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Et lag rimfrost havde lagt sig over den Grønbjergske natur
én af juledagene.
Billede er taget nær ved banens ”udløb” i Sønderkjærsvej

RUNE
STENEN

I Redaktionen
Forsiden:
Da stormen rasede over landet i weekenden den 8.-9. januar, sad vi lunt og
godt inden døre og havde lys og varme
nok og ingen vand i kælderen. Dagen
efter - om søndagen - gik vi en tur og
inspicerede vores skov, hvor mere end
hundrede træer var blevet stormens bytte. Da tænkte jeg på, at forsidebilledet
skulle afspejle naturkræfternes enorme
styrke, men jeg valgte alligevel at vise
den styrke som naturen også har, ved at
lade frosten få overhånd og lægge et
meget fint hvidt lag over landskabet.
Og den skønhed, som vi har her i vort
sogn, vil jeg absolut opfordre alle til at
nyde. Ligegyldig hvor vi vender os hen
i vort smørhul, kan vi finde den gode
natur og vi har ikke langt for at komme
ud i den - den er lige uden for døren!
Godt Nytår til alle:
Og det må være mit stille håb at alle må
få et godt nytår.
Da det nu er væsentlig nemmere at tale
om det der er sket, frem for at spå om
fremtiden, vil jeg, det dovne menneske
jeg er, belave mig på det.
For at begynde med noget for sognet
glædeligt kan jeg konstatere at der i
2004 blev fødet 11 børn i Grønbjerg.
Det er flot og giver anledning til optimisme for skolens fortsatte eksistens.
Man kan så kun håbe på, at alle 11 bliver i Grønbjerg eller ved fraflytning,
bliver erstattet af nye indbyggere.
2004 blev også året hvor vi fik ny
Brugsuddeler, hvor vi fik ny Skoleleder
og fik ny Præst.
Jens Peter Mikkelsen som vor brugsuddeler hedder, har sikkert haft nok at gøre med at få én til tider omsust brugs på
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fode.
Mit håb er at det må lykkes for ham og
Brugsens bestyrelse, at få den del af vort
lokalsamfund til at trives.
Vor skoleleder Alan Larsen, fornemmer
jeg, har haft sit at se til med skolestruktur og den omkalfatring det har, og måske i yderste konsekvens medfører.
Hvad det bringer, kan kun tiden og lokalsamfundet vise. Der er gået et stykke
tid nu, siden der var borgermøde i Forsamlingshuset. Sindene har lagt sig, men
jeg håber blot at de hviler for at komme
igen, hvis tingene går lokalsamfundet
imod.
Vores præst Ole Rasmussen er kommet
med mange nye tiltag i den kirkelige retning. Min fornemmelse er, at også den
side af lokalsamfundet trives. Det materielle er i hvert tilfælde på plads, idet
præstefamilien er flyttet ind i en næsten
ny præstebolig. Derudover kan sognet
glæde sig over den nye konfirmandstue
som lokalsamfundet kan få megen nytte
af. I
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I Nyt fra Byrådet

(personer og strategi) frem mod det byrådsvalg, vi skal have til november 2005.

Ved: Gravers Kjærgaard

Nyt fra Byrådet v.
Gravers Kjærgaard.
Et begivenhedsrigt
år rinder snart ud,
mens disse linjer
skrives. Da jeg
skrev på dette tidspunkt sidste år, spåede jeg et spændende
år, og det har det sandt at sige været. Jeg
tænker selvfølgelig her på den offentlige
strukturreform. Jeg fremhævede også, at
skulle vi have ændringer, skulle det selvsagt være til det bedre og tilmed synlig
for borgerne. Til det sidste må siges, at
heri ligger udfordringen i tiden der kommer. Ændringer får vi - den diskussion er
slut! Vi får store kommuner og en anden
fordeling på en lang række offentlige opgaver.
Fremtiden
Nærdemokratiet bliver der også pillet
ved, der skal langt flere stemmer til at give valg af en kandidat til de kommende
byråd, vel ca. tre gange så mange. Den
situation skal man være sig bevidst i de
lokale borger/sogneforeninger. Herom er
der formuleret i ”Aftale om strukturreform” : ”Der iværksættes i samarbejde
med repræsentanter for kommunerne,
landsbyforeninger og andre repræsentanter for foreningslivet et arbejde om,
hvordan der kan gives mulighed for bedre inddragelse af borgere og brugere i
de lokale beslutninger.” Selv om det er
en kendsgerning, at der skal flere stemmer til at give repræsentation, skal vi, i
et lokalområde som Grønbjerg, absolut
ikke på forhånd smide håndklædet i ringen. Så hermed vil jeg give en opfordring til at tænke godt og grundigt,

