Cairns på østkysten, bortset fra, at 
dagen før vi kom til Townsville, en lille 
by 500 km syd for Cairns, kørte vi det 
længste stræk, vi kørte, på en dag i 
Australien nemlig 1700 km. 
Ude ved østkysten var der een der 
kørte ind i vores bil så den skulle 
repareres. Mens den blev det, bestem
te vi os for at vi ville tage et dykkerkur
sus. Det var bestemt en af de bedste 
oplevelser, vi havde i Australien, idet vi 
sidst på kurset var ude og dykke på 
The Great Barrier Reef, verdens største 
sammenhængende koralrev, og det 
var virkeligt spændende, at svømme 
rundt mellem alle de farvestrålende fisk 
og koraler ned på bunden af havet, 
hvilket ca. var på 20 m. vand. 
Efter at vores bil var blevet repareret, 
skyndte vi os til Sydney, for at få tid til 
at sælge vores bil, inden vi skulle 
hjem- ad. 
Da vi kørte ind i Sydney så vi de 
kæmpe store områder skov som var 
offer for skovbrandene i Australien. Det 
så ikke særlig forfærdeligt ud, det 
lignede nærmest dansk bøgeskov, om 
efteråret. Folk dernede snakkede ikke 
særligt meget om det. Grunden til det 
var sikkert, at det ikke var så forfær-
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deligt for australierne, for de ved at 
skovene kommer sig forbløffende 
hurtigt igen efter en sådan brand. 
Efter ca. tre dage i Sydney fik vi solgt 
bilen til to danskere fra Skjern, som 
ville ud og køre som vi havde gjort. 
Efter at vi havde solgt bilen tog vi rundt 
og så på Sydney. Vi så bl.a. operahu
set og Sydneys store og flotte havn. Vi 
var også oppe i, den sydelige halvkug
les største tårn, og på vej ned, sad vi 
fast i elevatoren i en halv time sammen 
med 10 andre mennesker. 

Et par dage senere tog vi flyveren til 
Fiji. 
I Fiji lufthavn mødte vi en mand der 
lovede at køre os hen til et lille hygge
ligt hotel. Hotellet var hyggeligt og de 
relativt få kakerlakker, salamandere 
o.lign. der løb rundt på væggene,
skabte en meget naturlig atmosfære.
Desværre var vores beholdning af Fiji
dollars ikke imponerende, så bortset
fra en enkelt dykkertur, var vi stort set
kun på vores hotelværelse og den
nærliggende strand, i de 3-4 dage vi
var på Fiji. På grund af dette fik vi ikke
set så meget af Fiji som man kunnet
have ønsket sig.

Los Angeles. 
Vi tog afsted fra Nadi - Fijis hovedstad 
den 9. februar kl. 155 og kom til Los 
Angeles den 8. februar kl. 1825

• 

I Los Angeles lufthavn var der igen en 
rar mand der havde et hotel klar til os 
inde midt i byen. Det kostede 19 $ pr. 
næse og var inkl. "Continental Break", 
hvilket var en lille blåbærtærte og en 
kop kaffe som blev serveret som 
morgenmad. Men selvom jeg forklare
de den venlige tjener, at jeg havde 
boet på kontinentet hele mit liv og 
aldrig fået blåbærtærte til morgenmad, 



skulle vi alligevel betale for vores 
cornflakes. 
Næste morgen tog vi ud for at se 
Universal Studies, som ud over at 
være filmstudier også er en forlystel
sespark. Her så vi udover diverse dyre
rock- stunt- og filmshows; bilen fra 
"Knight Rider", bilen fra "Back to the 
Future", huset fra "Home Alene", porten 
fra "Jurassic Park", hajen fra "Dødens 
gab", "King Kong" og en masse andre 
spændende ligegyldigheder. 
Næste dag holdt vi lav profil, vi så 
stranden fra "Baywatch" og 'Walk of 
Farne"- den gade hvor alle hollywoods 
stjerner får deres navne lagt ned i 
fortovet. Resten af dagen brugte vi på 
at lede efter laser-disks til Jesper. 
Om lørdagen tog jeg, eftersom Jesper 
havde spenderet alle sine penge på 
laser-disks, alene i Disneyland. Disney
land er - for de af læserne der ikke har 
været dumme nok til at ofre 400 kr. på 
en indgangs billet- et opreklameret 
overmalet, kvalmende pyntet tivoli. Af 
interessante ting i denne forlystelses
park kan nævnes: Een god rut
schebane, een middelmådig rutsche 

bane, samt 68.437 japanske turister 
som ser ud til at have det vældigt 
sjovt. Søndag morgen kørte vi først ud 
i lufthavnen med vores bagage. Der
næst tog vi ud til Beverly Hills, for at se 
de kendtes huse og biler. Vi så ingen 
kendte, men tog en del billeder af 
deres huse og deres biler og desuden 
havde vi det meget skægt. Kl. 1730 da 
flyet lettede fra Amerika og vendte 
snuden mod Danmark kunne vi kon
kludere at turen rundt i verden havde 
været alle pengene værd. 

