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���� Redaktionen 
 
 
 

Jeg plejer her at fortælle lidt om forsi-
den og hvad der rør sig. Denne gang 

mener jeg, at den største rørelse i en 
længere årrække drejer sig om vores 

skole.  

 

Otte skoler 

Der er ingen der har lovet, at vi i Grøn-

bjerg kan vedblive med at have en sko-
le, selvom der fra politisk hold er ble-

vet talt om, at vi i Videbæk kommune 
har otte skoler, og at det vil vi fortsat 

have. 

Der er heller ikke lagt skjul på, at vi 
opretholder otte skoler i Videbæk kom-

mune. Det er blot organiseringen der 
skal ændres en smule på. Vi skal læg-

ges sammen med Spjald Skole således 

at vi får et skoledistrikt. Det ligger der 
måske nogle besparelser i! 

 

Den samme historie 
Men som gammel landsbytosse der har 

været med til kæmpe mod adskillige 
skolenedlæggelser rundt om i hele lan-

det, får jeg en sær fornemmelse når jeg 

hører disse toner – vi skal blot have 
samme ledelse og én bestyrelse, vi skal 

blot finde nogle besparelser, vi skal li-
ge ændre lidt på strukturen og skoledi-

strikterne. 

Jeg tror på at der er indledt en manøvre 
der på sigt nedlægger Grønbjerg Skole. 

 

Og vil vi finde os i det?  

Nej vi vil ikke! 

 

Tilvæksten 

Nu har vi siden 1993 kæmpet en hård 

kamp for at få vort lokalsamfund på fo-
de og i den forbindelse forsøgt at få fle-

RUNESTENEN 

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

 
Redaktør:  
 Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.  
 Tlf: 97 38 43 32   
 e-mail: runestenen@runestenen.dk  
 
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. 

re børn til vor skole. Og det er lykke-

des! 
Vi begyndte med 71 børn i 1993 i dag 

er vi på næsten 100 børn. Det er en 
vækst på næsten 30 børn - en forøgelse 

på næsten 40 % Det er fantastisk. Og 

det skal vi ikke lade os slippe af hænde. 
En sammenlægning med Spjald Skole 

vil ikke være gangbar – dertil tror jeg at 
forskellen på den måde vi driver skole 

på er for stor. Og der er ingen der skal 

bilde mig ind, at man vil til at flytte 
børn fra Spjald til Grønbjerg for at ud-

fylde klasserne. 

 

Storkommune 

Og skal vi se lidt længere ud i fremti-
den, er der noget der hedder storkom-

mune hvor de små enheder meget nemt 

kan overses. Vi kan lige så godt se det i 
øjnene. Det var Grønbjerg Skole som 

kommunal skole, en æra i Grønbjergs 

historie er slut. 

Velkommen til Nr. Omme Friskole. 

Deadline for nr. 71 er  

lørdag d. 30. oktober 

 

Bladet udkommer  

onsdag d. 17. november 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Gravers Kjærgaard 

 

Hvis jeg begyndte 
med at skrive, at vi 

stille og roligt er 
startet op igen efter 

sommerferien, ville 

det ikke være kor-
rekt. Godt nok er vi 

startet op, men stille og roligt, kan man 

vel ikke sige, når vi har vedtaget at ar-
bejde hen mod at nedlægge Videbæk 

Kommune som selvstændig kommune, 
for derefter at indgå i en stor vestjysk 

kommune. Ligeledes har vi netop sendt 

et forslag i høring, gående ud på at ned-
lægge samtlige 8 skoledistrikter og føl-

gende oprette 4 nye. Derudover arbejder 
vi med et budget for 2005, der giver os 

udfordringer ud over det sædvanlige. 

 

Budget 2005. 

Mange spørger, hvordan kan det pludse-

lig gå så galt. Jeg kan godt forstå spørgs-
målet, det er vi flere der også undrer os 

over. Men lad 2 ting være slået fast, 1: 
det er ikke indeværende års styring der 

slår fuldstændig fejl, 2: mange andre 

kommuner sidder i samme situation.  
Jeg kan kort ridse et par problemfelter 

op. Stort set ingen vækst i indtægterne 
fra sidste år, en i forvejen lav selskabs-

skat falder yderligere, det reelle budget-

oplæg indeholder udgifter til overførsels-
indkomster der er væsentlig højere, end 

aftalen mellem Kommunernes Landsfor-

ening og Regeringen giver dækning for. 
Derudover er der flere andre elementer, 

der heller ikke tæller på plussiden. 25 
mio. har været nævnt, dem skal vi nok 

ikke finde alle på driftsområdet, dels kan 

vi nok forsvare, med de store anlægsop-
gaver (skolebyggeri), at optage mere lån, 

andre anlæg skal måske udskydes, men 
vi undgår næppe at spare på kerneområ-

derne, børnepasning, undervisning og 
ældreområdet.  

- Vi er vidne til en Regering der giver 

skattelettelser, mere til børnefamilier og 
ældrecheck. Forældre hvis børn vi her i 

kommunen kan blive nødt til at  

spare på, har fået flere penge mellem 
hænderne. Ringkøbing Amtsråd har lige 

været samlet for at finde ud af, hvordan 
de får forbrugt 350 mio. af deres behold-

ning (skatteborgernes penge). Alt sam-

men tanker der godt kan give anledning 
til lidt frustrationer hos en kommunalpo-

litiker. Et budget 2005 for Videbæk 
Kommune skal vi dog under alle om-

stændigheder have strikket sammen. 
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Nr. Omme Kimelaug Mogens Ballegaard 97384332 

Nr. Omme Whiskylaug Karl Gejl 97384040 

Posthuset: Brugsen 97384042 

Præsten: Ole Rasmussen 97384183 

Røde Kors:  Besøgstjeneste 97173354 

Sogneforening: Olav Therkildsen 97384213 

Udlejn Forsamlhus Marianne Nielsen 96940180 

Ungdomsklubben: Tommy Kjeldgaard 97384335 
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Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1750  Søn- og helligdage kl. 1750 
 Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1200 
 
Rutebilernes informationscentral: Videbæk ------------------97 17 33 99 
Mandag - fredag kl. 700 - 1830 Ringkjøbing --------------97 32 33 99 
Lørdag kl. 900 - 1600 Holstebro -----------------97 42 17 88 
Søndag kl. 1200 - 2100 Skjern ----------------------97 35 06 77 
 

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

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

 

 

Grønbjerg 

Folkebibliotek: 
Mandag: 1500 - 1700 

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

 

Genbrugspladsen: 

Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 - 1200

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

 
Vandværket: 

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

 

Brugsen: 
Åben alle dage  

800 - 1800 
Dog undtaget Juledag og Nytårsdag 
 

Postekspeditionen: 
Alle hverdage: 

800 - 1200 
Søndag lukket 

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

 

 

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

 

 

Politiet i Videbæk: 

Mandag - onsdag  
12.00 - 13.30 
Torsdag15.00 - 17.00 
Fredag Lukket 
 

Tlf. 97 17 14 48 

 
Udenfor kontortiden 

henvises til Ringkøbing 
politi tlf. 97 32 14 48  

LLLL  Serv i cemedde le lser  7777 

Videbæk kommune: 96 94 94 94 
www.videbaek.dk 
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 SEPTEMBER Side   Side 

MA 13  Dagen aftaget med 5t 3m 38  LØ 16   

TI 14 Tilmelding Badminton  SØ 17   Kirke ingen  

ON 15 Idrætsdag i Troldhede  MA 18  43  

TO 16   TI 19   

FR 17   ON 20   

LØ 18   TO 21 Havekredsen / Valgmøde Bhus 12 

SØ 19  Kirke ingen  FR 22   

MA 20 Gymnastikken begynder 39 43 LØ 23   

TI 21 Emneuge på Skolen  SØ 24 Jagt Kiddal Kirke 9  

ON 22 Svømning begynder 43 MA 25 Forældresamt. Bhus/Sk. 44  

TO 23   TI 26 Forældresamt. Bhus/Sk  

FR 24   ON 27 Forældresamt. Bhus/Sk  

LØ 25 Høstfest So 40 TO 28   

SØ 26  Kirke 9  FR 29 Lygtefest Bhus inst.   

MA 27 Forældremøde 6-7 kl. 40  LØ 30 Runestenens Deadline  

TI 28   SØ 31 Sommertid ender   Kirke 10  

ON 29    NOVEMBER  

TO 30   MA 1  45  

 OKTOBER  TI 2 Bjarne Lisby Vildbj F&S 49 

FR 1 Åbent hus Skolen  ON 3   

LØ 2 Åbent hus Skolen   Jagt Kiddal  TO 4 Foredrag og Generalfors KS 50 

SØ 3  Kirke 10.30  FR 5   

MA 4 Skolefri / Foredrag KS & Me 41 50 LØ 6   

TI 5   SØ 7 Jagt Kiddal Kirke 14  

ON 6   MA 8  46  

TO 7   TI 9 Menighedsrådsvalg  

FR 8 Skolernes Motionsdag  ON 10   

LØ 9   TO 11 Morten Bisp   

SØ 10  Kirke ingen  FR 12 Kulinarisk Komsammen F&S 49 

MA 11 Efter 42  LØ 13   

TI 12 Års  SØ 14   Kirke 14 (AH)  

ON 13 Ferie   MA 15 Fotografering i Skolen 47  

TO 14 i   TI 16 Husk Vejviser med tlf. m.m  

FR 15 Skolen  ON 17  Dagen aftaget med 9t42m  



6 

...fortsat fra side 3 
 

Skolerne. 

Et oplæg gående på at lave kommunens 
skolevæsen om til 4 enheder med 8 un-

dervisningssteder, er netop sendt i høring 
i 8 uger. I skrivende stund, 28. aug., kan 

jeg ikke berette nærmere om forslagets 

yderligere konsekvenser, af den simple 
grund, at jeg ikke kender dem. Som det 

er fremgået af dagspressen, har jeg ikke 
været uvillig til at se på ændringer, for 

om muligt at nedbringe udgiften pr. elev 

i folkeskolen/få mere undervisning for 
pengene.  Jeg mener dog vi i BUK ud-

valget, skulle have analyseret nærmere 

på de økonomiske og pædagogiske kon-
sekvenser forinden forslaget blev sendt i 

høring. 

 

Kommunesammenlægning. 
Jeg vil ikke tærske langhalm i det, dels 
er der jo berettet meget om emnet i dags-

pressen, og dels kan der ske meget fra nu 
af og indtil disse linjer læses. 

Da vi i Videbæk alle har arbejdet mod en 

fjordkommune, kan vi jo ikke være util-
fredse med udviklingen indtil nu. Jeg 

tror dog i tiden der kommer, man i de 4 

kommuner skal være sig bevist om, at 
man er en del af en vestjysk samling, og 

så koncentrere sig lidt mindre om sin 
egen synlighed. Det er den fremtidige 

kommune, der skal være synlig på det 

kommunale Danmarkskort, i modsat 
faldt, har delområderne ikke noget at 

bruge deres synlighed til. Mange har i 
den forbindelse nævnt, at navnet ikke 

betyder noget, det er jeg nu ikke helt 

enig i. Folk udefra skal kunne stedfæste 
kommunen uden for meget signalfor-

virring. Vi har Ringkøbing Fjord og vi 

har Ringkøbing Amt, tilhørende en 
amtsgård med mange kompetente med-

arbejdere, hvoraf en del formodentlig 
skal overføres til kommunale opgaver. 

Kommunen bør ganske enkelt hedde 

Ringkøbing Kommune.   

 

Afslutning. 
Dette indlæg er nok lidt længere end 

sædvanligt, jeg håber det giver et lille 

indblik i, at mange ting rører sig i en 
kommunalpolitikers tankevirksomhed 

lige for tiden. - Meget kan man sige, 

men kedeligt er det i hvert fald ikke.  � 

Tømrer  og  bygn ingssnedker 
 

Hakon Pøhl, Grønbjerg 
 

Tlf.: 97 38 43 20   
bil.: 40 85 49 10 
Fax: 97 38 48 38  

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 
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���� Tak for en god aften 
 
 
Ved: Brugsens bestyrelse 

 

Vi vil gerne takke alle for opbakningen 
til vores hyggelige grillaften. Det var 

dejligt, at der var så mange fremmødte. 
Det skal ikke være nogen hemmelighed 

at det kom en del flere end vi havde tur-

de håbe på, men det var jo bare dejligt. 
Da de første 100 koteletter og det halve 

lammekød var spist, måtte vi sende en 

stafet efter yderlige 80 koteletter, og vo-
res store salatbord blev fyldt op adskilli-

ge gange. 
 

Køen var MEGET lang inden man nåede 

frem til maden, og når man havde fået 
den, var det ikke sikkert at der var et 

bord, dem kunne vi ikke følge med til at 
stille op, men alle tog det med et smil…. 

 

Endnu engang mange tak for en hyggelig 
aften, mon ikke vi kan gentage succesen 

en anden gang. 

 
Derefter vil vi lige informere om, at øko-

nomien i Brugsen ser fornuftig ud, det 
vil sige at vi følger budgettet. 