Året der kommer, lokalt (Videbæk
Kommune)
Det er vist de fleste bekendt at kommunens skolestruktur er sat i spil, så det vil
jeg ikke gå i enkeltheder med, blot nævne at heri ligger en meget stor udfordring
for BUK udvalg og Byråd. Opgave og
tidsplan er beskrevet, så nu venter der
blot hårdt arbejde forude. Forvaltning og
skoleledere er allerede i gang med opklarende og faktuelle oplysninger til brug
for den videre politiske behandling.
fortsættes side 6...
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...fortsat fra side 3

”Politiske målsætninger” er et begreb, vi
vil komme til at arbejde med øget fokus
på fremover. Vi er så småt begyndt, men
de nye og større kommuner vil gøre det
yderligere aktuelt. Meget forenklet betyder det, at politikerne skal være bedre til
at formulere sine målsætninger overordnet – det borgerne har valgt byrådspolitikerne til, og så dermed bruge mindre tid
til fordybelse i enkeltsager. Eksempelvis
kunne det være politisk målsætning på
børnepasningsområdet, sundhedsområdet
etc. Jo mere præcis målsætningerne kan
formuleres, jo lettere er det for forvaltningens ansatte efterfølgende at styre
mod målet, - det synes jeg i øvrigt, de har
krav på.

Ringkøbing – Skjern Kommune
Arbejdet omkring sammenlægning til
den nye storkommune er sat i gang i både den politiske og administrative styregruppe. Fra 1. dec. 2004 til 30. juni 2005
forløber en afklaringsfase, herefter indtil
udgangen af 2005 er det planlægningsfasen. Dernæst overtager de nye byråd,
som fungerer som sammenlægningsudvalg i 2006 i en beslutningsfase indtil 1.
jan. 2007, hvor det så er en gennemførelsesfase, der står for.
Arbejdet kører meget åbent og kan følges på www.ringkobing-skjern.dk, det
vil jeg gerne opfordre til at gøre brug af.
Afslutning
Jeg vil slutte af med at takke for medspil
og modspil i året der går på hæld og
samtidig ønske alle Runestenens læsere
et godt og lykkebringende nytår.. 

Jægerkorps-soldat eller operasanger!
Kom og hør en ildsjæl.
Mads Bille, stifter af Den Jyske Sangskole i Herning, organist ved Herning Kirke og leder af Herning Kirkes Drengekor.
Kommer til Grønbjerg (Se omtalen side 28)

onsdag den 2. februar kl. 19.30 i forsamlingshuset.
Entre 50 kr. Kaffe/te kan købes. Alle er velkommen
På vegne af menighedsrådene i Videbæk Kommune Nr. Omme Menighedsråd.

Adr.:
Svinget 2B Grønbjerg
Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68
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I Trinidad og Tobago
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

Det var ikke med min gode vilje, da jeg
sidst i november åbnede mit skab i Karup og så på min arbejdsplan. Jeg skulle
til Trinidad og flyve – i to uger inkl. julen! Havde det været fra den 10. til den
24. januar så havde jeg taget imod med
kyshånd, men at gå glip af julen, familiehyggen, julegåsen, juleøl & snaps, det
var uoverskueligt. Jeg forsøgte at ringe
til vores planlægningsafdeling og overbevise dem om, at datoerne måtte være
forkerte, men nej, de var ubarmhjertige.
Kom du bare i gang med at bestille tid til
alverdens vaccinationer var meldingen.
Jeg vidste naturligvis godt, at vi opererer
to fly mellem Trinidad og Tobago for
BWIE, (British West Indian Airlines) og
at de som havde været derude var af delte meninger om stedet, men ellers vidste
jeg ikke så meget. Først undersøgte jeg
geografien.
Trinidad er en
af de vestindiske øer og ligger bare 11 kilometer fra det
sydamerikanske kontinent
med Venezuela som nærmeste nabo. Øen
er
sammen
med Tobago
én stat og har
haft en noget
omtumlet tilværelse, senest
under engelsk
herredømme,
indtil de blev
selvstændige