Grønbjerg Børnehus 

Uffe Thomsen 
Jesper Ballegaard 

holder ordinær 
generalforsamling og forældreaften. 

Torsdag d. 24 marts kl. 1930 i Børnehuset. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlin

gen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens 
afholdelse. 

Stemmeberettiget og valgbare er alle forældre med børn optaget i/eller på 
venteliste til institutionen. 

Med venlig hilsen Personalet og Bestyrelsen. 
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Mindeord 

Forhenværende købmand og sogne
rådsmedlem Halfdan Christensen 
døde 16. januar 1994 på Spjald 
Plejehjem. Halfdan Christensen var 
ægte Grønbjergboer både af fødsel, 
sind og tanker. Han blev født den 27. 
april 1907 og er født og opvokset i 
Grønbjerg som nummer fire i en 
søskendeflok på 7. Som ungt 
menneske hjalp han til i Grønbjerg 
købmandsgård, der blev drevet af 
hans fader Bertel Christensen. Bertel 
Christensen var en energisk og driftig 
mand, der tog initiativ til mange ting 
og forstod at gennemføre sine ideer 
som handelsmand, vognmand og 
købmand for at nævne nogle af de 
vigtigste foretagender. Halfdan 
Christensen mindedes ikke mindst 
med respekt og taknemmelighed for 
sin moder Ane Severine født Jørgen
sen. Det var tydeligt, at hun havde 
haft afgørende betydning for ham. 
Hun døde af en alvorlig sygdom 
allerede som 60 årig, og Halfdan 
Christensen passede sin egen moder 
den sidste svære tid, hun havde 
inden sin død i 1932. Da var Halfdan 
Christensen 25 år. I 1935 overtog han 
Købmandsgården, som han drev 
videre, da hans fader omkom ved en 
ulykke, da han var ved at starte en 
lastbil med håndsving. Halfdan 
Christensen drev med flid og talent 
forretningen videre i mere end 50 år, 
indtil han som 80 årig gik på pension 
i 1987. Forretningen passede han 
med en sådan dygtighed og omhu, at 
han næsten aldrig oplevede at holde 
ferie, og i så fald var der kun tale om 
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nogle få dage. Men når jagttiden gik 
ind i efteråret, så måtte han, som den 
ivrige jæger han var, ud i den natur 
som han holdt så meget af og som 
var med til at give ham indhold i 
tilværelsen. Halfdan Christensen, som 
har oplevet den store tekniske udvik
ling, havde selv stor interesse for 
motorcykler og biler. Og i sine yngre 
år kunne han lide sporten og spænd
ingen ved at deltage i motorløb og 
vandt derved flere pokaler, og senere 
nød han at være tilskuer ved motor
løb, når andre dystede om sejrs
prisen. Halfdan Christensen var også 
fodboldentusiast, først som aktiv 
deltager og senere som engageret 
tilskuer. 
Under krigen deltog den unge køb
mand i modstandsbevægelsen i en 
Grønbjerg-gruppe, men på trods af 
den anerkendelse en sådan indsats 
medførte, var det ikke noget, Halfdan 
Christensen på nogen måde skiltede 
med siden. Efter krigen mødte han i 
begyndelsen af 1950'erne Maren 
Refstrup Pedersen og i 1953 blev de 
viet i Brejning kirke. Året efter fik 
parret en søn Bertel Christensen, og i 
1958 fik de en datter Anne Dorthe 
Christensen. Samme år blev Halfdan 
Christensen valgt til Nørre Omme 
kommunes sogneråd på en upolitisk 
Grønbjerg liste. I de 12 år han sad i 
sognerådet varetog han Grønbjerg
områdets interesser nidkært, og som 
formand for det man i dag ville kalde 
socialudvalget, gav han i mange 
tilfælde en hjælpende hånd til små
kårs-folk. Det samme gjaldt i øvrigt 
købmandsforretningen, hvor han også 
gav de dårligst stillede kredit, når det 
kneb. Derved tabte han mange pen-



ge, og måtte desværre ofte sande, at 
utak er verdens løn, når gælden blev 
for stor og en kunde blot flyttede til 
en anden forretning uden at betale 
tilbage. 
Halfdan Christensen var kendt som 
en mand, der ikke skånede sig selv. 
Han mødte konsekvent klokken 7 
hver eneste morgen, og sygedage var 
et ukendt ord i hans ordforråd. Sin flid 
og udholdenhed fik Halfdan Christen
sen i høj grad brug for. Livet formede 
sig ikke som en dans på roser for 
ham. Da Maren Refstrups og Halfdan 
Christensen blev viet i 1953, så fremti
den lys og god ud. Men da hans 
kære hustru begyndte at lide under 
en uhelbredelig og ondartet sygdom, 
var det et hårdt slag for dem begge. 
Maren Refstrup Christensen, der selv 
var en meget ivrig og dygtig sports
pige, mistede både sit syn og sin 
førlighed. Trofast og udholdende var 
Halfdan Christensen og brugte alle 
sine kræfter på både at passe for
retningen og hjælpe sin multihandi
cappede hustru så meget så muligt. 
Gennem besøg på plejehjemmet i 
Spjald lærte jeg Maren Refstrup 
Christensen at kende som det men
neske livet havde taget særlig hård fat 
på, men som aldrig gav op, og man 
mærkede ofte, hvor meget Halfdan 
Christensen havde betydet for hende 
og stadig betød for hende og om
vendt. Det var 1987 Maren Refstrup 
Christensen, der havde været syg i 
mange år, kom på plejehjemmet i 
Spjald, hvor Halfdan Christensen 
også flyttede ind for tre år siden. Året 
efter mistede han sin hustru gennem 
40 år. 
Den største del af dem, der kendte 