 

Generalforsamlingen i år 2005 er blevet 
fastlagt til den 17. marts, så kan I allere-

de nu sætte kryds i kalenderen..  � 

 
• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller 

• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg 

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

• Store brændekløvere sælges og udlejes 

Grønbjerg VVS 
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær 

 

Tlf. 97 38 43 87 / imk@privat.dk 
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Med sit meget udprægede fynske accent 
fortæller Aage Vang Larsen (62) livligt 

og levende om de muligheder der er for 
en kro i Grønbjerg. Sammen med begej-

stringen flyder der et væld af den ser-

vice, der skal ydes de kunder der kom-
mer i Kroen. 

”Skal folk have noget at spise kl. 9 om 

morgenen, så åbner vi kl. 9 og kunderne 
skal have det vi formår at fremstille – 

noget med meget kort varsel, men andre 
ting med den tid der skal til for at frem-

stille en kvalitetsmiddag. Og priserne 

skal være af en sådan beskaffenhed at en 
familie med tre børn og to voksne ikke 

skal til at optage et lån for at spise her på 
kroen. I Føtex kan man få dagens mid-

dag til 40,- kr. vi skal servere den billige-

re og af samme kvalitet”, lyder det fra 
Vang Larsen. 

Og han fortsætter: ”Vi skal føre et sorti-

ment på menukortet så alle kan blive til-

fredse – dagens/ugens ret, a la karteme-
nuer, smørrebrød, mad ud af huset osv. 

Derudover skal vi have pølser, burgere, 
pomfritter til den småsultne, som kan 

serveres fra krostuen. 

Krostuen bibeholdes som krostue, og re-
stauranten forbliver restaurant. Men, 

men, men…der skal ryddes op, males, 

renses, nye gardiner, nye møbler, nye 
lamper, nyt porcelæn, nyt bestik, nye 

gryder, alt skal indkøbes fordi det hele er 
væk, og der skal gøres rent over det hele. 

Kroen skal leve op til alle de myndig-

hedskrav som levnedsmiddelkontrollen 
og andre forlanger”, siger Vang Larsen. 

”Facaden skal renoveres, friskes op og 
forsynes med nye lamper. Men den sag 

skal Låsby Svendsen som ejer bygnin-

gerne tage sig af – det har jeg fået indfø-
jet i forpagtningskontrakten” tilføjer 

Vang Larsen. 

Aage Vang Larsen ved billedet i restauranten. Billedet der er malet direkte på væggen bliver der 

værnet meget om. 

���� Grønbjerg Kro genopstår som Kro 
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”Og det er det eneste Låsbysvendsen har 
med Grønbjerg Kro at gøre. Jeg har for-

pagtet den og jeg styrer den”, siger Vang 
Larsen og tilføjer, ”at det hele helst skul-

le stå færdig til omkring 1. oktober, hvor 

vi så vil holde en åbningsreception. Og 
hvis vejret bliver godt, kan det være at vi 

vil benytte en nyrenoveret gårdhave, som 

er perfekt til at sidde og hygge sig i.” 
Vang Larsen er ikke selv kok eller tjener, 

men regner med at ansætte folk til de op-
gaver og åbningstiden afprøves inden for 

døgnets 24 timer. Måske fra 10 – 23 må-

ske fra 11 – 24, det skal komme an på en 
prøve, men som før nævnt, er der nogen 

der vil have noget ud over den tid, skal 
man blot ringe. 

Med tiden skal der indrettes værelser 

ovenpå, således at der bliver mulighed 
for at overnatte. Ligeledes forventer 

Vang Larsen også at kunne drage nytte 

af forsamlingshuset i forbindelse med 
større arrangementer. 

Ligeledes påtænker Vang Larsen også 
selv at stable nogle arrangementer på be-

nene. ”Men hvad det bliver, vil vi lade 

stå lidt endnu – nu skal vi først i gang 
med selve kroen”, slutter Vang Larsen.   
- mb � 

DANSK ANGUS 

KØDKVÆG 

 

FORMENTLIG VERDENS BEDSTE OKSEKØD 

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

    

ANGUSANGUSANGUSANGUS    
KØDKVÆGKØDKVÆGKØDKVÆGKØDKVÆG    

    
    
    

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

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

    

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

    

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

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

 

Alternativ behandler 
 

Karl Gejl 
 

Bymarken 10B 

Konsultation efter aftale 

97 38 40 40    1800 - 1900 

karlgejl@vip.cybercity.dk 
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Denne gang er jeg på besøg hos nogle 
fuldstændigt nytilflyttede i vores by. De 

bor på Grønnegade nr. 3, og de flyttede 
først ind den 24. juli, hvorefter de var på 

camping i 1 uge, så det er begrænset, 

hvor meget de endnu har opholdt sig her 
i byen. 

 

Personerne er: 

Deres data er følgende: Jonna Kristen-

sen, 38 år tilflytter fra Holstebro, hvilket 
også gælder resten af familien, Ib Hou-

gaard, 37 år; Kristina Futtrup Madsen, 

17 år til november, Linea Futtrup Mad-
sen, 10 år. Desuden består familien af 2 

delepiger (8 og 11 år), der kommer hver 
anden weekend, samt 1 søn Jesper, 18 år, 

som ikke bor hjemme. Børnene er ”dine” 

børn og ”mine” børn, men ingen fælles 
børn. 

 

Modtagelsen: 

Til stede ved samtalen er Jonna, Linea 

og Kristina, og de fortæller med særdeles 
positiv stemmeføring, hvor godt de føler 

sig modtaget her i byen. De synes allere-

de, at de har snakket med rigtig mange af 
byens borgere både til fællesspisning ved 

Brugsen og til sommerfesten. Det har 
været en særdeles dejlig oplevelse, som 

de er meget forundrede over, fordi de ik-
ke kendte noget til stedet, og fordi de 

kommer fra et kvarter i Holstebro, hvor 
man godt nok hilser, men så er det det. 

Jonna fortæller også, at de er blevet bedt 

om at deltage som menig, leder eller træ-
ner i de forskellige foreninger her, og 

hun er glad for den tillid, der på den må-

de allerede er vist dem. 
 

Også af naboerne er de blevet budt vel-
kommen, idet de har været og aflevere 

en indflytterplante, så de kan ikke fore-

stille sig, at man kunne have taget bedre 
imod dem. De ville dog gerne have vidst 

lidt mere om de begivenheder, der netop 
forekom i de forløbne 14 dage, fordi så 

havde de vidst, hvordan de skulle forhol-

de sig, når de gerne ville være med. 
 

Hvorfor Grønbjerg: 

Familien er flyttet til Grønbjerg, fordi det 
rækkehus de boede i i Holstebro var for 

lille, og så passede huset her lige i stør-
relse og pris. I virkeligheden var det gan-

ske tilfældigt, at det blev her, fordi de 

havde blot kigget i avisen og så fundet 
noget i Ørnhøj (hvor Jonna engang har 

boet), som alligevel ikke var sagen, 
hvorefter ejendomsmægleren havde for-

���� Interview med tilflyttere 
 
 
Ved: Grete Tange 

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

Grønbjerg Trailercenter 

Køb, salg og bytte  af nye og brugte trailere.  
- Samt reparation.  
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talt om dette hus, som de efter et døgns 
betænkningstid havde købt under forud-

sætning af, at de kunne sælge deres eget. 
Det tog imidlertid ikke lang tid, og så var 

handelen en realitet. Huset var også dej-

ligt i orden, så de har ikke gjort noget 
ved det, inden de flyttede ind. 

 

De fortæller også, at de ikke vidste noget 
om Grønbjerg, før de kom hertil, og at 

man i Holstebro mener, at det her helt 
uden for lands lov og ret, ja, Kristina for-

tæller, at kragerne ikke engang kan finde 

herud. 
 

Familiens dagligdag: 

Jonna har ikke noget udearbejde netop 

nu, fordi der – som hun siger – skal være 

en tovholder til at få alt til at fungere, når 
mand og børn skal deltage i så mange 

aktiviteter, som det er tilfældet. Hun for-

tæller, at hun har haft forskellige jobs 
bl.a. i køkkenet på Holstebro Sygehus, 

og det er noget, som hun godt kunne 
tænke sig at komme i gang med igen. Da 

hun imidlertid ikke har noget kørekort, 

kan hun ikke tage jobs andre steder end, 
hvor der går bus til. I den forbindelse un-

drer hun sig over, at det er så besværligt 

at komme til hovedbyen i kommunen. 
Hun har kigget på en køreplan og fundet 

ud af, at det tager 2½ time at komme 
frem. 

 

Kristina er i huset hos en familie i Nr. 
Felding, men hun bor hjemme. Ib arbej-

der hos Protec i Holstebro, og han starter 
gerne meget tidligt om morgenen og 

kommer først sent hjem, så der er brug 

for, at der er en derhjemme, der kan tage 
hånd om det daglige som vask af fod-

boldtøj, madlavning etc. Hans køretid er 

Bagest: Ib Hougaard, Jonna Christensen og Kristina. Forrest fra venstre: Sabine, Sofie og Linea. 
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ikke forøget væsentlig, selvom turen 
selvfølgelig er blevet noget længere, men 

så er der til gengæld ikke så mange røde 
lys. 

 

Fritiden: 

Med hensyn til fritidsinteresser forklarer 

begge pigerne, at de er meget interesse-

rede i boldspil, Kristina i håndbold og 
Linea i fodbold. Kristina spiller i Ørnhøj, 

hvor man går med planer om at sammen-
lægge holdene med hold fra Brejning. 

Det ved hun dog ikke, hvordan det går 

med. Linea har allerede spillet en kamp 
for Grønbjerg, mens Ib spiller på Old 

boys holdet i Grønbjerg. Jonna har også 
spillet hånd- og fodbold, men er ikke ak-

tiv mere på den front, men hun har fået 

opfordring til at være hjælpetræner i 
gymnastik her, så det overvejr hun netop 

nu, selvom hun ingen erfaring har, lige-

som der igennem samtalen bliver rørt 
ved muligheden af at være med på gym-

nastikhold og deltage i badminton. 
Jonna giver også udtryk for, at hun er 

overrasket over så mange tilbud og mu-

ligheder, der findes i Grønbjerg, og dem 
agter familien at benytte sig af. Hun kan 

godt se, at disse tiltag gør, at mange for-
skellige interesser kan tilgodeses, samti-

dig med at mange forskellige mennesker 

føler ansvaret for, at der kommer nye in-

puts. 
 

Forventninger: 

Forventninger til Grønbjerg havde de in-

gen af, fortæller de samstemmende, men 

de havde måske håbet på, at der ville væ-
re noget mere sammenhold i sammenlig-

ning med Holstebro, hvilket de også sy-

nes, de allerede har oplevet. Samtidig er 
de også tilpas med de mindre forhold, 

fordi det er stort og uoverskueligt i Hol-
stebro, og efterhånden som vold og 

slagsmål bliver fremherskende er det rart 

at komme hjem til et mindre sted. Linea 
fortæller, at heller ikke hun havde større 

forventninger, men hun er glad for sin 
nye skole, og hun har allerede haft flere 

kammerater med hjemme og sove, og det 

nyder både hun og hendes mor. Også un-
dervisningen med de nye lærere synes 

Linea om. 

 
”Vi regner med, at det bliver her, vi vil 

slå rod og bidrage - med det vi kan - til, 
at det lille samfund her vil blive videre-

udviklet. Ikke fordi vi har nogle særlige 

forudsætninger, men efter den modtagel-
se, vi har fået, vil vi gerne betale noget 

tilbage,” slutter Jonna vor samtale.  
 

Jeg siger tak for te og snak og begiver 

mig hjemad. � 

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds 
 

Torsdag den 21. oktober kl. 19.30. Hyggeaften i havekredsen hos 

Eva Broni, Holstebrovej 26 
Når det ikke er lyst og lunt, så vi kan være i haven, kan vi jo snakke 

om haven inden døre. Alle have- og planteemner kan vendes og disku-
teres. Det, den ene ikke ved, kan en anden sikkert hjælpe med. Hvis du 

har nye spændende havebøger eller frøkataloger, du synes andre skal have mulighed 

for at se, så tag dem med. Måske har du i sommerens løb høstet frø, som du har lyst 
at dele med andre. 

Deltagerpris: Medlemmer: 25 kr. ikke-medlemmer 35 kr. inkl. kaffe/te og kage. 
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���� Kirkestien 
 

 
Videbæk Kommunes vejafdeling har nu 

jævnet kirkestien og der er kommet et 

lag ”asfaltsmuld” på stien. Det 
”asfaltsmuld” der er udlagt, skulle efter 

vejafdelingens oplysninger blive temme-
lig kørefast når det har ligget et stykke 

tid, men da der er forskel på 

”asfaltsmuld” kan der gå kortere eller 
længere tid før laget er blevet helt fast. 

Bliver ”asfaltsmuldet” ikke ”kørefast” 
vil vejafdelingen lægge et lag bitumen 

(bindemidlet i asfalt) på således at laget 

bliver godt og fast at køre på for alle ty-
per lettere køretøjer. 