ved en fredelig revolution i 1962. Engelsk er øernes sprog, men med en accent som kan være mere uforståelig end
swahili. En rigtig trinidianer har mindst
fem forskellig slags blod i årerne, siger
de. Olie er det, som holder økonomien
og dermed skole, sundhedsvæsen osv.
kørende og har til gengæld gjort befolkningen til en flok dovne fest-aber. Hele
deres kultur er så vidt forskellig fra en
danskers, hvilket jeg skulle komme til at
opleve på tætteste hold.
Selve turen til Trinidad gik via en overnatning i London og videre næste formiddag via Antique.
Bortset fra en billet med forkert dato, en
forsvunden kuffert og to en halv times
forsinkelse, gik det fint. At træde ud af
terminalen i Piarco, lufthavnen i hovedstaden Port of Spain, var som at få et
varmt, vådt håndklæde kastet i hovedet.
28 grader kl. 20.45. Jeg fulgtes med det
crew, som havde fløjet aftenturen, ud til
hotellet. Det var en køretur på næsten en
time, og selv
om det var
mørkt, fik jeg
allerede
et
indtryk
af,
hvad det var
for et land, jeg
var kommet
til. Ligesom vi
ser overkørte
pindsvin
på
vejen, kom vi
forbi flere døde hunde, som
lå og svulmede op i den
fugtige varme
aftenluft. Der
lå alverdens
affald overalt.
I de fattige bo7

ligkvarterer var de pænere huse hegnet
ind med deres hjemmelavede pigtråd,
som var knuste flasker, støbt ned i cement på overkanten af en mur. Da vi
nærmede os hotellet, blev husene mere
og mere mondæne, bl.a. kørte vi forbi
præsidentens palæ. Hotellet var fint, med
de to vigtigste ting – en swimmingpool
og værelser med aircondition. Ved poolen sad de andre piloter og stewardesser
og fik sig en aftendrink. Jeg skulle lige
høre de seneste røverhistorier og det trak
lidt ud. Med en krop der er fem timer
længere fremme end uret, var det en træt
vestjyde, der lagde sig til køjs den aften.
Heldigvis skulle jeg ikke flyve næste
dag, men fri havde jeg ikke. Jeg skulle
være Cimber Air’s chef på stedet i en
kort periode, da han som havde været
boss sidst, skulle hjem til jul, og den nye
først kom den 29. dec. Det skulle vise sig
at blive en stor udfordring. Jeg fik overdraget en masse informationer, men fik
da tid til et par timer ved poolen senere
på dagen.

Vækkeuret ringede kl. 04.30 næste morgen, men jeg var allerede vågen. Det indre ur rykker man ikke sådan uden videre, så da mit stod på 09.30, var det – endnu – ikke noget problem.
Det er helt og aldeles anderledes flyvning end det vi oplever i Europa. Vejret
var som regel skyfrit om morgenen.
Nord for Piarco er der bjerge og regnskov. Her dannes der op ad dagen skyer
og regnbyger, men de er nemme at se og
dermed flyve uden om. I Danmark ser vi
ofte ikke jorden, når vi er oppe i højden,
pga. de mange massive sky/
frontsystemer. Radaren på Trinidad blev
ramt af lynet i 1999 og ”hvorfor lave det
i dag, som man heller ikke gider lave i
morgen?” I Danmark er vi altid under
observation på radar. Flyvelederne i
Piarco holder styr på flyene, ved at vi
rapporterer en radial og afstanden til et
radiofyr samt vores højde. Man er lige en
tand mere vågen, skal jeg hilse og sige.
Hvis vi flyver ind til Kastrup, og der ikke
er så meget trafik og der er god sigtbar-

Tobago fra luften (farven i vandet kommer ikke til sin ret i s/h)

8

hed kan vi få en ”visual approach.” Her
fløj vi visuelle anflyvninger hele tiden.
Ned gennem bjergslugter og rundt om
palmer – rigtig cowboyflyvning, hvor
man virkelig håndterer flyveren uden
brug af autopilot. Det var sjovt!
Det der var svært ved flyvedelen, var at
håndtere den forskellighed i kultur, der
bl.a. gør at, det var svært at flyve til tiden. Til gengæld fløj vi også et kvarter
før tid, hvis vi var klar. En balancegang
mellem at banke i bordet og samtidig få
et smil på læberne. Vi havde to problemer med passagererne. Deres ligegyldighed over for tid. Det var et problem, hvis
vi havde fem amerikanere med, som
skulle nå et fly til Miami. Det andet var,
at de ikke ville ud i regnvejr. Der er hen
på dagen mange småbyger, oftest regner
det 5-10 minutter, men det kunne også
være mere. Hellere sidde i tørvejr i tyve
minutter end blive det mindste våd. Vi
fandt ud af, at det havde noget med deres