Halfdan Christensen bedst, er gået 
bort. Sådan er det, når man bliver til 
års. Men stadig er der mange, der 
med taknemlighed husker ham, især 
for hans sindelag overfor de dårligst 
stillede mennesker. 
Halfdan Christensen var en stor bør
neven, og det sidste der kunne få 
smilet frem på hans læber og få ham 
til at live op, da sygdom og alder
domssvækkelse ikke havde levnet 
meget liv, var mødet med børnebør
nene. Vi i præsteboligen mindes 
Halfdan Christensen som en god 
nabo og børneven. Jeg har for år 
tilbage fået mangen god samtale med 
Halfdan Christensen, når han gik en 
Søndagstur ned gennem købmands
gårdens haveanlæg. Til sidst var 
Halfdan Christensen træt og mæt af 
dage, og det var bedst for ham at 
sove ind efter en lang og indholdsrig 
arbejdsdag. 

Petra Valborg Nielsen døde på Grøn
bjerghjemmet den 27. januar 1994. 
Uden at have bedt om det bliver vi 
født en dag. Vi kommer alene - uden 
håndbagage. I de første leveår er vi 
helt i hænderne på dem, der tog 
imod os. Møder vi varme, godhed og 
omsorg, vokser vi op til at selv blive 
deltager og ikke kun modtager i livets 
strøm. Det gælder de fleste af os. Og 
det gælder alle; alene kommer vi 
hertil, og ensomme skal vi drage 
herfra. Selv de, der elsker os højest, 
står med slappe hænder, når livet 
bliver taget bort. Men inden den 
yderste ensomhed, døden, kommer 
ind i menneskelivet, får vi mange 
typer ensomhed at smage. 
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Petra Valborg Nielsen blev aldrig i 

stand til for alvor at blive deltager og 

ikke kun modtager i livets strøm. En 

anden skæbne fik hun fra første 

stund, da hun som nyfødt kæmpede 

for sit svage liv og derfor straks blev 

hjemmedøbt. Petra Valborg Nielsen 

blev født den 25. juni 1925 i Aadum 

sogn, og hun blev altså 68 år gam

mel. Hun er datter af gårdejer Freder

ik Nielsen og hustru Graversine født 

Sørensen. Der blev født 7 børn i 

ægteskabet, og Petra var den yngste. 

En ældre søster døde i 1 O års al

deren, og Petra blev født efter denne 

søsters død. Forældrene var ikke helt 

unge mere, men på grund af dat

terens tidlige død var Petra i høj grad 

et ønskebarn. Desværre blev mo

deren syg under graviditeten, og 

fødslen blev meget vanskelig. Disse 

uheldige omstændigheder har sikkert 

bevirket, at Petra blev handicappet fra 

livets start. 

I syv års alderen stod det klart for 

forældrene til deres store sorg, at 

Petra ikke var i stand til at følge 

undervisningen i folkeskolen. Hun 

blev forsøgsvis sendt til en special

skole i Løgumkloster, men det viste 

sig, at hun ikke var i stand til boglig 

indlæring. Barne- og de første ung

domsår tilbragte Petra på fødegården 

i Aadum. Her fik hun en god og 

kærlig pleje af sine forældre. Hun var 

en mild og kærlig pige, der gerne ville 

hjælpe lidt til både ude og inde. Det 

hørte med til hendes livs indhold at 

være med i gårdens bedrift - at gå og 

pusle lidt i stalden, når faderen gik og 

fodrede dyrene. Hun var i det hele 

taget en livsglad pige, der f.eks. 

kunne glæde sig over blomsternes 
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pragt, og hun ville gerne plukke en 

smuk buket vilde blomster ved gær

der og grøftekanter. Jeg har gennem 

Petras søskende indtryk af, at for

ældrene i det hele taget gjorde meget 

for at give deres kære handicappede 

pige indhold i hendes vanskelige liv. 