Det kan kun anbefales at man forsøger at 

bevæge sig ud på stien og afprøve dens 
”bæreevne”. 

Det henstilles endvidere til at man ikke 
kører på stien på en ”fræsende” måde – 

på knallert eller man bremser hårdt op 

med en cykel. Det er med til at ødelægge 
asfaltlaget. 

Vi håber naturligvis at stien må blive til 
glæde for mange i Grønbjerg og ikke 

mindst vore kørestols- og rollatorbruge-

re, som tiltaget var iværksat for. 
En stor tak til Videbæk Kommunes vej-

afdeling. –mb   � 

Kirkestien set fra Sønderkjærsvej. 

Ribovej 4 • 6950 Ringkøbing 

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

PipeCon as 
PipeCon as leverer komplette udstødningssystemer 

til skibe og dieseldrevne kraftværker. 
 

 

Beregning, dimensionering af lyddæmpning og vi-

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

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

Stilhed i Grønbjerg 

 
Jeg går min sædvanlige tur 

med mine ”to piger” Snøvs og Zenta. 
De skal jo luftes, som vi andre. 

At gå en tur rundt i byen 

efter ”fjernsynstid” .------ 
Det er bare idyl 

Ingen trafik 

bare mine egne trin høres. 
Det er bare dejligt 

at være borger i Grønbjerg 
 

Hilsen Snøv, Zenta og Trubadur 

Frydendalsvej 
 

Torben ”Trubadur” Trolsen 

Jeg er 53 og kan jeg opføre mig ordent-

lig, bliver jeg måske 54. 

Jeg ser noget godt i alle mennesker og 
tror på, at der fundamentalt er noget godt 

i os alle og det vil jeg gerne tage ud-

gangspunkt i. 
Jeg er født i 1950 og har ført et meget 

omflakkende liv for at sige det mildt. Jeg 
har været gift tre gange, og det der har 

ødelagt mine ægteskaber har været min 

egen skyld – spiritussen har haft en stor 
indflydelse, og så har jeg fundet ud af – 

jeg blev jo far allerede i en alder af 17 år, 
”hvor at ligesom min ungdom den smut-

tede”, jeg fik ikke raset ud på den måde. 

Det har jeg så brugt alle de år på, at få 
raset ud. Det skulle jeg have gjort inden 

for en årrække, og så fået mig et ordent-

ligt familieliv. 
Så jeg kan absolut ikke anbefale at man 

får børn i en så tidlig alder. Man skal lige 
rase ud. Nogle får raset ud tidlig og an-

dre bruger længere tid på det. Jeg nåede 

aldrig at få raset ud. 
Jeg er adoptivbarn, men kender dog mi-

ne forældre på papiret. Jeg blev født af 
en pige på 16 år og dengang var det ikke 

så smart, specielt når man ikke var gift, 
så jeg blev bortadopteret da jeg var to 

dage gammel. 

I min adoptivfamilie var vi tre. Mine to 
”halvsøstre” og mig, der var yngste skud 

på stammen. Den yngste søster var 12 år 

ældre end jeg, så jeg har ikke rigtig haft 
nogen søskende alligevel, for da jeg var 

to – tre år gammel kom de ud at tjene. 
Jeg mistede min mor da jeg var 10 år 

gammel hvorefter far fik en husholder-

ske, som kastede al sin kærlighed på mig 
– så jeg blev egentlig rigtig forkælet. 

 
Da jeg var 17 år, var jeg allerede på ar-

bejdsmarkedet og var i lære som væver 

hos Femilet i Herning. Jeg blev udlært 
og kom på treholdsskift, som jeg ikke 

kunne holde til i ryggen. Jeg har senere 

fået at vide af min far, at jeg som fireårig 

MØBEL 

POLSTRING 
 

Reparation og  

omforandring 

af alt fra  

arbejdstøj til festtøj. 

 
Lynlåse udskiftes 
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fik konstateret en skæv ryg. 
Jeg blev opereret for diskusprolaps i 

1992 og søgte om pension, som jeg dog 
først fik i 2000. Jeg har en diskusprolaps 

mere som sidder nedenunder den anden, 

men den vil jeg ikke have opereret, for 
der kan være en risiko for, at jeg kom-

mer til at sidde i kørestol resten af min 

tilværelse. 
Så jeg ved godt hvordan man skal løfte – 

jeg skal passe på min ryg. 
 

Jeg fik så forskellige jobs og mødte en 

pige. Vi flyttede til Kristianssand i Nor-
ge hvor jeg arbejde på et væveri og min 

pige arbejdede på systuen. Vi boede i et 
lille hus og var der i ca. halvandet år. 

Der kom så en fyringsrunde – og da vi 

var ”fremmedarbejdere” som vi jo var i 
Norge, røg vi først ud. Vi kom hjem igen 

hvorefter jeg i ca. 1978 blev strikker i 

Tjørring ved Herning. 

Så blev jeg skilt igen, det var fra hende 
som jeg har to drenge med, som bor i 

henholdsvis Vejle og Herlev. 
Derefter førte jeg en lidt omflakkende 

tilværelse med druk og lidt arbejde hist 

og her og noget bistandshjælp. Jah..så 
fandt jeg en pige fra Sønder Felding – 

det vil sige, at det var hende der fandt 

mig. Da hun havde jagtet mig i 14 dage, 
så synes jeg at jeg lige så godt kunne be-

gynde at komme sammen med hende. 
Det er hende jeg har den yngste søn med. 

Det var igen sprutten, der var skyld i at 

det gik galt. 
Det med ”sprutten” begyndte engang, det 

må have været i 1969, hvor jeg var tjener 
på Clasenborg ved Skarrild. Jeg var der i 

knapt et år, på det traktørsted der var der 

på det tidspunkt. Der var vi nogle styk-
ker der gik sammen og så drak vi. Jeg 

kunne godt holde en månedstid, men så 

gik det galt igen. 

JKE DESIGN 

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

 
• REALISER DIN DRØM 

• AT KØKKENSKABE SAMMEN 

• ALT-KAN-LADE-SIG-GØRE 

• GREB OM DESIGN 

• BORDE DER FANGER 

• HARMONI I ALLE FARVER 
 

www.jke-design.dk 
www.groenbjerg.dk/erhverv/jke_design.htm 

HS Agentur  
Holger Sørensen 
Holstebrovej 8 
Grønbjerg 
97 38 11 34 
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Jeg har stor beundring for de kvinder 
som jeg har levet sammen med, at de 

simpelt hen har kunnet holde mig ud. 
Det er tre kvinder – som jeg sætter me-

get, meget højt i mit liv – og det ved de 

også godt. Men det er spiritussen der har 
været med til at ødelægge de forhold. 

Men jeg vil så vende om og sige, set i 

bakspejlet – der er mange der har stræbt 
efter villa, Volvo og vovhund. Forstået 

på den måde, en borgerlig tilværelse med 
hus og det hele. Jeg har været ude i det 

pulveriserende liv og oplevet en enorm 

masse ting – lyttet – lyttet, sindssygt 
hvor jeg har lyttet. Der er mange der si-

ger om mig i dag – ”Hvor ved du alle de 
ting fra?” – lyttet – lyttet, suge ting til 

mig. Jeg mener at jeg har fået mange 

værdier som mange andre måske ikke 
har fået. Jeg har mødt mange skæbner, 

rigtig mange skæbner, mange skæbner 

som jeg var på lige fod med – som var i 
samme situation som jeg var, som jeg 

kunne snakke med. Mange af dem er her 
dog ikke mere. 

 

Ørnhøjvej 18  Grønbjerg 

 

6971 Spjald 
 

Tlf. 97 38 45 00 
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Og bedst som vi sidder midt i snakken 

kommer posten, og hundene Snøvs og 

Zenta skal så lige markere, og vise at de 

ikke er helt sløvet hen. 

 

Min soldatertid tilbragte jeg ved ingeni-
ørtropperne i Farum – det vil sige, at jeg 

blev indkaldt i Fredericia, men otte dage 

efter manglede de 20 mand i Farum. Vo-
res lille major – der dog kunne råbe som 

om han var tre meter høj, tog lige de 20 
mest langhårede – dem ville han ikke ha-

ve i kompagniet, så dem kunne de få på 

Sjælland. 
Og jeg har været langhåret indtil for ny-

lig hvor der gik ild i mit hår og så måtte 
det jo klippes, men det nyder jeg. 

I en lang periode i min tilværelse har jeg 

været i forskellige træbearbejdningsvirk-
somheder Kvik køkkener, HTH i Ølgod, 

Jutlandia døre, skiftevis med, at jeg har 

været på bistand. Men det gik jo ikke, 

jeg blev fyret på grund af druk, og vi ved 
det jo godt. Jeg vidste også godt at det 

ikke gik med at man i middagspausen 
skulle have de der tre fire middagsbajere. 

Det duede jo ikke, det vidste jeg jo godt. 

Men så kom jeg på jobcenteret i Kibæk, 
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hvor jeg var i lang tid. Der fik jeg lidt 
mere mod på livet – der fik jeg et ansvar. 

Vi skulle restaurere en skurvogn fuld-
stændig fra A-Z, og vi fik frie hænder – 

det gav mod og selvværd. Vi lavede også 

andre projekter, bl.a. møllen i Kibæk. 
Det var et spændende projekt. 

 

Men vi må atter en tur rundt om sprut-

ten. 

 
Det er jo ikke kun sprutten der har været 

årsag til at mit liv har artet sig som det 

har. Jeg har prøvet andre stoffer, hash, 
LSD, det eneste jeg ikke har prøvet, er at 

stikke mig. Heroin og alt det rigtig stær-
ke, har jeg ikke prøvet. 

Det var i Thylejren jeg forsøgte mig med 

et LSD trip. Der kom jeg i fjernsynet. Vi 
sad og spiste de der mikro-makrobrød – 

det var så populært den gang. Jeg kunne 

da godt se at der stod et kamera, og så 
spurgte jeg min kammerat hvad det var 

der stod derhenne – ”det er da Danmarks 
Radio”, sagde han. Hva’ sir du? – hvis 

min far ser det, så slår han hovedet af 

mig! Ganske rigtigt – om aftenen havde 
”den gamle” siddet og set os i TV-

avisen. 
Da vi kom hjem, spurgte jeg ham om 

han havde set fjernsyn ”Ja, - og du øde-

lagde billedet. Du kunne jo ikke hænge 
fast”, og han sagde en hel masse, og jeg 

troede at han var gal, men det var han 
slet ikke. Så kom vi til at snakke om 

hash, og så viser det sig, at min far har 
fået hash på apoteket siden 1954 som læ-

gemiddel - som te – så min far og jeg fik 

os en god snak om euforiserende stoffer. 
Det tog han positivt, og jeg troede at han 

tog det meget negativt. Det var fanta-

stisk, der kom vi en del nærmere på hin-
anden. 

Da jeg var 16 år, ville han gerne, at jeg 
skulle være jæger – han gik selv en del 

på jagt, og jeg fik så jagttegn og et jagt-

gevær. Jeg gik med ham på jagt og fik 
skudt harer og duer. En lørdag morgen 

skulle vi ud, far havde riffel med. Lige 
pludselig stod jeg og så et rådyr lige ind i 

øjnene, og den i mine – da lagde jeg mit 

gevær. Min far tyssede på mig, men jeg 
gik hen til ham og gav ham mit gevær og 

sagde, at min karriere som jæger var slut. 

Da tor jeg at han blev skuffet – han har 
aldrig givet udtryk for det, men jeg tror 

at han blev skuffet over, at hans søn ikke 
ville være jæger – for det lå jo i familien. 

 

Den relation fører over i vold og politisk 

engagement.  

 
Som ung var jeg politisk engageret, og 

selv om jeg har været med til demonstra-

tioner på venstre side af spekteret og væ-
ret BZere, har jeg altid været imod en-

Grønbjerg Grønbjerg Grønbjerg Grønbjerg ---- Holmsland Holmsland Holmsland Holmsland    

MaskinforretningMaskinforretningMaskinforretningMaskinforretning 
v/Arne Nielsen 

 

www.holmsland.com 

 
Din lokale maskinhandler har altid et  
godt tilbud på nye og brugte maskiner. 

 Ring og hør nærmere !  

Algade 2B, Grønbjerg 
6 9 7 1   S p j a l d 
Tlf. 97 38 40 35  

Vestervang 3, Kloster 
6950  Ringkøbing 
Tlf. 97 33 72 11  
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hver form for vold. Jeg var med i Vejle 
som BZer hvor det forløb stille og roligt. 

Vi blev meldt til politiet, og de kom 
mange og smed os ud, stille og roligt. Vi 

flyttede så ind igen, og blev meldt igen, 

og til sidst kom der bare et par mand og 
bad os gå – så gik vi stille og rolig uden 

nogen form for ballade eller lignende. 

 
Grønbjerg 

 
Jeg kom til Grønbjerg i 2000, men er 

kommet på kroen i Grønbjerg siden 

1990. 
Men da jeg flyttede hertil ”for alvor”, sy-

nes jeg at jeg er blevet fantastisk modta-
get, og det har jeg lyst til at fortælle, ef-

ter det avisskriveri der har været om at 

være byspids eller almindelig borger i 
Grønbjerg. 