hår at gøre. Det bliver ”uglet” af vand.
Det løste jeg ved at fortælle dem over
højtaleren: ”Mine damer og herrer. Dette
er kaptajnen. Besætningen skal videre,
og vi har den regel i Cimber, at sidste
passager om bord skal gøre flyet rent.”
Så kom de ud! En dag blev personalet
ved gaten dybt rystede. Vi havde alle om
bord og bagagen var lastet. Vi manglede
bare at få det stykke papir ud til underskrift, som bekræfter at det antal personer der er gået ud og antallet af kufferter,
var i overensstemmelse med det vi havde
i flyet. Men det småregnede!? Denne
rablende gale danske kaptajn forlod flyet
og gik de 70 meter i regnvejr ind til gaten, hvor de var ved at få et chok, da jeg
trådte ind. ”Did you walk out in the
rain?” Jeg var fra den dag ikke helt tilregnelig – i deres øjne. Jeg foreslog dem
at anskaffe en paraply. Det havde de end
ikke overvejet, selv om firmaet har eksisteret i over 30 år?

Et af de "Beachhouse" vi lånte den 25. december
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Allerede næste dag begyndte mine første
strabadser. Der var problemer med et af
flyene og den reservedel der skulle bruges skulle komme næste dag fra Puerto
Rico. For en sikkerheds skyld tog vi flyet
ud i tre dage. Al planlægning skulle laves om, så det var hårdt arbejde. Men
bagefter har det også været spændende.
Et par dage senere, da flyet var i gang
igen, turde jeg ikke andet end at sende en
af styrmændene på hospitalet. Han havde
slemme maveproblemer og det viste sig
da også at være hvad jeg frygtede. Salmonella. En dårlig mayonnaise – hvordan de så kan se det ved jeg ikke. Så var
der kludder i planlægningen igen. Heldigvis var de andre flinke til at flyve på
deres fridage, så vi fik det til at hænge
sammen.
Jeg havde fornøjelsen af at møde nogle
personligheder, noget ud over det sædvanlige. Nasim Muhammed var af indisk

afstamning og var 63 år. Han var opvokset under ekstremt fattige forhold. Han
fik en ny bror eller søster hver gang et
stort fly lettede fra Trinidad, fortalte han.
Han sagde ikke direkte at hans mor var
prostitueret, men de var 17 søskende
med stort set lige så mange forskellige
fædre. Hans liv havde han viet til at gøre
andre mennesker glade. Den 25. dec. fejrer de jul på Trinidad. Han fejrede den
ved at invitere os danskere ud til et
”Beachhouse” ved Atlanter-havet, som
tilhørte ejeren af det taxiselskab vi benyttede. Alt var tilrettelagt, så der kom
en taxibus og hentede os, og Nasim var
guide på turen tværs over øen. Han tog
tilbage på arbejde og kom og hentede os
sidst på eftermiddagen. ”Skal du ikke
fejre julen?” spurgte jeg ham. ”Min jul
har jeg her.” sagde han og i sin brystlomme havde han et lille krusifix. ”Min kone
døde i januar, så det er lidt mærkeligt at

Helårs- og

Dansk håndværk

fritidshuse

udført af fagfolk...

til selvbyg, medbyg og færdigbyg..

- Ring og aftal tid for fremvisning…

Valhalla Bjælkehuse

Valhalla Vinduer og Døre

Nylandsvej 6-8 . Grønbjerg . 6971 Spjald . Tlf. 97 38 49 16
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skulle fejre jul uden hende, så jeg fejrer
julen ved at give jer en dejlig dag ved
stranden.” Han var egentlig pensioneret
fra BWIE, men var fortsat som altmulig-mand. Til næste år (2005) stopper
han og rejser til Guiana, som missionær.
Hver gang vi landede i Piarco, kom han
lige forbi, for at se om alt var i orden.
På en tur fra Tobago, kom der en lille
gammel mand ud mod flyet. Han studerede alt meget nøje. Stewardessen kom
ud i cockpittet og fortalte, at vi havde en
gammel mand med og han kunne bare
ikke finde ud af at få selen i sædet
spændt. Det var hans første flyvetur. Jeg
snakkede med ham da vi var landet, og
spurgte om han havde nydt turen. ”Er du
piloten, der fløj flyet?” Han var meget
beæret over at snakke med en som havde
disse evner. Jeg fortalte så, at vi kom fra
Danmark og at Cimber’s logo er en vikingehjelm. Han anede ikke hvad en viking var. ”Ved du hvor Danmark lig-

ger?” Det gjorde han ikke, men så sagde
jeg, at han vel vidste hvor England lå.
”No, and I really don’t care. I have a nice
life at Tobago.” (Nej og jeg er egentlig
ligeglad. Jeg har et dejligt liv på Tobago.)
Trinidad er øen hvor der er slum og kriminalitet. Affald ligger smidt over alt.
Døde hunde på vejen. Mobiltelefoner.
Bilernes os. Gadesælgere osv. En lille
indskudt historie: Det koster en bøde på
1000 TT dollars eller 6 mdr.’s fængsel at
smide et cigaretskod på gaden. På en gåtur ned gennem Frederick Street, som er
Trinidads svar på Strøget i København
ligger der affaldssække med al verdens
ulækre madrester, bleer og andet skidt.
Til gengæld finder man ikke et cigaretskod!
Tobago er helt nede i gear. Bountystrand. Turister. Utroligt søde og gæstfri indbyggere. Luksus ressorts. Så snart
vi havde fri – som regel to dage i træk –