Af og til især om søndagen kom 

salmebogen frem, og det var en 

hyggelig og god stund for Petra. Hun 

kunne ikke forme ordene, men hun 

kunne med stor glæde nynne med på 

de kendte melodier. I 1952 skete der 

noget afgørende for Petra. Faderen 

døde, og moderen kunne ikke alene 

klare den store og vanskelige opgave 

at sørge for, at Petras dagligdag 

forløb på bedste måde. Kræfterne 

slog ikke til, og hun vidste, at en dag 

måtte hun alligevel overlade Petra til 

andres omsorg. Så blev Petra sendt 

til Handicapinstitutionen i Ribe, og her 

opholdt hun sig, indtil hun ved Grøn

bjerghjemmets oprettelse blev flyttet 

her til Grønbjerg. Det blev Petras 

sidste hjem, hvor hun tilbragte sine 

sidste leveår. Hun fik sit eget værelse 

og så god og kærlig pleje, som det er 

muligt på et sådant hjem. 

Petra blev glad, når hun fik besøg, og 

· 1yste op i et stort smil, når hun så et

kendt ansigt. Allerhelst ville hun være

blandt ene raske mennesker, for

andre menneskers handicap mindede

hende •sikkert for meget om hendes

eget. Nu har Petra fået fred. Smuk og

fredfyldt lå hun i sin kiste efter et liv,

hvor hun altid har været helt af

hængig af andres hjælp og omsorg.

Ernst Mølgaard Ottosen. 



Grønbjerg IF 

Generalforsamling: 
Torsdag d. 1 0. februar afholdt GIF 
generalforsamling i klubhuset. 
Ca. 30 personer var mødt op til gen
eralforsamlingen i år, hvor GIF har 60 
års jubilæum. Under beretningen var 
der en god debat og flere brugbare 
forslag kom på bordet. Bente Kristen
sen og Kristian var ikke på valg. Arne 
Pedersen, Jan Serup og Inge Lund var 
på valg og Jan Serup modtog ikke 
genvalg. Det nye bestyrelsesmedlem 
blev Hans Thysen og suppleanter blev 
Ulla Kjærgård, Holstebro og Elsebeth 
Kirk, Grønbjerg. 
På et senere møde konstituerede 
bestyrelsen sig således: 
Formand: Inge Lund Nielsen, Grøn
bjerg 97384120 
Kasserer: Arne Pedersen, Grønbjerg 
97384224 
Sekretær: Bente Kristiansen, Spjald 
97381858 
Menige medlemmer: 
Kristian Knudsen, Grønbjerg 
97384103 
Hans Thysen, Grønbjerg 
97384414 

Fodbold opstart for børn: 
Mandag d. 14 marts kl 16.00-17.00 
inviterer GIF drenge og piger årgang 
1988/89/90 til indendørs "fodbold" leg 
i gymnastiksalen, hvor Søren Nilausen 
og Ejner Jensen vil stå for under
holdningen. 
Træningen i gymnastiksalen vil finde 
sted hver mandag indtil udendørsop
starten, onsdag d. 6 april kl. 17.00 på 
skolens stadion. Her er også de ældre 
drenge og piger velkomne. Børne
trænere 1994 er: Søren Nilausen, Ejner 
Jensen, Niels Jacobsen og Jørgen 
Kristiansen, alle Grønbjerg. 

Kroneklubben: 
Grønbjerg IF's kroneklub er et tilbud til 
dig, der gerne vil støtte GIF og se en 
god fordboldkamp. Du bliver medlem 
af kroneklubben ved at tegne dig for et 
antal kroner for hvert mål, et eller flere 
af GIF's hold scorer i 1994. Når sæso
nen er ovre, vil beløbet blive opkrævet. 
Som bevis på medlemsskabet af krone 
klubben får du et kort, der er gratis 
adgang til samtlige tuneringskampe på 
Grønbjerg stadion. Ring og hør nær
mere, hvis det er noget for dig! 

Inge Lund-Nielsen. 

Musikalsk Legestue 
Spjald og Grønbjerg 

Afslutning Mandag d. 21 marts. 
Kl. 19°0 til ca 21 °0 

Gymnastiksalen Spjald Skole 

Alle søskende, forældre, bed 
steforældre, naboer og venner 
er velkommen, I er selv det 
gode publikum. 
Børnene vil vise en del af det 
de har beskæftiget sig med i 
årets løb. 

Der kan købes kaffe og kage 
for 20 kr, juice og kage for 10 kr. 

Overskuddet går til instrument
køb. 

Venlig hilsen 
Vita og Linda 
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Børn, Barnepige og Bowling 

Jeg er blevet opfordret til at fortælle 

lidt om "vores"/en mødregruppe. Det vil 

jeg så hermed gøre. 