Jeg er simpelthen blevet så godt modta-

get. Jeg kender jo næsten alle i Grøn-
bjerg. 

Den gode modtagelse ligger i, at folk 
kommer hen og siger goddag til én og 

”hvem er du”? - og vil vide lidt om hvem 

man er. Og jeg siger ”Jeg er Torben Tro-
elsen, og jeg drikker nogle bajere. I må 

ta’ mig som jeg er”. – og det har folk 
gjort. Jeg har aldrig hørt et eneste ord 

om, at jeg som førtidspensionist skulle 

gå og nasse på samfundet, og jeg er al-
drig nogen sinde blevet set ned på af 

samme grund. Aldrig nogen sinde. Men 

jeg er heller ikke bange for at give en 
hjælpende hånd i den udstrækning jeg 

kan – slå græs for én – hente medicin for 
en anden og sådan. Nu har jeg fået job-

bet som ”kridtmand” hernede på boldba-

nen. Det kan jeg godt se det positive i – 
så drikker jeg da ikke øl så længe. 

Det er de ældre mennesker der siger - 

goddaw - og jeg elsker at stå og snakke 
med dem. Og så kommer der én forbi, og 

han skal lige drille hundene lidt, og så 

pikker han på vinduet, og så gø´r de lidt, 
og så er den ”kommunikation” gennem-

ført, og så er alle glade. 
Det kan ikke nytte noget at man lukker 

sig inde, man skal ud blandt folk, for el-

lers bliver man ikke accepteret. For hvor-
dan skal man blive accepteret hvis man 

ikke kender vedkommende? 

Jeg ved da flere som er flyttet hertil og 
som er glad for at bo her. Man føler ikke 

den her stress og jag. 
Og vi har samlingspunkter. Om somme-

ren er det sommersportsfesten, om vinte-

ren på skolen - og den sammenhold, jeg 
synes at der er et fantastisk sammenhold 

i byen. 
Se blot Gudstjenesten dernede i festtel-

tet, det var så fedt – for at sige det rent 

ud. At der kom så mange, som ikke kom-
mer derud (i kirken). Jeg tror, at der 

kommer flere derud nu. Jeg personlig 

gør. Jeg kan godt lide Ole, (præsten) jeg 
kan godt lide hans måde at fremsige tin-

gene på. Den friske måde, ikke den der 
”lukkede kristne måde” lige som om tin-

gene skal pakkes ind, han lukker jo op. 

Fantastisk – og så er han min nabo – jeg 
er så stolt, at jeg kan bo ved siden af Ole. 

Jeg glæder mig til de flytter herned – det 
følger jeg jo også med i – jeg er jo nys-

gerrig. 

Det var det jeg godt ville sige om Grøn-
bjerg set fra Torben Trubadur Trolesens 

øjne. –mb  � 
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Sommerfesten 2004 - - 13. - 14. august  

Sommerfesten anno 2004 var bygget over temaet ”Kroppen på toppen”. Det var Fa-
milie & Samfund der var den drivende kraft i et samarbejde der omfattede næsten alle 

foreningerne i Grønbjerg. 
 

Fredag aften var optakten til Sommerfesten den traditionsrige fodboldkamp mellem 

land og by.  
Nogle gange tror man at størrelsen på kampens cifre er lidt ligegyldigt - bortset natur-

ligvis fra at man gerne vil vinde for at erhverve sig ”håneretten” i det kommende år. 

Byholdet vandt 1-0 vandt over landet. Målet blev scoret på en dødboldsituation i 2. 
halvleg. 

Stående fra venstre: Jesper Lauridsen, Carsten Lilbæk, Niels Jørgen Sønderby, Bo Jensen, Sasa 

Kovacevic, Niels Erik Jakobsen, Thomas Dyrberg og Jørgen Lisby 

Siddende fra venstre: Tom Kristensen, Lars Jakobsen, Bill Pedersen, Trine Mikkelsen, Margit Lau-

ridsen, Sten Falkenberg og Jan Jakobsen. 

Lørdag formiddag åbnede teltet med 
Sommerfestgudstjeneste. Teltet var 

propfyldt med mennesker og de arran-
gerende foreninger blev ved med at 

slæbe stole ind.  

Efter gudstjenesten var Menighedsrådet 
behjælpelig med at grille et hav af pøl-

ser til alle de der blev i teltet og ville 

nyde frokosten der. 

Eftermiddagen bød på gadefodbold, 
Kroket, Petanque, Folkedans. Dagen  

sluttede med middag og fest i teltet. Og 
i Grillhuset på det grønne område var 

der indrettet diskotek for den yngre 

generation. En helt i gennem vellykket 
sommerfest - også med hensyn til vej-

ret. 
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Et fyldt festtelt ved sommerfestgudstjenesten hvor præsten opfordrede specielt børnene til at farve-

lægge en omdelt tegning der havde med (søn) dagens tekst at gøre. Tegningerne skulle afleveres og 

blandt de indkomne forslag blev der trukket lod om bogpræmier fra Menighedsrådet. 

Vinderne blev: Magnus Thesbjerg Jensen (4 år) - Algade 17, Jasmin Cao Dam (5 år, 11 mdr.) - Al-

gade 6, Kathrine Hansen (6 år) - Algade 74, Søren Berthelsen (7 år) - Holstebrovej 26, Sara Bjerre-

gaard (9 år) - Sønderkjærsvej 22. 

Menighedsrådet gør klar til 

bespisning af alle deltagerne i 

Sommerfestgudstjenesten. 

Måldtidet bød dog på grillpøl-

ser med sennep, ketchup og 

brød. 
 

 
Herunder til venstre hygger et 

par børn sig i den store gynge 

medens andre forsøger sig ud i 

billardens svære kunst. 
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I finalen var det Algade 

vest mod Kjærgårdsvej og 

Algade land. Kampen 

endte 3 - 3 i den ordinære 

spilletid.  

Algade vest trak dog det 

længste stå i straffesparks-

konkurrence der endte 1-

0. 

Herunder er Karen Høj-

mose klar i Kjærgårdsvej 

og Algade lands mål. 

Herover vinderne af Gadefodbolden 2004 - Algade vest. 

Fairplay konkurrence blev 

suverænt vundet af Holm-

gårdsvej og Spåbækvej her til 

venstre. 

 

 

Herunder bliver et par måske 

kommende kroketspillere 

instrueret af et par garvede 

spillere udi den ædle sport. 

Det er de kommende spillere 

i bar overkrop. 
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Der er dømt hygge og spisning i Sommerfestteltet. 

Her til højre er vinderne af bedste 

udklædte hold ved gadefodboldkon-

kurrencen: 

Nylandsvej, Frydendalsvej, Rundin-

gen og Bymarken 

 

 

 

 

Herunder er der mere hygge - og 

vejret tillod at man kunne sidde ude 

hele den lange dag og en del af afte-

nen med. 
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Efter gadefodbolden spillede og instruerede Grete Tange op 

til Folkedans. En lille men trofast skare begyndte og efter-

hånden hev de nogle af ”hyggerne” op til dans, således at der 

til sidst blev en helt pæn flok der dansede og morede sig. 

Medens Edith og Thorvald sad og nød dansen og cigaren. 

Famile & Samfunds bestyrelse (her 

til venstre) havde denne weekend 

ikke et eneste øjebliks ro - men 

måske godt nok, for det indikerede 

netop weekends succes. 

 

Herunder er familien Pedersen og 

Hanne Kjærgaard i gang med et 

slag Petanque. 
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���� Dannebrog 
 
 
 

 

Om Dannebrog jeg ved…  
Selvom man kan læse i historiebøgerne 

at Dannebrog faldt ned fra himlen i sla-
get ved Lyndanisse i Estland 15. juni 

1219, så råder der uklarhed om det histo-
risk korrekte i denne påstand. Der blev 

på Valdemar Sejrs tid udkæmpet flere 

slag mod de hedenske estere og det fra 
himlen kommende flag kan også sættes i 

forbindelse med et slag, der blev ud-

kæmpet i Fellin i det sydlige Estland 
nogle år før. 

Optegnelser om hændelsen er gjort i kir-
kelige skrifter først på 1500 tallet og der 

lægges derfor et temmelig legendarisk 

slør over hændelsen. 
Derfor er Valdemarsdag d. 15. juni Dan-

nebrogs årlige festdag. Hvis de historiske 
fakta er rigtige, så er Dannebrog utvivl-

somt det ældste flag i verden, som uden 

at være afskaffet eller ændret, stadig er i 
brug. 

Dannebrog som nationalflag hører vi 

først om i midten af 1800 tallet, hvor 
kongelig resolution i 1854 "tillades alle 

og enhver i kongeriget at hejse Danne-
brogsflaget uden split fra sin Egendom 

og Bolig." 

 

Hejsning og haling  
Flaget hejses kl. 8:00 og hales ved sol-

nedgang, dog senest kl. 20:00. På dage, 
hvor solen står op efter kl. 8.00, hejses 

flaget først ved solopgang. Flag hejses 
og hales langsomt, og må aldrig røre jor-

den. Personer i nærheden af flaget, bør 

under hejsning og haling have front mod 
flaget.  

 

Flagning på halv stang  
Når man flager på halv stang betyder det, 

at flaget først hejses helt til tops, hvor det 
forbliver i nogle få sekunder. Herefter 

hales det ned indtil flagets underkant be-

finder sig ud for stangens midte. Ved be-
gravelser sættes flaget på halv stang fra 

solopgang og hejses på hel stang, når be-
gravelsen er overstået. Det forbliver på 

hel stang til solnedgang.  

 
Flagning med udenlandske flag  
Det er tilladt at flage med de nordiske 

landes flag, EU-flaget og med FN-flaget, 
enten alene eller sammen med Danne-

brog. Flagning med flag fra øvrige lande 
kræver en tilladelse fra den lokale politi-

myndighed. Dannebrog skal i reglen ha-

ve den bedste plads, det vil sige enten på 
den midterste stang, eller på den stang 

der er længst til venstre. Bedste stang 
kan dog være afhængigt af lokaliteten. 

De øvrige flag skal herefter placeres i al-

fabetisk rækkefølge, efter deres navne på 
fransk. Ambassader, konsulater og skibe 

må dog gerne flage med deres respektive 

flag. 

Dannebrog  
Udformningen og proportionerne på det 

Dannebrogsflag vi normalt bruger, også 
kaldet stutflaget, stammer fra en forord-

ning af 11. juli 1748 om handelsskibe-

nes flag. Blandt andet blev det fastslået 
at flaget skulle være "rødt med hvidt 

kors uden split". Enhver, der anskaffer 
flag, må sikre sig, at proportionerne er 

rigtige. Udsættes et flag ofte for hårdt 
vejr, kan totallængden tillægges ¾ gan-

ge korsbredde til reparation, når flaget 

flosser. 
Dannebrog har i øvrigt ikke en bestemt 

Udformning og proportioner 
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rød farve, i modsætning til mange an-
dre landes flag, hvor de er bestemt ved 

farvekoder. Dannebrog som stutflag må 
ikke forsynes med tekst, logo eller lig-

nende. Der må heller ikke i reklamer 

eller andre afbildninger  
af Dannebrog afviges fra de angivne 

mål eller f.eks. skrives på flaget.  

 

Vimpel og Danne-

brogsstander 
En flagstang bør 

ikke stå tom. Har 

man ikke Danne-
brog oppe, kan man 

hejse en Danne-
brogsvimpel eller -

stander. Disse har 

den fordel at de altid 
kan være oppe.  

1. januar Nytårsdag  

2. februar Slaget ved Mysunde  

5. februar Kronprinsesse Mary 

10. februar Afstemningen i Sønder

 jylland 1920  

11. februar Stormen på København 

 1659  

2. april Slaget på Reden 1801  

- Langfredag (halv stang 

 hele dagen)  

- 1. Påskedag  

9. april Danmarks besættelse (på 

 halv stang til kl. 12.02)  

16. april Dronning Margrethe II  

18. april Slaget ved Dybbøl 1864  

29. april Prinsesse Benedikte  

- Store Bededag  

5. maj Danmarks befrielse 1945  

8. maj Prinsesse Elisabeth  

9. maj Slaget ved Helgoland  

- Kristi Himmelfartsdag  

- Pinsedag  

26. maj Kronprins Frederik  

5. juni Grundlovsdag  

7. juni Prins Joachim  

11. juni Prins Henrik  

15. juni Valdemarsdag  

30. juni Prinsesse Alexandra  

6. juli Slaget ved Fredericia 

 1849  

25. juli Slaget ved Isted 1850  

30. august Dronning Anne Marie  

4. oktober Stormen på Frederiks

 stad 1850  

25. december Juledag  

Officielle flagdage 

Stormflag 
Er der kraftig storm eller blæst, kan 

man på flagdage anvende et stormflag. 
Disse flag kan være helt ned til halv 

størrelse af Dannebrog.  

 

Splitflag 
Splitflaget er hovedsageligt forbeholdt 

kongehuset, militæret, staten og offent-
lige myndigheder. 