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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skulle vi til Tobago. Vi fik rabat på lejligheder, så for 3-400 TT dollars, det
samme som 3-400 d. Kr. kunne man få
en luksus overnatning. Desværre gjorde
min funktion som boss det ikke muligt
for mig, men jeg tog over en formiddag
og kiggede forbi stederne. Nogle timer
ved stranden, Pigeonpoint blev det også
til, inden jeg skulle tilbage til Trinidad
og tage imod fire nye piloter, som kom
fra London. Det er som at træde ind i et
postkort. Det azurblå vand som er 28
grader varmt, palmerne, den varme sand.
Det var helt fantastisk. Når vi fløj ud fra
Tobago, kunne man se koralrevene og på
stranden var de to store attraktioner dykker- eller snorkelture og ”glassbottomboats”, små både hvor bunden var plexiglas, så man rigtig kunne udforske koralrevene. Det fik jeg desværre heller ikke
tid til.
Jeg havde en fantastisk oplevelse, og jeg

ville ikke have noget imod at tage af sted
igen – bare Tine og drengene kan komme med nogle uger. Jeg kunne fortælle
om mange andre sjove episoder, steder
og mennesker, men min rubrik i Runestenen er fyldt ud for denne gang. Har du
internet så check lige et af vore ressorts:
www.cocoreef.com Øen Tobago:
www.mytobago.info Hotellet vi bor på:
www.normandiett.com. 

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

PipeCon as

Ribovej 4 • 6950 Ringkøbing
tlf.: 96 92 20 00 fax: 96 92 20 02
www.pipecon.dk e-mail: info@pipecon.dk

PipeCon as leverer komplette udstødningssystemer
til skibe og dieseldrevne kraftværker.

Beregning, dimensionering af lyddæmpning og vibrationsdæmpning, konstruktion, fabrikation, implementering og opfølgning.

PipeCons nye domicil i Ringkøbing

DN 2900 lyddæmper til kraftværk på Kreta. Lyddæmperen er 12 meter lang og vejer 25.000 kg
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I Sommerfesten 2005
Ved: Mogens Ballegaard

I slutningen af november måned mødtes
deltagere fra Sogneforeningen, Familie&Samfund, Gymnastikforeningen,
Idrætsforeningen og Menighedsrådet til
en drøftelse af årets (2005) sommerfest.
Der blev indledt med orienteringen om
de tanker der er gjort med henblik på en
eventuel opførelse af musicalen ”Folk og
Røvere i Kardemomme By”. Skal den
opføres i forbindelse med sommerfesten
eller hvad? Arbejdet med et projekt af det
omfang mente man var så resursekrævende at projektet udsattes til 2006. Der blev
nedsat en arbejdsgruppe med henblik på
at undersøge mulighederne i projektet.
Gruppen kommer til at bestå af bl.a. Henrik Bilgrav, Anders Mærsk og så vil man
også opfordre Erik Øster til at deltage.

JKE DESIGN
DET KREATIVE KØKKEN

Herefter gik man over til Sommerfesten
2005.
Datoen blev efter flere runder aftalt til
den 12. - 14. august.
Der blev drøftet aktiviteter og de sædvanlige: gadefodbold, land og by fodbold,
dans i teltet, spisning m.v. blev vendt.
Dog var der indvendinger mod land- og
by fodbold der tilsyneladende havde en
tendens til at blive for meget ”kamp” og
for lidt land - og by. Så der blev drøftet
alternativer til dette arrangement evt. andre dyster land og by imellem.
Menighedsrådets tilbud om Gudstjeneste
og efterfølgende bespisning faldt i god
jord.
Tovholder på planerne blev Gymnastikforeningen der nedsatte en gruppe der
skal arbejde videre med planerne. Runestenens udsendte meldte sig til at udfærdige plakater, programmer m.v. 