En mødregruppe opstår eller starter på 

den måde, at sundhedsplejersken 

etablerer kontakt med en begyndende 

mødregruppe, hvor barnet passer ind 

aldersmæssigt (hvis moderen er inter

esseret i at deltage). Det er de fleste 

mødre, - da det er rart, at udveksle 

erfaringer med andre mødre. Den 

gruppe jeg for 2 år siden kom i, består 

af: Lisbeth Sand, Gitte Christensen, 

Tina Vennevold, Susanne Andersen, 

Hanne Kjærgaard, Anita Pedersen og 

mig selv Gitte Sørensen. I starten taler 

man meget om selve fødslen - det at 

amme contra sutteflaske m.m. Og kort 

sagt bliver faktisk ALT som har med 

børn at gøre berørt. Herudover delta

ger sundhedsplejersken også et par 

gange, hvor emner/film bliver taget op 

og diskuteret. Vores mødregruppe 

kommer sammen cirka 1 gang om 

måneden. Og vi skiftedes til at lægge 

hus og "foder" til. Da børnene var 

omkring en 7-9 mdr. gammel, begynd

te vi, at være så "erfarne", - at vi 

debatterede emner som ikke lige 

havde med børn at gøre. Vores 

mødregruppe er blevet til en gruppe, 

hvor vi og børnene har det hyggeligt 

med hinanden og det sociale samvær 

det giver. 1 gang årligt arrangerer vi 

mødre en tur, hvor mødrene (fædrene 

er barnepiger) tager afsted sammen. 

Med fælles kørsel fra Grønbjerg til 

f.eks. Holstebro. Vi bowler eller tager i

biografen og tager bagefter ud at
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spise. Herefter deltager vi i nattelivet, -

og når vi er ved at være trætte (nogle 

bliver det før andre) - kører vi tilbage til 

Grønbjerg. Kort sagt så har vi det 

smadderhyggeligt. Vi må nok konklu

dere, at gruppen blev lavet for børne

nes skyld - men mødregruppen hedder 

ikke mødregruppen for ingenting, - og 

er nu overtaget af os mødre med 

socialt samvær og hyggesnak m.m" 

Men vores gruppe harmonerer også 

utroligt godt sammen. 

Jeg kan kun opfordre alle mødre til, at 

deltage i en sådan gruppe, - såfremt 

det skulle blive aktuelt. 

r 

Gitte Sørensen 

Rundingen 3 

- . _;m., _. :/� 

Grønbjerg 

Kro 

----...:... 

Ruth og Kesse 

VI LEVERER VARM OG 

KOLD MAD UD AF 

HUSET 

Tlf: 97 38 44 50 

.SØNDAGSMENU 

KUN Kr. 65, -



Hjemstavnsaften 

Vi kigger over sogneskellet. 

Fredag den 25. marts kl. 1930 kommer 
dyrlæge Johannes Lund, Spjald 

på Grønbjerg Skole. 

Han vil fortælle om Brejning sogn og vise 

billeder af gårde og huse fra Brejning. 

Brejning og Nørre Omme sogne blev oprindeligt 

betjent af en præst, der boede ved Brejning Kirke. 

Begge sogne hørte jo under "Brejninggård", men i 

1549 beordrede Kong Chr. III præsten ud af præste

gården i Brejning, og han flyttede til Omme præste

gård, hvor han og de efterfølgende præster boede til 

gården brændte i 1903. 

Alle der kender Johannes Lund ved, at han har et 

meget stort kendskab til Brejning sogn's historie, og 

han er også en god fortæller. 

Kaffe serveres. Kop og brød medbringes. Alle er vel

kommen til en aften vi tror bliver en virkelig god oplevel

se. 

Grønbjerg 
lokalhistoriske 

Arkiv 
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Hva' er go'- undskyld 

STRÆK JER! 

Hermed den illustra

tion der skulle gøre 

det nemmere at 

udføre strækkeøvel-

sen i Runestenen nr. 

6. Vi beklager forglemmelsen.

Stående eller siddende med armene 

frit hængende langs siden: 

1. Hurtigt og kraftigt gør du følgende:

-stræk albuerne, bøj håndleddene op,

stræk og spred fingrene. 

2. Dernæst udfører du samme bevæ

gelse langsomt, jævnt og roligt og

med lille muskelindsats. Samtidigt

strækker du albuer, håndled og fingre

og skyder armene i retning ned mod

gulvet, - bliv der lidt før du giver slip.
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Stærke farver i 
Galleri Jylland 

Søndag d. 6 marts havde Galleri Jyl
land fernisering med een af galleriets 

tidligere udstillere Annette R. Simon
sen. Sidste år havde galleriet en 

udstilling af samme maler med 

billeder af menneske- og dyremotiver. 

I år viser Annette R. Simonsen en 
serie billeder, der måske taler mere til 
fantasien, hvilket betyder, at man kan 
gå længe og se på billederne og se 

noget nyt i dem hele tiden, hvilket 

også betyder at der fra beskuerens 

side må ydes en indsats. Billederne 
er præget af stærke farver i både lyse 
og mørke nuancer. Hvad kunstneren 

tænker på, og hvad hun vil udtrykke 
når hun maler, kan man i en sådan 

situation kun gisne om, men jeg kan 

anbefale, at man tager ud til Galleriet, 
og selv danner sig et indtryk af bille
derne, og selv bedømmer, om man 

bryder sig om stilen eller ej. Men 
under alle omstændigheder får man 
nogle indtryk med sig, fra et andet 

menneske, der udtrykker sig på en 

bestemt måde. 
Galleriet har åben lørdage og søn
dage fra 14°0 

- 17°0 samt efter aftale. 
mb 

MUNDSERVIETTER 

Hvem har tid og lyst til at 

hækle eller strikke servietter. 