Desuden har nogle 
virksomheder (f.eks. 

Carlsberg), forenin-

g e r  (Konge l i g 
Dansk Yachtklub), 

m.v. fået speciel 
tilladelse til at bruge 

splitflaget. 

Flaget skal som tommelfingerregel være 1/5 af stangens højde, og vimpler ca. halvde-
len af stangens højde. 

Proportioner iflg.  
Forordning af 1748 
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���� Fællesskab 
 
 
Ved: Grete Tange 

 
Årsagen til, at jeg til denne Sct. Hans af-
tenstale tager dette emne op, er, at jeg fø-
ler, at det er noget, som der burde tages 
fat i. Engang var fællesskabet ikke noget, 
man snakkede så meget om; man prakti-
serede det i stedet. Nu snakkes og skri-
ves der meget om emnet, mens det er så 
som så med praktikken. Vi er alle hinan-
dens næste, som burde tage sig af ens na-
bo, ven eller familie, som har brug for en 
hjælpende hånd. Vi har ind imellem selv 
brug for den, når vi er nede, men får vi 
givet støtten, når vi er oppe og har kræf-
terne selv? Det er et spørgsmål, som jeg 
vil prøve at kredse lidt om her i aften. 
 
Hvis vi går tilbage i historien, havde 
vore forældre, bedsteforældre og øvrige 
forfædre en selvfølgelig indgang til fæl-
lesskabet, idet man gennem ægteskabs-, 

familie-, landsby- og religionsfællesskab 
havde naturlige og livsnødvendige fæl-
lesskaber, der oftest varede livet igen-
nem, fordi de ikke var nemme at bryde 
ud af, og fordi der ikke var så mange 
muligheder for at gøre det. Man affandt 
sig eller prøvede, så godt man kunne, at 
ændre på de livsvilkår, som man nu hav-
de fået. 
 
Ægteskabet blev man i, selvom det ikke 
fungerede af den ene eller den anden 
grund, fordi der for kvinderne ikke var 
andre muligheder end at affinde sig, og 
for mændene kunne en skilsmisse betyde 
økonomisk ruin. I dag er ingen af disse 
ting tilfældet, og det forårsager da også, 
at vi ser så mange skilsmisser, som al-
drig før i historien. Det kan der være 
mange gode ting ved, men der vil næsten 
altid være en taber, og for børnene kan 
der let opstå traumer, som de har svært 
ved at klare selv. 
 

Grønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg Forsamlingshus    
    

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

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

Marianne Nielsen, Grønnegade 7Marianne Nielsen, Grønnegade 7Marianne Nielsen, Grønnegade 7Marianne Nielsen, Grønnegade 7    
    

Tlf.: 96 94 01 80Tlf.: 96 94 01 80Tlf.: 96 94 01 80Tlf.: 96 94 01 80    
    

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

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

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

Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn  
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Som følge af sammenbruddet i ægteska-
bet ser vi også brudte familier, hvor bed-

steforældre bliver skilt fra deres børne-
børn, og hvor dine børn sættes sammen 

med mine børn, mens vi måske i fælles-

skab får vores børn. Det kan let give pro-
blemer, for vi har svært ved at være ens 

overfor dem alle.  

 
Nabo- og landsbyfællesskab er også 

under opbrud. Før havde man ikke de 
store muligheder for at komme langt om-

kring for at finde nye sammenhænge, og 

derfor gik man ind i det nære og gjorde 
sin pligt overfor dem, man var tæt på. 

Det behøver vi ikke mere, for hvis nogen 
af dem har brug for hjælp, kan de jo bare 

henvende sig til kommunen, så vasker vi 

vore hænder og lader det offentlige tage 
sig af det. Men har vi ikke et medansvar 

for vor nabos helse? Måske var det lige 

dit besøg, som gjorde, at vedkommende 
fik en tålelig dag, som han vil huske. 

Men vi har jo så travlt med at nå alt det, 
som vi mener, er vig-

tigt, og så er det vig-

tige måske din nær-
hed og hjælpsomhed 

overfor et menneske, 
som sidder alene og 

venter på nogen. Er I 

klar over, at af de 
selvmord, der sker i 

Danmark i dag, bli-

ver de fleste foreta-
get af ensomme men-

nesker uden det net-
værk, som deres na-

boer burde være? 

Gad vidst om ikke 
mange flytter til et 

lille sted som vores i 

håbet om at finde 
netop den form for 

kontakt, som er van-

skelig at opnå i større sammenhænge. Af 
den grund har vi alle et stort ansvar, som 

vi ikke kan tage alvorligt nok.  
I et godt fællesskab er man opmærksom 

på hinanden, og lægger mærke til, om 

man har set naboen indenfor de seneste 
dage, og hvis gardinet har været trukket 

ned i en hel dag, reagerer vi vel. Jeg har i 

hvert fald foregøglet mine elever i sko-
len, som jo somme tider kunne synes, at 

Grønbjerg var et lille hul, der ikke var 
værd at bo i, at her kunne man ikke ligge 

død i månedsvis uden at nogen reagere-

de, og det håber jeg faktisk er tilfældet. 
Det skulle nødigt være sådan, at man 

først blandede sig, når det begyndte at 
lugte inde fra huset. 

 

Religionsfællesskabet vil jeg også gerne 
gå ind omkring. Især måske i disse år, 

hvor vi hører så meget om de nye religi-

oner, der er kommet her til landet, og 
hvor disse betyder så meget for deres ud-

øvere. Det kan man vel ikke sige om den 
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danske folkekirkekristen, som ikke i 
samme grad føler en samhørighed om-

kring troen. Hvis vi går tilbage i histori-
en havde vi dog også stærke fællesskaber 

omkring disse emner: tænk blot på valg-

menighedskirker, frimenigheder, stærke 
jyder og andre trossamfund, som udgjor-

de enheder, der virkelig støttede – men 

måske også holdt hinanden nede. Det er 
måske en mindre flatterende side af fæl-

lesskabet, at man både er hinandens 
hjælpere, men også hinandens dommere, 

som sørger for, at man bliver holdt på 

den rette vej. Dette stærke bånd er væk, 
og man tager det ikke så tungt med de 

andres gøren og laden. 
Har vi dermed fjernet pligten? Gør det 

ikke så meget, hvordan vi gebærder os? 

Har vi ikke mere brug for en rettesnor i 
tilværelsen, som kan hjælpe til at udstik-

ke vejen? Har vi faktisk ikke noget af 

større værdi at give videre til vore børn? 
En fælles referenceramme er i hvert fald 

ikke eksisterende, så det kan nok blive 
svært at blive enige om præmisserne for 

vort samliv. 

 
Men er der så ikke kommet noget andet i 

stedet for? Ja, i den sidste tid har der jo 
været EM i fodbold, og det kan vel væ-

re noget, der giver en fællesskabsfølel-

se. Både ja og nej, for der er da ingen 
tvivl om, at de mennesker, der er samlet 

om kampene, føler et vist fællesskab, 

imens de er vidne til begivenhederne, 
men det er da mærkeligt, at denne følelse 

kun kan indfinde sig, når man har hældt 
et vist kvantum spiritus indenbords, og at 

visse grupper af fans, som fællesfolket 

kaldes, finder en tilfredsstillelse i at slås 
med modstanderholdets fans. Er det må-

ske i virkeligheden en dybtliggende 

trang til at vinde uanset midlerne? Eller 
er det et nyt fællesskab??? 

 

En tid var der da også mennesker, der 
fandt en form for fællesskab i fagfore-

ningsregi, fordi denne kæmpede for de 
rettigheder, de som arbejdere følte, at de 

manglede, men i dag må vi vel konstate-

re, at disse fællesskaber er om muligt 
endnu mere døde end de andre, jeg har 

nævnt. 

 

Ja men er der da slet ingen fællesska-

ber tilbage??  
Jo, man kan måske sige, at fællesskabet 

omkring Danmark stadig er intakt. Vi fø-

ler os vel alle som danskere, selvom det 
kan være svært at stille en fællesnævner 

op for, hvad det vil sige. Kulturen er i 
hvert fald meget forskellig fra Christia-

nia til Hvide Sande, og det samme er 

sproget. Vi kan knap forstå hinandens 
tænkemåde, og ind imellem har vi svært 

ved at tolerere de andres facon. Det giver 

sig udtryk i nedladende attituder overfor 
andre, hvis ikke det udvikler sig til direk-

te hadefulde udtryk.  
Afstanden mellem by og land er et andet 

eksempel på, hvor svært vi har ved at 

forstå hinanden. Vi bliver af medierne 
påduttet meninger om de andre, som er 

vanskelige at verificere eller negere, og 
det gør at vi bliver gode til at fortælle 

myter om de andre. Om myterne har rod 

i virkeligheden er ikke så vigtige. 
 

Men hvad så med det europæiske fæl-

lesskab?   Nu har vi jo lige haft valg til 
Europaparlamentet, og i den forbindelse 

må man vel konstatere, at det ikke just er 
den store opbakning, der er til dette fæl-

lesskab med en stemmeprocent på under 

50 %. Der er nok mange årsager dertil, 
men man kan da godt undre sig lidt, når 

man ved, at en stor del af den hjemlige 

lovgivning faktisk bliver tilrettelagt efter 
EU regler. Samtidig har så mange dan-

skere som aldrig før bevæget sig rundt i 
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det øvrige Europa på ferier, arbejde og 
som studerende. Måske føler vi os i vir-

keligheden ikke som europæer, selvom 
vi har fælles historie, religion og kultur 

med Europa. 

 
Nogle søger også i disse år et nostalgisk 

fællesskab med mennesker, man har gå-

et i skole sammen med for en menneske-
alder siden. Man håber vel derigennem 

at finde noget af den tabte fællesskabsfø-
lelse, fordi disse minder repræsenterer 

det gode, som vi husker og fortrænger de 

dårlige erindringer. Disse møder kan gi-
ve en kortvarig oplevelse af det gamle 

ord: evigt ejes kun det tabte, men selvom 
man forsikrer hinanden om, at man ende-

lig skal ses igen, så bliver det ofte kun 

ved snakken, for heller ikke der er der et 
bærende fællesskab mere.  

 

Men hvem er vi så fælles med? 
Svaret er vel i vor individualiserede tid: 

ikke med nogen.  
Der er et gammelt ord, der siger ene gør 

stærk; men det tror jeg ikke rigtig på. Jeg 

mener, at vi alle har brug for at være i et 
eller flere fællesskaber, hvor vi føler, at 

vi hører til. Jeg må dog nok indrømme, 

at jo længere væk fællesskabet er, desto 
mindre forpligtet føler man sig overfor 

det; derfor er de nære fællesskaber, som 
vi danner med hinanden for kortere eller 

længere tid af uvurderlig betydning for 

os i vores dagligdag. De er med til at gø-
re hverdagene gyldne, for som en klog 

mand har sagt: Vorherre skal nok tage 
sig af dit liv, du skal blot tage dig af na-

boens.  

 
Gå hjem og gør det! 

God sommer. � 

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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���� Grønbjergvikingen 
 
 
Ved: Sogneforeningen 

 
Årets Grønbjergviking blev Sct. Hans af-
ten tildelt Erna og Jens Peder Mikkelsen.  
 
Erna og Jens Peder har gennem deres år i 
Grønbjerg deltaget aktivt i såvel for-
eningslivet, Erna i Familie og Samfund 
og Jens Peder i bl.a. Gymnastikforenin-
gen, som i skabelsen af sammenhold og 
bevarelsen af lokalsamfundet, hvor alle 
hjælper, kender og tager vare om hinan-
den. Erna, der ud over at være en efter-
tragtet dagplejemor, der husker alle børn, 
hun har passet og stadig finder tiden til at 
hygge om dem, har hjulpet Jens Peder 

meget i arbejdet med at bevare den utro-
lige vigtige del af Grønbjerg og lokal-
samfundet, som er Brugsen. Ikke sjæl-
dent ses hun i færd med at gøre rent og 
hjælpe til i Brugsen, selvom hun som ak-
tiv foreningsmenneske har mange andre 
jern i ilden. 
Jens Peder har, på trods af svære odds, 
påtaget sig den meget store og meget 
krævende opgave, det er at få Brugsen på 
ret køl. Denne opgave klarer han med 
glans. Samme øjeblik som Jens Peder 
vendte tilbage til Brugsen, kom også den 
gode indkøbsstemning tilbage. Lige me-
get hvad man mangler, så skaffes det i 
løbet af kort tid. Dette skyldes ikke 
mindst Jens Peders gode sans for service 
såvel som for fornyelse. � 
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Videbæk Kommune mangler 25 mio. 
kr. på budgettet. Det var konklusionen 

på Byrådets budgetkonference den 18. 
og 19. august. 

Et forslag til besparelse var at sammen-

lægge nogle af kommunens skoledistrik-
ter, så antallet reduceres fra 8 til 4 skole-

distrikter. 

På et byrådsmøde den 26. august blev 
det så vedtaget at arbejde videre på den-

ne sammenlægning så den kan træde i 
kraft med virkning allerede fra somme-

ren 2005. 