HS Agentur
Holger Sørensen
Holstebrovej 8
Grønbjerg
97 38 11 34

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

• REALISER DIN DRØM
• AT KØKKENSKABE SAMMEN
• ALT-KAN-LADE-SIG-GØRE
• GREB OM DESIGN
• BORDE DER FANGER
• HARMONI I ALLE FARVER
www.jke-design.dk
www.groenbjerg.dk/erhverv/jke_design.htm
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Læge Henrik Thomsen
Speciallæge i almen medicin
og
specialist i manuel terapi
Ørnhøjvej 3, Grønbjerg
tlf.: 97 38 40 50
fax: 97 38 26 50
Behandling af
muskler og led tilbydes
efter aftale fra 9 - 17
alle hverdage undtagen lørdag
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I Net-party

Der afholdes også forskellige konkurrencer med mange fine præmier.

Ved: Leif Kjærgaard

Den 17. - 18. og 19. december 2004
afholdte GB-lan sit første store Net-paty
(LAN) i Grønbjerg forsamlingshus.
Hvad er det store net-party for noget ?
Jo, det er et sted hvor unge, enten kan
komme med deres egen pcér eller leje en
af GIFs store spillemaskiner
Så bliver man koblet sammen, med de
andre i et netværk.
Det betyder at man kan spille mod hinanden og man kan hente og bytte filer.

Giffen (Grønbjerg IF kiosk) flytter også
med op i forsamlingshuset til Net-party.
Her er der nemlig mulighed for, at købe
de normale ting som sodavand, slik og
en portion varm mad til bare 10,00 kr.
(der serveres varm mad 4 gange i løbet af
de 42 timer)
Der var deltagelse af ikke mindre en 34
unge fra hele Vestjylland, som spillede
og hyggede sig, i de 42 timer sådan et
party tager. 

www.gb-lan.tk
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I Grønbjerg Vandværk 2003 - 2004
Ved: Formand Per Hessellund Lauritsen

Grønbjerg Vandværk har i dag 278 medlemmer. De 278 medlemmer har i løbet af
året tappet 66.800 m3 vand, hvilket svarer
til ca. 241 m3 vand pr. medlem (husstand),
altså lidt mindre end sidste år.
Økonomisk set går det fint for vandværket. Vi har i regnskabsåret præsteret et lille underskud på godt 10.000,- kroner. Hovedårsagen til underskuddet skyldes, at
bestyrelsen har valgt at udskifte 1/3 af
vandmålerne.
For at opnå en bedre balance mellem udgifter og indtægter, foreslår bestyrelsen, at
vandafgiften hæves fra de nuværende 1,52
til 1,80 kr. pr. m3 vand. Dette skal også
ses i sammenhæng med hvad andre vandværker kræver i vandafgift. Syd for Grønbjerg kræves en vandafgift på 2,50 kr. pr.
m3 vand. Det gør bestemt ikke noget, at
vandet i Grønbjerg er billigere end andre
steder, når vandkvaliteten er samtidigt er i
top.
Selvom vandafgiften hæves, så vil budgettet for næste regnskabsår lægge op til en 0
løsning, hvilket bestyrelsen finder acceptabel set i lyset af formue og investeringen
i vandmålere.

Vandkvaliteten fra Grønbjerg Vandværk
er heldigvis fortsat i top.
(se vandanalysen på side??)
Hvad er der så sket i årets løb?
Som før nævnt, så er 1/3 af vandmålerne
skiftet. Vi har gennem de senere år set et
stigende svind, vandspild. Når svindet
overskrider en vis grænse, så skal vandværket til at betale vandafledningsafgift,
hvilket ikke er ønskværdigt. Svindet kan
skyldes lækager på ledningsnettet, men
Johannes’ natlige udflugter på vandværket, hvor han checker, om der pumpes
vand ud, viser, at det næppe er her årsagen
skal findes. Derudover kan svindet skyldes, at nogle vandmålere er for flinke
overfor værtsfolkene. For at eliminere
denne årsag har vi valgt at skifte målerne
over en 3-årig periode. De første blev
skiftet i februar 2004. De næste skiftes i
starten af 2005 og de sidste i starten af
2006.
Sidste år proklamerede vi i vandværket, at
vi også ville deltage ansvarsfuldt i kampen mod terror. Mange forslag kom på
bordet, men hjælpen kom fra en lidt uventet kant: tjørnehækken voksede sig uigennemtrængelig, så mange af de fantasifulde
og avancerede forslag, til at undgå terror

Tømrer og bygningssnedker
Hakon Pøhl, Grønbjerg
Tlf.: 97 38 43 20
bil.: 40 85 49 10
Fax: 97 38 48 38
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mod vandværket, var lige pludselig irrelevante.

teret i et duelighedsbevis, så nu kan vi
komme i gang.