Så vil jeg gerne høre fra dig. 

Ring venligst 

Helle Engestoft 97 38 43 32 



Brugsnyt 

Der er, som tidligere nævnt, general

forsamling i Brugsen onsdag den 

23/3 kl. 19.30. 

1993 har været et år med store om

væltninger i Grønbjerg Brugs. Jens 

Peder fik som bekendt uddelerstilling

en i Kloster, og vi fik i stedet Anette & 

Hans Jørgen som uddelere. 

Trods omskiftningerne - og de ekstra 

udgifter det har medført - kan vi 

præstere et lille overskud, hvilket 

bestyrelsen finder tilfredsstillende. 

Medlemmerne kan hente et eks

emplar af regnskabet og forslaget til 
nye vedtægter i forretningen. Nye 

medlemmer har først stemmeret efter 

3 måneders medlemsskab. 
Henrik Thomsen. 

Den 1. marts gæstede Jacob Haugaard 

Grønbjerg. Her underholdt han en fyldt 

gymnastiksal i emnet 'Børn & Opdragelse'. 

Grønbjerg Sand
og grusgrav 

v/ Knud Pøl 
Holstebrovej 28, 6971 Spjald 

Alt i: 

• Stabil grus

• Støbe sand

e Fyld sand

Jordarbejde udføres med: 

• Gummiged
• Gravemaskine
• Rendegraver

97 38 43 86-Biltlf.30978186 
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GRØNBJERG - 2000 

Siden sidst er der udarbejdet endelig 
ide og målsætning for GRØNBJERG -
2000. Ide og målsætningen kan findes 
andetsteds i bladet. Desuden er der 
afholdt det bebudede møde med 
samtlige foreninger i Grønbjerg. Som 
nævnt var temaet "Skal foreningerne i 
Grønbjerg stå sammen om en minihal 
eller lignende"? Der var bred enighed 
om, at man skulle arbejde videre med 
en tilbygning til gymnastiksalen, under 
een eller anden form. Der er kommet 
endelig svar fra flere foreninger, alle 
positive og flere med økonomisk støtte, 
og så snart vi har fået alle svarene, vil 
der blive arbejdet videre i Sport og 
Fritidsgruppen med projektet, under 
een eller anden form. 
Der var mødt 33 personer fra 15 fore
ninger og institutioner her i Grønbjerg. 
Foruden det primære formål at drøfte 
det ovenfor nævnte tema, fremkom de 
forskellige grupper også med en status 
for hvor langt, man er nået. 
By/Erhvervsgruppen redegjorde for 
planerne bag hobbylandbrugene. Nogle 
arbejder med jordkøb og offentlige 
myndigheder, andre med bygninger og 
husdyrhold, og andre igen med 
udarbejdelse af salgsmaterialer. 
Placeringen er endnu uvis, men hob
bylandbrug vil passe godt ind vores 
landsbysamfund, og gruppen er sikker 
på, at det kan lade sig gøre at finde 
midlerne. 
Turistgruppen gjorde opmærksom på 
turistgruppen i Videbæk Kommune, 
som har forskellige planer for fremtiden. 
De konkrete planer for turistgruppen i 
Grønbjerg, er en videreførelse af 
cykelstien i Omme Bakker og en 
vandresti ad den gamle jernbane, 
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Fandens Slot, Kid dal Plantage og Tegl
værkssøerne. Det er meningen, at der 
skal laves korVpjecer over områderne, 
men den endelige godkendelse fra 
kommunen mangler endnu. Desuden 
gjorde gruppen opmærksom på de 
mange seværdigheder vi har i området, 
og fremlagde forslagene for turistgrup
pens videre arbejde: vandrehjem, 
bondegårdsferie, vikingeudstilling, 
hesteudlejning/ ridestier m.m. 
Kulturgruppen kunne fortælle, at der 
er planlagt fællesspisning d. 29.3, og 
udover det arbejder gruppen med 
planer om, at oprette en ungdomsklub 
og evt. lave et musik-arrangement i 
forbindelse med Sankt-Hans aften. 
Gruppen har udsendt spørgeskemaer 
til de unge, for at klarlægge behovet for 
en ungdomsklub. De 12-14 årige er 
mest interesserede, og deres ønsker 
går ud på et sted med billard, dart, 
EDB, musik/diskotek, kiosk m.m. 
Forældrene har tilkendegivet, at de er 
positive og står bag initiativet. Det man 
mangler er lokaler. 
Sport/Fritidsgruppen fortalte, at 
gruppen oprindelig var i gang med at 
etablere kondi- og vandrestier, men det 
har turistgruppen overtaget. Da så 
gruppen hørte, at Gymnastikforeningen 
gik med planer om at udvide gym
nastiksalen, kom ideen med, at det 
måske var nu, vi skulle forsøge at 
samle alle aktiviteterne et sted. Deraf 
kommer ideen om at bygge en mini-hal 
og andre faciliteter, hvor der er større 
udfoldelsesmuligheder. Dermed 
forkaster vi ikke Gymnastikforeningens 
planer, men kommer med andre løs
ningsforslag, som kræver at flere 
foreninger står bag. Gruppen mener 