 
Det betyder at der arbejdes på en sam-

menlægning af Grønbjerg og Spjald 
skoler. I praksis nedlægges både Grøn-

bjerg og Spjald skoledistrikter, og der 

oprettes et nyt skoledistrikt (Distrikt 
Nord) bestående af Grønbjerg og Spjald 

skoler. Det nye distrikt skal have fælles 

leder og fælles skolebestyrelse. 
 

I november skal der dannes en over-
gangsbestyrelse bestående af de 2 eksi-

sterende skolebestyrelser. 

I december skal der være indskrivning til 
det nye skoledistrikt og i marts 2005 skal 

der være valg til den nye skolebestyrelse. 
 

Forslaget sendes ud i høring, som vil 

være i fuld gang når denne Runesten ud-
kommer. Først når høringen er overstået 

og alle høringssvar gennemgået, vil for-

slaget kunne vedtages. 
 

Byrådet har estimeret, at Kommunen 
vil kunne spare 2 millioner ved at læg-

ge de 8 skoledistrikter sammen til 4. 

Hvordan dette tal er fremkommet eller 
hvor besparelsen forventes at kunne fin-

des, har vi ikke fået nogen informationer 
om. 

Og det er nogle af de informationer vi 
skal have gravet frem, inden vi indgiver 

vores høringssvar. Vi vil arbejde kraftigt 

for at sammenlægningen ikke bliver vir-
kelighed, eller som minimum udskydes 

til 2006. 

 

Hvad med vores forsøgsprojekt, Bør-

nenes Hus? 
Dette har nok ikke fyldt så meget i politi-

kernes tanker da de gik i gang med den-

ne proces. Vi har fået det svar, at for-
søgsprojektet sikkert godt kan fortsætte 

efter skolesammenlægningen. 
Om dette er muligt i praksis, er så en helt 

anden sag. 

 

Og hvilken betydning vil en sammen-

lægning få for vores skole nu og på 

sigt? 
Det spørgsmål er meget svært at svare 

på. Vi har kridtet skoene, og skal i de 
næste par måneder have dannet os et 

overblik over hvad alt dette kommer til 

at betyde for vores skole. 
Og ud fra vores opdagelser må vi handle 

som vi finder det mest hensigtsmæssigt. 
Vi vil selvfølgelig gøre alt for at vi i 

Grønbjerg også fremover skal have en 

god skole!  � 

���� Børnenes Hus 
 
 
Ved: Finn Krogh Jørgensen 

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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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 

 

Efteråret er jo nu så småt begyndt, og 
dermed nærmer fyringssæsonen sig. Det 

er slut med at have døre og vinduer stå-
ende åbne hele tiden; men det er stadig 

nødvendigt at lufte ud. 

Siden 70'erne, hvor energipriserne steg, 
er boligerne blevet mere tætte og bedre 

isoleret, og det er godt nok, det er ubeha-

geligt og usundt at sidde i konstant træk, 
men det øger behovet for udluftning. 

Hvis man lufter ud med gennemtræk i 5 

minutter et par gange om dagen, kan 
man få frisk luft uden større energitab, 

idet det kun er den kolde luft, der skal 
varmes op. Når luften varmes op, bliver 

den relativt mere tør, og da den samti-

dig er frisk, føler man sig bedre tilpas. 
Til gengæld trives husstøvmider og 

skimmelsvampe dårligere. 

Ved rengøring og støvsugning hvirvles 
en masse mikroskopiske partikler op i 

luften, og det er derfor godt at lufte ud 
bagefter. Man bør undgå rengørings-

midler, der er tilsat parfume og andre 

skadelige stoffer, som kan ligge og øde-
lægge luften.    � 

Grønbjerg Vandværk 
 

afholder ordinær generalforsamling 

 

onsdag den 24. november kl. 19  

Idrætsforeningens Klubhus, Frydendalsvej. 
(Hvis generalforsamlingen holdes et andet sted vil dette blive bekendtgjort) 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.  

2. Beretning om selskabets virksomhed. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

4. Valg af bestyrelse. På valg til bestyrelsen er Per Hessellund 

 Lauritsen 

5. Valg til revisor.  

6. Eventuelt. 
 Bestyrelsen 

���� Rytmepiger 3 - 7 kl. 
 
 
Hej friske unge tøser, er i klar til en 

gang rytmegymnastik !! 

Der vil blive lidt for en hver smag i år. 
Vi skal prøve at arbejde med lidt sving, 

leg, spring over gulv, løb og noget med 

håndredskaber. 
Så, er I klar, så er vi klar !! 

Vi glæder os til at se nogle piger med 
masser af gå på mod og godt humør. 

 

M.v.h. jeres trænere 
Charlotte Nøregaard & 

Malene Bondesgaard  
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���� Kirkeligt Samfund 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 

Vores udflugt 2004 
Hvad gør man, når der ved tilmeldefri-

stens udløb kun har meldt sig halvt så 
mange deltagere, som man havde håbet 

på, ville med på vores tilrettelagte ud-

flugt? 
Aflyser man???-- Nej, vent nu bare et 

par dage, siger altid optimistiske og for-

trøstningsfulde Thyra -- det er da også 
synd for dem, der har tilmeldt sig og ger-

ne vil ud se sig lidt om. Der kan sagtens 
komme flere til i sidste øjeblik!!!!!! 

Det skete, -- vi drog af sted med nøjagtig 

samme antal som sidste år - i herligt ud-
flugtsvejr - med godt humør! Med Jo-

hannes Mikkelsen ved rattet er der jo 
hver gang lagt op til en oplevelsesrig tur. 

Lundhede Planteskole blev beset - det 

imponerende selvbyggede halmhus med 

særlig interesse, - i Silkeborgs Aqua blev 
kaffetørsten slukket og fisk og andet 

vandkravl beskuet, samt at hyggen i 
landskabet omkring de flotte bygninger 

fra sanatorietiden blev nydt. Aftensma-

den på Pejsegården var ikke at kimse ad, 
- Jytte med personale vidste ikke alt det, 

de ville gøre af rart for FASTER Agda 

og hendes bysbørn. Her holdt håndbold-
pigerne os fangne pr. storskærm, så vi 

nær ikke havde nået sidste punkt til ti-
den, -- og dog, det nåede vi også - hel-

digvis havde Johannes tjek på tiden, så vi 

på bænkene i Tiphede smukke kirke med 
et par aftensange kunne få bragt oplevel-

sesfyldte sind og tanker til ro. 
Tak til alle, som var med, for fællesska-

bet denne 17. august 2004. Det har også 

været rigtig positivt at møde jer her si-
den! Og en særlig stor tak til Johannes 

for en god tur, du kender så mange køn-

ne veje i det jyske.   � 
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GRØNBJERG    TLF.: 97 38 40 42  

95959595 

Tilbudet gælder resten af september måned 2004 
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En tidlig mandag morgen i januar, fløj 
jeg 64 passagerer fra Karup til Køben-

havn. Jeg var egentlig godt træt af min 
arbejdsplan den dag, for da jeg landede i 

København, skulle jeg først flyve tilbage 

klokken halv elleve om aftenen. Hotel-
værelser siger mig ikke så meget mere, 

selv om der kommer en og reder ens 

seng og man aldrig skal vaske op. Min 2. 
pilot og jeg besluttede os for at tage toget 

ind til centrum og spise frokost inde på 
Strøget. På vej ind i toget ringer min mo-

biltelefon. ”Det er Klaus (Tang). Har du 

hørt, at Lone og Poul Erik har købt Carl 
Peders ejendom?” Det havde jeg så ikke, 

men to så kloge hoveder kunne jo til-
sammen regne ud, at sandsynligheden 

for, at deres ejendom var til salg var 

værd at ofre et telefonopkald på. 
”Det er Poul Erik”, lød det med en svag 

susen i baggrunden. Jeg havde fået mo-

bilnummeret af sekretæren på PipeCon. 
”Tillykke med fødselsdagen”, sagde jeg. 

Jeg havde været på jagt hos Børge Skytte 
om søndagen og der plejer Poul Erik at 

være fast inventar. Han var der ikke, vist 

nok fordi det var hans fødselsdag. ”Joh, 
øhh, tak – hvor ved du det fra?” Jeg for-

talte hvordan det hang sammen og vi 
snakkede lidt om gårsdagens jagt. Da jeg 

så sagde ”Og tillykke med handelen”, 

blev der helt tavs i den anden ende. 
”Hvor f…. ved du det fra? Blækket er ik-

ke engang tørt endnu.” 

 

Parpirarbejdet 

Den planlagte middagssøvn, da vi var til-
bage på hotellet, blev ikke rigtig til noget 

og heller ikke da jeg lidt over midnat lå i 

min seng på Nylandsvej, ville tankerne 
falde til ro. 

Så fulgte en tid med bankfolk, ejendoms-
mægler, landbrugsrådgiver osv. Til vores 

store glæde, kunne vi i begyndelsen af 

maj, meddele Lone og Poul Erik at vi var 
klar til at overtage Søndertoft fra den 1. 

juli. Ved køkkenbordet på Sønderkjærs-

vej, et par dage før bukkejagten gik ind, 
skrev vi under på salgsaftalen og lige in-

den jeg satte de blå kruseduller spurgte 
jeg: ”Bukkejagten, den må da tilfalde 

mig med det samme?” Vi kunne vel enes 

om at dele den – en fin gestus af Poul 
Erik. 

Flytteprocessen - og jagten 
Den 16. maj om morgenen, så jeg en rig-

���� At bo på landet 
 
 
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen 

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  40 10 48 92 
 privat 97 38 40 84 
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tig stor seksender. Desværre var det inden solopgang, 
så han forsvandt ind til naboen før jeg måtte skyde. 

De næste uger var jeg på jagt en del gange og så rå-
vildt hver gang. Jeg så tre forskellige bukke, men de 

var så små at jeg nøjedes med at nyde synet. 

Nu nærmede tiden sig, hvor vi skulle flytte. Jagt blev 
det ikke rigtig til, men flyttekasser, dem ved jeg nu 

hvordan man samler og skiller ad. Familie og venner 

var klar, så der blev hevet ned, lagt i, flyttet ud og bå-
ret ind. 24 flyttekasser, stod der i garagen og værkste-

det på Søndertoft. Så kunne vi stille og roligt begyn-
de at rykke ind derfra. De store ting kom på plads og 

endelig – tirsdag den 29. juni – var vores senge flyttet 

og vi kunne efter en lang dag, putte drengene og læg-
ge os til at sove i vores nye hjem. Skønt! 

Hvor åndssvagt det end lyder, så havde jeg sat væk-
keuret til at ringe klokken 04.20. Den fornemmelse at 

stå op og nyde naturen er dejlig. Når naturen så lige 

pludselig er, ligesom ens egen, er det helt fantastisk. 
Hvordan finder man så ud af hvornår man må skyde, 

altså solopgang. Ringkøbing Amts Dagblad. Det sid-

ste eksemplar lå sandsynligvis på Nylandsvej og de 
der var ældre var smidt ud. JÆGER, vores medlems-

blad, lå et eller andet sted i en flyttekasse. På Inter-
nettet finder man det nemt – hvis altså computeren er 

koblet op på systemet! Det blev lidt sjusseri og så 

lagde jeg en sikkerhedsmargin ind på 10 minutter. 
Solen stod op klokken 4.30. Cirka! 

Jagttøj er vel egentlig bare et eller andet modefæno-
men, hvor grøn er den gennemgående farve. Hvorfor 

er der aldrig udsalg på jagtbukser, ligesom der er på 

modetøj? Sælges billigt fordi det er det sidste parti af 
en udgået farve. I al fald havde jeg ikke den ringeste 

idé om placeringen af mit jagttøj, blandt de resteren-

de 19 flyttekasser. Cowboybukser kan bruges, både 
daglig og til lidt pænere, så hvorfor ikke også jagt. 

Goretex-støvlerne og gummistøvlerne brugte jeg hel-
ler ikke lang tid på at lede efter, så jeg satte et par 

sorte gummisko frem, så de var lige til at smutte i 

næste morgen. Heldigvis havde jeg styr på våbenska-
bet og nogle patroner, og selv om min jagtjakke hel-

ler ikke sådan lige var til at finde, lykkedes det mig at 

fremskaffe en grøn jakke. 

Den første buk 

Da jeg stod op om morgenen, onsdag den 30. juni, 
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var det ret køligt. Jeg havde sovet i en 
smart pyjamas, som Tine havde givet 

mig og det er en fuld god erstatning for 
det fine åndbare lange undertøj, som 

man kan få i en jagtforretning for 499,- 

kr. Cowboybukserne sad godt nok lidt 
stramt, uden på pyjamasbukserne. Da jeg 

kom ned i køkkenet, gik der et rådyr, næ-

sten lige uden for vinduet. Under 100 
meter var der, og så vidt jeg kunne se, 

var det en pæn lille gaffelbuk. Godt nok 
hang øjnene noget efter de fire timers 

søvn, men at stå op, gå uden for døren og 

skyde en buk og kravle tilbage til den lu-
ne seng, det var der ikke meget jagt i. 