Nu skal ingen tro, at vandværket har en ligeglad eller ansvarsløs holdning til terror
eller terrorlignende hændelser. Johannes
har vanen tro testet en lokal traktor som
nødanlæg i tilfælde af længerevarende
strømsvigt. Igen i år foregik testen som
den skulle. Både vandværk, vand, traktorfører og traktor bestod testen uden anmærkninger fra overdommer Johannes
side.

Når digitaliseringen er tilendebragt, vil vi
have et overblik til at kunne begynde på
papirprojektet ”Sammenkobling af Grønbjerg Vandværk med et nabovandværk”.

Ligeledes sidste år proklamerede vi, at
kortene over værkets ledningsnet skulle
digitaliseres. Ikke alle rider den samme
dag, som de sadler. Heller ikke Grønbjerg
Vandværk. Vi har dog fundet både hest og
saddel frem. Vi har valgt Rambøll’s tegneprogram og fået det lagt sammen med
naturgasselskabets GIS kort. Vi har også
øvet os i at tegne, hvilket endda har resul-

Hvad skal der så ske i løbet af det næste
års tid?
Planerne for det kommende år går altså på
udskiftning af vandmålere og digitalisering af kort over ledningsnettet. Det kan
så godt være, at vi også vil pumpe lidt
kvalitetsvand ud til forbrugerne en gang
imellem.
Til slut vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse og Johannes for deres indsats. Det
er måske lidt kedeligt at gentage sig selv,
men der er en fornøjelse at være en del af
Grønbjerg Vandværk, hvor og når alt fungerer. 
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I GUF - Nyt
Ved: Lisbeth Sand

Nu er tiden igen kommet, hvor der er
gymnastikopvisninger og badmintonturneringer rundt om i regionen.
Gymnastikopvisningerne i Ringkøbing
er i år i weekenden d. 19. og 20. marts.
Vores egen lokale opvisning er fredagen
før, den 11 marts, - efterfulgt af Grønbjerg GUF´s årlige badmintonturnering
den 12. og 13. marts.
Husk tilmelding til sommerbadminton
tirsdag. d. 8. marts i gymnastiksalen
kl.19.00. 

Generalforsamling
i
Grønbjerg
Sogneforening
tirsdag d. 8. februar kl. 1900

i
Forsamlingshuset
dagsorden ifølge vedtægterne.

www.runestenen.dk

Er du i gang med at arrangere :
-

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

så ring til Elsebeth Kirk
tlf. 97 38 44 98 og hør om salen er ledig !
prisen er 75,75,- kr. pr. time
Annonce sponseret af:
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Grønbjerg Multisal

Udlejning af Multisalen

Bestyrelsen

Efter Julekoncerten i Nr. Omme kirke havde Hjertingkoret onsdag den 8. december en lidt mere afslappet afdeling af julesange m.v. i forsamlingshuset, hvor der også var kaffe til koret og tilhørerne.
Alt for mange gik glip af en musikoplevelse i kirken og i forsamlingshuset. (Her går det ud over
"Rudolf med den røde tud")

I samarbejde med DGI Vestjylland afholder
Hover UIF og Grønbjerg IF fodboldskole i
uge 26 (27. juni – 1. juli )
for drenge og piger i alderen
fra 6 år – 12 år på Hover UIF`s baner.
Yderligere information og tilmelding kommer til sæsonstart.
Man er velkommen til at kontakte
Niels Jørgen Sønderby på tlf.: 97 38 46 16.
Husk kryds i kalenderen.
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I Grønbjerg Idrætsforenings Net-cafe afdeling
Ved: Leif Kjærgaard

GIF`S net-cafe afdeling har skiftet navn
til GB-LAN.
Det medfører nogle små ændringer.
Der vil stadigvæk være åbent i Klubhuset for børn ( 7-18 år ) hver Fredag aften
fra 18,30-21,30 pris 20 kr.
Kiosken passes af voksne net-cafe bestyrer.
De 2 rundeborde er skiftet ud med et
langbord, hvor de 12 store spille pcér er
opstillet.
Det er gjort, for at sikre os mod tyveri af
pcérens grafikkort og Ram,
det har samtidigt givet mere plads til de
andre aktiviteter.