ikke, at det er urealistisk at samle 
pengene, hvis kommunen vil støtte 
projektet efter "krone til krone" princip
pet. KG-gruppen har allerede sendt en 
ansøgning til kommunen om forhånds
godkendelse af midler til lokaleudvidel

ser til de forskellige grupper, hvor man 
søger om støtte på 2 kroner pr. hver 
indsamlet krone. 

Der blev en lang og frugtbar diskussion 
hvor man berørte beliggenhed, omfang 
af en tilbygning, økonomi både 
anskaffelse og drift, træningsbane ved 
siden af gymnastiksalen, bibeholdelse 
af det intime "gymnastiksalsmiljø", hvad 

tilbygningen skal indeholde, finansi
eringsmuligheder og endelig blev det 
pointeret at uanset hvilken form en 
tilbygning fik, måtte det ikke gå ud over 
forsamlingshuset. Endvidere blev der 
fra flere sider lovet økonomisk støtte til 

;;:f,.,. 
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projektet, som alt i alt skulle komme 
såvel sognet som hele kommunen til 
gavn. 

GRØNBJERG - 2000 takkede for en 
god og positiv aften, og håbede 

naturligvis at de gode tendenser, der 
blev iagt frem, vil resulterer i noget 
konstruktivt og godt for sognet. Det er 

naturligvis meningen, som det også 
blev sagt flere gange ved mødet, at vi 
i fællesskab må løfte større projekter i 
vort sogn. 
Bestyrelserne blev bedt om at drøfte 
evt. behov for lokaler i forbindelse med 

en tilbygning til gymnastiksalen, og om 
man vil bidrage med et medlem i den 
gruppe, der skal tage sig af det videre 
forløb, samt om der er stemning for at 
støtte projektet økonomisk. 

På GRØNBJERG - 2000 vegne 
John Asmussen og 
Mogens Ballegaard. 

. - andbobanken
. � vore r6dg1vere

l(ontai<t en a 
32 11 66 

telefon 
97 \deling 

r nærme�le o 

• nemt er del. 
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Grønbjerg - 2000. 

[DE: 

Det er gruppen "Grønbjerg-2000" ide, at bibeholde og styrke Grønbjergs serviceniveau. 

således at alle aldersgrupper har mulighed for at trives i Grønbjerg. 

Dette gøres ved at "Grønbjerg-2000" nedsætter arbejdsgrupper til de nødvendige formål. 

Arbejdsgrupperne samarbejder i gruppen "Grønbjerg-2000" og har ansvar for målsætnin

gens gennemførelse. 

HOVEDMÅL: 

Inden 1996 skal der opnås en tilvækst på 15 børn til skolen med 71 børn i 1993 som 

udgangspunkt. 

BY & ERHVERVSGRUPPEN 

Har som mål, at styrke og fastholde by og erhvervsudviklingen i Grønbjerg bl.a. ved, 

inden 1996 i Grønbjerg, at have etableret "fritidslandbrug" for 4 - 8 familier. 

SPORT & FR1T1DSGRUPPEN 

Har som mål, at styrke og udvikle den øvrige sport og fritidsaktivitet i Grønbjerg, bl.a. 

ved i samarbejde med foreningerne i Grønbjerg inden 1995 at arbejde for en lokaleudvi

delse, med færdiggørelse senest 1995. 

TURISTGRUPPEN 

Har som mål, med tilbørlig hensyntagen til lokalbefolkningen, at styrke Grønbjerg som 

turistområde, ved bl.a. i løbet af 1994 at etablere vandrestier, cykelstier, fritidshytter 

lll.111. 

KULTURGRUPPEN 

Målet er at styrke og fastholde Grønbjergs kulturliv. 

Dette gøres ved at 

- etablere en ungdomsklub for 11 - 17 årige i 1994.

- arrangere fællesspisning i løbet af 1994, hvor hele familien kan deltage.

- være medarrangør af et årligt rock/jazz-bal om sommeren.

Grønbjerg december 1993. 
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Gule fanden. 

»Du må ikke blive vred,« sagde hun, »der er

sådan en angst over mig, at jeg ikke kan lade

dig ligge. Og der kommer en flok mænd fra

Obbekjær tværs over heden og sigter her efter

huset. Hvad tror du, de vil?« »Hvor kan jeg vide

det?« sagde han, idet han sprang op og gik til 

vinduet. Da han havde kastet et blik på de 

kommende, der spredte sig i en bue, medens 

de nærmede sig huset, gik han ud i køkkenet,

hvorfra en dør førte igennem husmandens lade, 

så man ad den vej kunne komme ud i det fri. 