Jeg besluttede mig for at snige mig ud 
gennem værkstedet, videre gennem fyr-

rummet, via haven, om bag de træer, der 

var væk i tidsler og op til en lille skov. 
Stod han der så stadig, ville jeg muligvis 

skyde bukken. På vejen ud ville jeg tage 

en hat og noget myggebalsam, men det 
var heller ikke lige i nærheden. Uund-

værlig, hvis der er mange gnavpander og 
myg, men….. der var jo så meget andet 

der var anderledes den morgen. Da jeg 

kom om i træerne/tidslerne, gik dyret der 
stadig, så jeg satte kikkerten for øjet, for 

at se om det var en buk der var moden til 

at høste. I det samme løb dens blære over 
og det var bestemt ikke den måde en buk 

normalt lader vandet på. Bukken var for-
vandlet til en rå!? Enten havde jeg set 

fejl, eller også var der to dyr. Jeg satte 

mig ned og ventede, for var der nu også 
en buk, kunne det være den dukkede op 

igen. På under 5 minutter, var jeg ved at 

være træt i armene af at vifte myg og an-
det småkryb væk. Råen var gået ind i 

træerne og som jeg der sad og sprællede, 
kunne jeg ikke forvente at se en buk. Jeg 

rejste mig og gik ned mod huset. Så kun-

ne jeg da også bare gå op og lægge mig 
igen, så jeg var frisk til en ny dag med 

indretning af vores nye hjem. Men….. 
jeg kunne jo også lige gå en lille tur, ud 

til det jord vi har, som ligger en halv ki-

lometer derfra. Det blev vist kun en hyg-
getur, for vinden var i den helt forkerte 

retning – men hvad, man kunne jo være 

heldig. Jeg satte mig i en stige i et hegn 
og kiggede. Bare det at se harer, ager-

høns og høre fasanfar komme med sit ka-
rakteristiske kykkeliky, efterfulgt af den 

brummelyd den fremskaffer ved at blafre 

med vingerne, er rigeligt til, at jeg nyder 
morgenen. Pludselig ”bjæffede” et rådyr. 

Jeg havde ikke set noget dyr, så jeg blev 

Høstfest i Forsamlingshuset 
 

Lørdag d. 25. september kl. 19.00 - 1.00 
 

Menu:  

Indtil videre en overraskelse -  

men medbring selv drikkevarer. 
pris 200,- 

Musik: John og Sørens orkester 
 
Tilmelding senest d. 23. september til  

Olav Therkildsen: 97 38 42 13 

Joan Nielsen: 97 38 49 41 Sogneforeningen 
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helt forskrækket. Igen skældte det ud, og 
jeg flyttede hovedet så jeg kunne se mel-

lem grenene. Der stod en rå, med næsen 
oppe i vinden. Ingen tvivl om, at det var 

min fært der gjorde hende usikker. Hun 

sprang af sted, ganske kort og stoppede 
igen. Så kom kæresten luntende bagefter. 

Det lignede faktisk, kunne jeg forestille 

mig, Tine og mig på gåtur. Hvorfor går 
kvinder så ufattelig hurtigt? Vi mænd 

halser efter, især hvis det er i Bilka eller i 
gågaden i Holstebro. Nå, men jeg satte 

kikkerten på 10 gange forstørrelse og da 

han vendte siden til, synes jeg faktisk det 
var en helt pæn buk. Pang! - og han nåe-

de aldrig at opdage hvad der skete. Hen-
ne ved bukken, satte jeg mig på hug, løf-

tede dens hoved og beundrede opsatsen. 

Så skal sådan en jo brækkes, dvs. indvol-
dene ud. Det er ikke nemt uden kniv! Jeg 

lagde bukkens hoved mellem dens for-

ben og trak dyret op fra skrubberiet, op 
over marken, langs læhegnet, ud på mar-

ken og oppe ved vejen, lagde jeg den ind 
i hegnet. 

 

”Far har skudt en buk!” hviskede jeg 
til Thomas, som straks var lysvågen. 

Klokken var kun 05.40. Thomas havde 
været med på bukkejagt nogle gange, 

men aldrig hvor vi havde skudt noget. 

”Vi skal se om Faust kan finde den.” 
sagde jeg og forklarede hvordan den var 

løbet lidt væk, efter jeg havde skudt den. 

Esben blev også vækket og var vågen 
med det samme. Så fandt vi schweissli-

nen frem, og jeg fandt en brugbar kniv. 
Far, drenge og hund traskede af sted og 

vi fandt ”anskudsstedet.” Så fik hunden 

line på og - gik i den stik modsatte ret-
ning! Flot, makker. Råens spor hang sta-

dig i det fugtige græs. Nå, men vi prøve-

de igen og så var den rigtige fært der og 
så skal jeg love for, at der blev trukket i 

linen. Stor jubel fra drengene, da det lyk-

kedes at finde bukken. Så hjalp vi hinan-
den med at skære hul i skindet og få de 

forskellige dele ud. Jeg brækkede dyret 
og Thomas obducerede, så han havde 

blod op til albuerne. Esben rynkede lidt 

mere på næsen. 
Hjemme på græsplænen blev der linet op 

til den store fotoseance. Både digitalka-

meraet og det rigtige kamera var uden 
strøm! I hvilken flyttekasse var oplade-

ren? Vi opgav og hang i stedet bukken 
op på vildtkrogen. Med næsten rene 

hænder, svedige fødder og med en kvart 

bolle mellem tænderne, kravlede vi tre 
knægte, klokken syv, op til mor i den 

store dobbeltseng. Der sov vi til klokken 
ni, hvor endnu en herlig dag på landet 

kunne begynde. 

Vi elsker at bo på landet – faktisk er det 
endnu bedre, end vi havde drømt om.  � 

Bredgade 64  6900 Skjern 
97 35 12 1 1 
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���� Ungdomsklubben 
 
 
Ved: Hanne Kæmpegaard 

 

Så er det september og ungdomsklubben 
slår dørene op for en ny sæson.  

Ungdomsklubben er for de børn, der går 
i 5., 6., 7. og 8. klasse. Som de tidligere 

år vil Lennart og Lya være de voksne, 

der er hos børnene på klubaftnerne. 
Klubaften bliver om torsdagen fra kl. 19-

22. Man kan blive medlem for 125,- kr. 

om året, men man kan også vælge at be-
tale 10,-kr. pr. aften. 

Der vil i løbet af vinteren, ligesom de 
tidligere år, blive arrangeret forskellige 

ture, som f. eks. bowling, skøjtediskotek, 

biograftur m.m. 
Ungdomsklubben vil i år være i det gam-

le bageri. Vi håber at se en masse unge, 

og at vi sammen kan være med til at lave 
en hyggelig ungdomsklub. 

 
Venlig hilsen Bestyrelse og ledere.  � 

 

Entreprenør  Kim Lørdal  -  Kjærgårdsvej 4, Grønbjerg 

Stryg og ålepas 

Bobcat udlejes m/u mand 

Skæring af grøde med båd 

Oprensning af søer/vandløb 

Anlæg af nye søer/okkersøer 
 

Tlf.: 23 47 45 24 
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���� Grønbjerg GUF 
 
 
Ved: Bestyrelsen 

 

Den kommende sæson i  

Grønbjerg GUF 

 

Gymnastik 

Så er endnu en sæson ved at starte op i 

Grønbjerg GUF. 
I år har det været rigtig svært at finde in-

struktører til alle vores hold, men nu 

hjælper det på det. 
 

Vi mangler stadig en instruktør til unge 
piger og damer – så har du mod på det, 

eller kender du nogen der har, hører vi 

meget gerne fra dig! 
 

Vi vil i år prøve at starte et anderledes 
pige og dame hold op, og håber at vi må-

ske kan lokke lidt flere piger og damer af 

sted til gymnastik en gang om ugen. Det 
bliver et hold med en god (lidt hård) op-

varmning, styrketræning, lege og for-

skellige spil  
 

Badminton 
Der vil i år være 3 hold med undervis-

ning. 

2. - 3. klasse vil blive trænet af  
Grete Tange mandag  kl. 13 - 14. 

 
4. - 5. klasse vil blive trænet af  

Vagn Jacobsen mandag kl. 18 - 19. 

 

6. - 7. klasse vil blive trænet af  
Erik og Johnny fra Lyngdal  

torsdag kl. 17.30 - 18.30.  
 

Badminton begynder i uge 39 og slutter i 

uge 13. 
Tilmelding til badminton for spillere, der 

ikke ønsker undervisning, er tirsdag d. 

14. september kl. 19.00 i gymnastiksa-
len. 

Badmintonturneringen i Grønbjerg bliver 
i weekenden d. 12 - 13 marts. 

Se priser i aktivitetskalenderen.   

 

Svømning 

Vi gentager succesen fra sidste år, og 
starter op i uge 39 med svømning i Ulf-

borg Svømmehal.  

Stedet byder på nogle gode familie- og 
småbørnsvenlige faciliteter, som sidste år 

tiltrak mange Grønbjerg-familier. Vi hå-

ber at I er klar igen til denne sæson !! 
Der er afgang fra p-pladsen ved Børne-

nes Hus onsdag kl. 18.00 og afgang fra 
Ulfborg Svømmehal kl. 20.00. Prisen er 

30 kr. pr. person pr. gang. 

Vi har i år valgt IKKE at svømme i efter-
årsferie og vinterferie, og ligeledes er der 

heller ingen svømning i hele december 
måned, da vi sidste år erfarede, at juleka-

lenderen holdt mange børnefamilier 

hjemme, og det er jo trods alt sjovest, når 
bussen er fyldt !! 

Vel mødt til en forhåbentlig sjov og hyg-

gelig sæson!!  � 

 

Adr.:  Svinget 2B Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 
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���� Sogneforeningen 
 
 
Ved: Bestyrelsen 

 

Det er med glæde at vi erfarer at Vide-
bæk Kommune nu har fået overdraget 

renholdelsen af fortovet foran ”det gamle 
bageri”. 

Derudover er der også truffet aftale om 

at det store vindue bliver repareret og at 
vinduet bliver malet eller på anden måde 

bliver gjort pænere at se på, end det gør 

nu. 
Renholdelsen foran ”det gamle bageri”  

har ligget stille siden lejligheden ved si-
den af butikken blev fraflyttet.  

Det er en fornøjelse at se, at der nu er 

blevet ryddet op. 
Når der sker en sådan drastisk ændring 

til det bedre, lægger man mærke til det, 
og det får os i bestyrelsen til at opfordre 

alle om at gøre en indsats for at holde 

byen pæn.  
Det giver et godt indtryk når man kører 

igennem byen og ser at der bliver holdt 

orden og pænt foran husene og det må 
absolut også være medvirkende til at 

eventuelle tilflyttere får lyst til at købe 
bolig i Grønbjerg. 

Brænde sælges 
 

Grundet overgang til nyt fyr  
sælges tørt, et år lagret gran og elme- brænde 

 
Kløvet kr. 150,- pr. rummeter 
Ukløvet kr. 100,- pr. rummeter 

Afhentet  
 

Engestofts Plantage • Sønderkjærsvej 9 • tlf. 97 38 43 32 

Er du vaks 

så kom straks 

jeg er klar 

med kam og saks 

97 38 42 85 

Hermed er opfordringen til en ren og 
pæn by givet videre. 

Vi vil samtidig med, rette en stor tak til 
de husstande der vander og vedligehol-

der vore blomsterkasser.  � 
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���� Læsekredsen 
 
 
Ved: Helle Engestoft 

 

Tilbud om mange fritidsaktiviteter er 
kommet ind af vores brevsprækker og 

postkasser i den senere tid. 
Læsekredsen er ikke en af dem, men er 

du en af dem som læser bøger, og har 

lyst til at diskutere dem med andre, er vi 
en flok der i flere år har været samlet en 

gang om måneden i Børnenes Hus. Vi 
mødes kl.19.30, taler om den sidste bog 

vi har læst, får en ny, som vi har Torben 
til at skaffe hjem fra biblioteket. Så har 

du lyst til at være med til at bestemme 

hvad vi skal læse det næste års tid, så 
kom og vær med. 

Henvendelse til  

Else Petersen  97 38 43 73 
Helle Engestoft  97 38 43 32   � 

    

Grønbjerg byGrønbjerg byGrønbjerg byGrønbjerg by---- og Erhvervsudvikling ApS og Erhvervsudvikling ApS og Erhvervsudvikling ApS og Erhvervsudvikling ApS 
 

Afholder Generalforsamlinger Afholder Generalforsamlinger Afholder Generalforsamlinger Afholder Generalforsamlinger     
 

    
    
    

    
    

Torsdag d. 18. november 2004 kl. 19Torsdag d. 18. november 2004 kl. 19Torsdag d. 18. november 2004 kl. 19Torsdag d. 18. november 2004 kl. 1900000000 
 

Generalforsamlingerne fortsætter herefter i:Generalforsamlingerne fortsætter herefter i:Generalforsamlingerne fortsætter herefter i:Generalforsamlingerne fortsætter herefter i:    
Storrummet i Børnenes Hus kl. ca. 20Storrummet i Børnenes Hus kl. ca. 20Storrummet i Børnenes Hus kl. ca. 20Storrummet i Børnenes Hus kl. ca. 2000000000    

Evt. ændringer i forhold til stedet vil blive bekendtgjort 

 
    Dagsorden :Dagsorden :Dagsorden :Dagsorden :    
1.1.1.1.    Valg af dirigent.Valg af dirigent.Valg af dirigent.Valg af dirigent.    
2.1.2.1.2.1.2.1.    Årsberetning.Årsberetning.Årsberetning.Årsberetning.    
2.2.2.2.2.2.2.2.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab.Fremlæggelse af det reviderede regnskab.Fremlæggelse af det reviderede regnskab.Fremlæggelse af det reviderede regnskab.    
3.3.3.3.    Beslutning om anvendelse af årets overskud eller dækning af evt. tab.Beslutning om anvendelse af årets overskud eller dækning af evt. tab.Beslutning om anvendelse af årets overskud eller dækning af evt. tab.Beslutning om anvendelse af årets overskud eller dækning af evt. tab.    
4.4.4.4.    Valg af bestyrelse.Valg af bestyrelse.Valg af bestyrelse.Valg af bestyrelse.    
5.5.5.5.    Valg af revisor.Valg af revisor.Valg af revisor.Valg af revisor.    
6.6.6.6.    Indkomne forslag fra bestyrelsen eller anpartshavere.Indkomne forslag fra bestyrelsen eller anpartshavere.Indkomne forslag fra bestyrelsen eller anpartshavere.Indkomne forslag fra bestyrelsen eller anpartshavere.    
7.7.7.7.    Evt.Evt.Evt.Evt.    

P.b.v. Ivan Mortensen.  

Også i år begynder vi med virk-
somhedsbesøg, denne gang hos: 

JKE - Design / Holger Sørensen 
Holstebrovej 8, Grønbjerg 
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Grunde til salg i Grønbjerg 

Meget attraktive grunde sælges i Ommegårdparken 
 

Ommegårdparken er beliggende tæt ved Børnenes Hus og Multisalen. 
Børnene behøver ikke at komme på offentlig vej for at komme i Skole. 

 
Grundstørrelser: 884 m2 - 1360 m2 
Priser fra: 112.000 - 165.000 kr. 
 
Tilslutnings afgift pr. grund i 2002: 
El: -------------------------------------------kr. 12.000 
Vand:----------------------------------------kr. 10.000 
Fjernvarme:---------------------------------kr. 22.000 

 
Henvendelse til Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling  

v/ Ivan Mortensen  tlf.  97 38 42 81 
mail: post@ide-huse.dk 

Ommegårdvej  
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Udlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af Multisalen    
    

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

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

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

Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af: 
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Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 
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���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 
Grethe Benny Vang Sørensen, Spjald 
Plejehjem- tidl. Frydendalsvej, Grøn-
bjerg. 69 år. 
Benny Sørensen, som grønbjergboere 
kendte hende som, døde den 21. juni 
2004 efter lang tids svær sygdom - og 
blev bisat fra Nr. Omme Kirke den 26. 
juni. 
Grethe Benny blev født i Grønbjerg som 
yngst i en søskendeflok på fire - voksede 
op her og havde sin skolegang i Nr. Om-
me Hovedskole. 
Som ung havde hun flere år plads som 
centraldame på Hover Telefoncentral. 
Men allerede som 19-årig blev hun gift 
med Arne Sørensen, og siden har Benny 
været bosiddende på Frydendalsvej. Hun 
valgte at blive hjemmearbejdende hus-
mor, for at være mor for sine børn. Og 
det blev hun, endda en god én af slagsen, 
en rigtig kærlig og dejlig mor, understre-
ger hendes børn i dag, og det er vel det 
bedste skudsmål af alle! 
Da børnene kom lidt ”fra hånden” fik 
Benny også lyst til at komme ud at virke. 
Bl.a. hjalp hun Arne med rengøringen på 
Grønbjerg Skole, hvor han var ansat som 
pedel i mange år. Men også på et handi-
caphjem i Videbæk kunne hun rigtig 
komme til at udfolde sine evner for - og 
lyst til at have omsorg for andre. 
Benny var en del år en dygtig og iderig 
formand for Grønbjerg Husholdningsfor-
ening. 
Selv var hun meget kreativ, og der er 
næsten ikke den slags håndarbejde, hun 
ikke har prøvet. Hun læste meget, var 
god til at synge og spille på sit orgel. To 
sangkor har også haft glæde af hendes 

medvirken. 
Benny og Arne var glade for at køre ture 
med deres campingvogn, og mange er de 
ferieoplevelse, de har givet deres børne-
børn ved at være med bedsteforældrene 
på campingferie. Uforglemmelige min-
der fik disse børn om et par festlige, kær-
lige ”bedster”! 
I 1993 havde Grethe Benny den sorg at 
miste sin mand, men hun havde kræfter 
til at komme videre ved hjælp af sin ild-
hu og sit gå på mod. Hun begyndte her at 
tage del i mange af de ting, der foregår i 
DGI - ældreidræt, og det var hun meget 
glad for. Det var også her i foreningen 
hun senere traf Anders Hykkelbjerg fra 
Lem, som hun fik et varmt og godt for-
hold til. Også hans børn og børnebørn fik 
hun et kærligt og godt forhold til. 
De to fik mange gode oplevelser sam-
men - ikke mindst når de tog på charter-
rejse sydpå, så også for Anders er det et 
stort tab, at Grethe Benny gik så tidligt 
bort. Hun elskede Grønbjerg, havde haft 
et rigt og godt liv her, så det var ikke 
med hendes gode vilje, at sygdom på en 
måde tvang hende til at sælge huset og 
finde sig en lejlighed i Spjald, hvor hun 
boede et års tid, indtil hun blev så af-
kræftet, at hun blev beboer på Plejehjem-
met, hvor hun fik den omsorg og pleje, 
hun havde brug for. 
Trods sin svære sygdom beklagede hun 
sig aldrig. Det var med fred i sind Grethe 
Benny den mandag morgen - omgivet af 
sine kære - sov stille ind!  
Hun efterlader sig sine fire børn: Anne 
Mona i Åbenrå, Irma i Lemvig, Tommy i 
Mejrup og Martin i Odense - svigerbørn 
samt 7 børnebørn. 
Æret være Grethe Benny Vang Søren-
sens minde! 
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Henry Larsen, Skolevænget 5, Grøn-
bjerg. 80 år. 

Henry Larsen døde den 28. juli 2004 på 
Centralsygehuset i Holstebro og blev be-

gravet fra Nr. Omme Kirke den 3. au-

gust. 
Henry Larsen blev født som søn af tøm-

rermester Larsen og fru Marie som en af 

de yngste i en stor børneflok. Henry var 
tvilling med Elly (senere Kyndesen). 

Så mange børn kunne forældrene ikke 
finde beskæftigelse til i hjemmet, så den 

lille Henry måtte ud at tjene som hjord-

dreng allerede i 7-8- års alderen. Det var 
ikke til den store løn, men føden ku´ man 

da altid få, har Henry fortalt. Det var vel 
hårdt til tider, men man var da ikke ene 

om det, og skolegang var der ikke meget 

af om sommeren dengang, højest en for-
middag om ugen! 

Henry fortsatte med at arbejde ved land-

bruget som tjenestekarl indtil han blev 
25 år. Han gik da i murerlære, og dette 

fag har så været hans til pensionisttilvæ-
relsen meldte sig. 

Sine sidste år ved faget var han ansat ved 

Ulfborg Statsskovdistrikt, hvor han repa-

rerede huse, der hører under Statsskovdi-
striktet. Ved siden af murerjobbet har 

Thyra og Henry sammen drevet en mink-
farm, og nogle får har der også været at 

tage sig af. Dyrene havde de på et dejligt 

sted nær Pøl bæk. I tilknytning hertil 
havde Henry opført et lille skur. I dette 

skur yndede han at sidde i egne tanker og 

fundere over tilværelsens underfundighe-
der - omgivet af naturen og sine dyr! 

I de seneste år gik Henry mange og lange 
ture rundt i Grønbjerg og omegn og fik 

sig en god snak- snart med den ene og så 

med den anden, - en del af bybilledet, 
som vi nu må savne. - Haven interessere-

de ham også meget, Thyra og Henry har 
i vid udstrækning dyrket deres egne 

grøntsager - til glæde for dem begge! 

Thyra og Henry kunne have fejret guld-
bryllup til november. I deres ægteskab 

kom to sønner, som voksede op i et godt 

og trygt hjem. 
Henry sov stille ind efter gentagne syg-

domstilfælde, og efterlader sig sin kone 
Thyra og sønnerne Flemming og Bo 

samt svigerdøtre og 6 børnebørn. 

Æret være Henry Larsens minde!  � 

Tirsdag den 2. november kl. 19.30: 
Musikalsk foredrag med Bjarne Lisby, i  
Vildbjerg fritidscenter. 
 
Fredag den 12. november kl. 19.00: 

Kulinarisk komsammen 
Pølsespecialiteter og ølsmagning 
I samarbejde med Brugsen og Jørgen Demant. Tilmelding i Brugsen. 
 
Lørdag den 20. november 2004, kl. 10.00 - 16.00: 

Julemarked i forsamlingshuset. 
Stande kan bestilles i uge 41 på tlf.: 97 38 42 85 
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Tidligere forstander på Brejninggaard Efterskole 
Asger Gynther Nielsen 

 
mandag den 4. oktober kl. 19.30  

Børnenes Hus i Grønbjerg.  
 
Emnet på sit foredrag kalder han: ”Mig og de andre”. 
Asger Gynther Nielsen er kendt af både efterskoleelever og andre årgange 
som en fortræffelig fortæller. 
Husk at tage en kop med! 

 
Menighedsrådet og Kirkeligt Samfund. 

 
En aften med Grete Tange. 

tidligere lærer ved Grønbjerg Skole 
 

torsdag d. 4. november kl.19.30 i  
Konfirmandstuen v/ Præsteboligen. 

 
Grete kender vi som en pige med sine meningers mod, og som hende, som 
nok skal holde sine tilhøreres interesse fanget.--  
Kom og hør, hvad hun har fået ud af at fundere over emnet: ”Midlertidige 
fællesskaber”! Et emne, som dansklæreren fik kastet ud, da hun læste 
Dansk på VUC i fjor. 
 
I forbindelse med kaffepausen afholdes generalforsamling efter vedtægterne. 

 
Kirkeligt Samfund. 

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 
 

Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 

Totalenteprise ● Modernisering ● Gulvbelægning 
 

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

 

INGEN OPGAVER ER FOR STOR  -  INGEN OPGAVE ER FOR LILLE 
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VIKINGEN ER LØS 

En lastbil kører for fuldt drøn ud af motorvejen, pludselig kører en rusten Opel op 
på siden af ham, og føreren som er iført en beskidt omvendtsiddende BIF-kasket 

ruller vinduet ned og råber: "Jeg heder Brian og er Brøndby-fan, jeg kører Opel, og 
du er ved at tabe din last!"  

Lastbilchaufføren ryster på hovedet og sætter farten op.  

Et øjeblik efter er BIF eren der igen og siger nøjagtigt det samme.  
Lastbilchaufføren sætter igen farten op. Der går et øjeblik, hvorefter Opelen igen 

kører op på siden: 

Bifferen siger, nu meget indtrængende:  
"Jeg hedder Brian og er Brøndby-fan, jeg kører Opel, og du er ved at tabe din 

last !"  
Lastbilchaufføren ruller vinduet ned og råber, nu tydeligt irriteret: 

"Jeg hedder Jens, jeg er lastbilchauffør og jeg er ved at salte vejen!" 

 
Hentet fra Internettet og navnene kan naturligvis udskiftes efter for godt befinden-

de. 

 

Poul Nyrup besøgte en skole i sidste uge. Han spurgte eleverne, om de kunne give  

ham et eksempel på en tragedie.  
En lille dreng rejste sig, og sagde: Hvis min bedste ven leger ude på gaden, og der 

kommer en bil og kører ham ned, så han bliver dræbt, så ville det være en tragedie. 

Nej, siger Poul Nyrup, det ville være en ulykke.  
En pige rækker hånden op. Hvis en skolebus med halvtreds børn kørte ud over en 

klippe så alle blev dræbt, så ville det være en tragedie. Det er ikke helt rigtigt, for-
klarer Poul Nyrup. Det er, hvad vi ville kalde et stort tab.  

Der bliver stille i lokalet, og ingen af børnene tør melde sig. Efter et stykke tid er 

der dog endelig en dreng, som rækker en hånd i vejret. Med en spinkel stemme si-
ger han: Hvis en flyvemaskine med Poul Nyrup, Mogens Lykketoft og Ole Stavad 

blev sprængt i luften, ville det være en tragedie.  
Rigtigt, siger Poul Nyrup. - Og kan du forklare hvorfor?  

Fordi, siger drengen, det er ikke en ulykke, og det ville heller ikke være noget stort 

tab..!! 



GRØNBJERG MØBELINDUSTRI A/S 
 

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

e-mail: johnasmussen@mail.dk 
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