Mændene havde imidlertid omringet huset, og

et par af dem kom ind i indsidderstuen. »Der

hænger uret, « sagde den ene og stak det i sin

lomme; »men hvor er tyven?« 

» Hvor er din mand?« spurgte han derpå, idet

han vendte sig mod Kristine.

Hun var sunken målløs om på en stol, hun

pegede på køkkendøren, og ud af denne

forsvandt de fremmede. »Hallo! « råbtes der

straks efter. »Han har hængt sig, han hænger

oppe på loftP.t 1 « »Skær hr.1m ned!« råbtG.s der

ude fra. »Fanden heller, det er rakkerarbejde!« 

sagdes der. »Skær ham selv ned, hvis du har

lyst, desuden er der ingen stige. « 

Mændene, der var halvt berusede, samledes

nu inde i stuen og drøftede, om de kunne

undlade at skære den hængte ned, da dette 

ansås for uærligt gerning. Manden i huset kom

omsider til, og han krøb op på loftet og fandt

strikken, men ikke manden. Gavtyven havde

hængt sig på en sådan måde, at han ikke

kunne tage skade af det, og havde oven i købet

trukket loftstigen op til sig. Da hans forfølgere

nu alle var inde i huset, løste han sig selv ned,

stak stigen ud af en loftsluge og smurte haser.

Kristine var besvimet, da hun hørte råbet om,

at han havde hængt sig, og hun forblev

uvidende om, at han var undkommen. Da man

havde Povl mistænkt for flere tyverier, som i 

den senere tid var øvede der i egnen, troede

man, at hun var medvidersk9. Harmen var

vokset, da de fik at vide, at slynglen havde

narret dem, og før Kristine endnu var kommet

ret til sig selv, blev hun sat på en vogn og ført

til Ribe. Her i varetægtsfængslet fødte hun sit

barn. Det blev døbt i Ribe Domkirke og kaldet

Marie efter hendes for længst afdøde moder.

Povl var undsluppen og blev forgæves

eftersøgt. Kristine var uvidende om, at han

havde begået noget andet ulovligt end 

smugleri, og da der ikke fremkom noget, som 

kunne styrke mistanken mod hende, blev hun 

omsider løsladt og kunne med sit barn frit 

begive sig til sit hjem på Fæsted Hede. Der 

havde hun dog intet videre at tage vare eller 

at leve af, hun følte endog en vis rædsel for at 

komme der. Norden for Ribe, hvor hovedvejene 

skiltes, stod hun rådvild stille og valgte til sidst 

den vej, der førte lige mod nord. Sit barn havde 

hun indsvøbt i sit grønne skørt, som hun fik 

udforet med noget hø for at holde den lille 

varm, og således gav hun sig ud på de lange 

veje med det i vinterens hjerte. Hun havde nu 

intet tilholdssted og ingen ven på den vide jord; 

men hun længtes efter sit barndomshjem, det 

hjem, som hun havde voldt sorg og skam. Der 

ville hun søge hen og først og fremmest bede 

sin faders tilgivelse. Hun håbede, at han ville 

tage sig af hendes barn. Selv ville hun da bære 

den skæbne, der var hende forbeholdt. Hendes 

rejse ad tilsneede veje i vintervejr medtog uger, 

medens hun tiggede sig frem. Føde og husly 

gaves hende beredvilligt, og hun fik lov til at 

tøve' rfagevis, nå1 vejrliget var alt for hårdt. Hun 

tøvede dog ingensteds længere end 

nødvendigt; thi længsel og spænding drev 

hende fremad, medens un-der hendes 

møjefulde vandring l'.fsere og mørker2 håb 

skiftede med hinanden om den modtagelse, 

der vilde blive givet hende der hjemme. 

Forholdene på Holmgaard var anderledes, end 

da hun rømte. Det var den gang bestemt, at 

Karen og hendes ægtefælle skulle overtage 

gården og udbetale en pengesum som arvelod 

til Kristine, foruden at de skulle yde Peter 

Madsen sit livsophold. Der blev gjort en lille 

forandring i denne ordning. Den gamle mand 

var yderlig forbitret over Kristines æreløse 

adfærd, og Karen smedede mens jernet var 

varmt, og harmen var ny. Hun fik gjort ud, at 

hendes mand fik ejendomsbrev på gård og 

løsøre, og faderen fik sit aftægtsbrev, men om 

Kristine blev der ikke tale; hun var forskudt af 

sin fader. Nu tog Karen sig for at herske, hvilkP.t 

hun følte sig kaldet til, og da hendes 

godmodige mand gerne føjede sig efter hende, 

og den noget åndssvækkede gamle havde 

givet afkald på magten, så blev hun en myndig 

og viljestærk herskerinde, der førte stramme 

tømmer, om hun end ikke altid kørte den rette 

vej. 
..... fortsættes. 
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