Derfor åbner vi igen mulighed for at, der
kan købes tider udenfor normal åbningstid.
Dette gøres ved at rette henvendelse til
Kasper eller Leif Kjærgaard 97 38 43 23.
4-6 gange om året vil GB-LAN afholde
store net-party i forsamlingshuset.
Næste store net-party afholdes i Forsamlingshuset den 11.-12. og 13. februar
2005.
Få mere information på www.gb-lan.tk
(”tk” er ikke en fejl) 

Søndag d. 6. februar
Kl. 14.00 – 16.00

OBS !
Der er præmie til de bedste
udklædte

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

VIL du tabe dig ?
og vil du ha’ nogen at følges med ”i tykt og tyndt” ?
”Kamp må der til, skal livet gro……”
det behøver ikke at være så svært at tabe sig – men det kan være svært
at komme i gang, og det er svært at holde ønskevægten.

Nu kan du få støtte og opmuntring til at arbejde stabilt
og langsigtet med kost- & livsstilsomlægning, på
”Da Capo – for voksne mennesker med overvægt”.
Forløbet strækker sig over ½ år,
fra onsdag d. 2. marts – onsdag d. 24. august 2005
- henvender sig til svært overvægtige og overvægtige voksne (+15 kg).
Vi mødes i en fast gruppe, i alt 20 gange.
Der er informationsmøde
onsdag d. 9. februar 19.00
i kantinen på PIPECON, Ribovej 4, Ringkøbing.
Udgangspunktet er sundhedsfremme og en grundlæggende idé om at
det kræver gode kræfter og et godt overblik at mestre sit eget liv, herunder vægtproblemer.
Tilmelding + betaling efter ”først til mølle” og senest onsdag d. 23. februar 2005.
Pris: 1500,- kr. inkl. moms.
Yderligere information om forløbets metode og indhold + tilmelding:
konsulent / sygeplejerske Lone Astrup Sørensen
Kjærgaardsvej 14, Grønbjerg, 6971 Spjald.
Tlf. 9738 4004 (tlf. svarer),
mobil 2446 2450 (tlf. svarer)
E-mail: nr.omme@mail.tele.dk
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I Vandkvaliteten i Grønbjerg
Ved: Formand Per Hessellund Lauridsen

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

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

Udskiftning af vandmålere
I foråret 2004 blev vandmålerne i Algade, Tjørnevej, Teglværksvej, Svinget og
Grønnegade udskiftet. I februar/marts måned 2005 udskiftes vandmålerne på
Ørnhøjvej
Frydendalsvej
Vinkelvej
Grønnegade (resten)
Skolevænget
Rundingen og
Ommegårdsvej
I 2006 udskiftes de resterende vandmålere, der hører til Grønbjerg Vandværk. Udskiftningen sker for at undgå ”forkerte” målinger.
Vandværket opfordrer til fleksibilitet i forbindelse med udskiftningen, så den kan
gennemføres effektivt.
Med venlig hilsen
Grønbjerg Vandværk

Grønbjerg VVS
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær
Tlf. 97 38 43 87 / imk@privat.dk
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• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller
• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg
• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden
• Store brændekløvere sælges og udlejes

Grønbjerg Vandværk
INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2004
Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Miljøcenter Vestjylland I/S foretaget udtræk af data for Grønbjerg Vandværk 2004
Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001
Nedenstående information omfatter § 30, stk1. nr. 6.

Der er i 2004 udtaget følgende prøver:
Hos forbrugere
På vandværk
Fra boringer
Fra ledningsnet

Ordinære Opfølgning Andet
2
0
0
4
0
0
2
0
0
0
0
0

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

ANALYSERESULTATER 2004
Parameter
Kemiske:
Hårdhed
pH
Nitrat
Jern
Mangan
Nikkel
Flourid
Mikrobiologiske:
Coliforme bakterier
Eschericia coli (E.coli)
Kimtal 22 °C
Kimtal 36 °C

Seneste
resultat

Laveste
resultat

Højeste
resultat

Kvalitets
krav

Sted

3,3
8,00
<0,5
0,07
<0,005

3,3
7,91
<0,5
0,07
<0,005

3,3
8,00
<0,5
0,08
<0,005
<0,1

mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l

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

V
F
V
F+V
F+V
L
V

<0,10

<0,10

<1
<1
1
<1

<1
<1
1
<1

<1
<1
5
<1

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

<1
<1
< 200
< 20

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

Enhed

ºdH

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING
Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde.
Totalenteprise ● Modernisering ● Gulvbelægning
Kristen Agerlund Jensen
Peter Ø. Christensen

97 38 42 70 - Biltlf:
97 38 42 78 - Biltlf:

40 33 42 70
40 14 42 78

INGEN OPGAVER ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE
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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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I By– og Erhverv
Ved: Mogens Ballegaard

Generalforsamling i Grønbjerg By- og
Erhvervsudvikling torsdag d. 25. november 2004.
Formanden Ivan Mortensen bød velkommen og foreslog Gravers Kjærgaard som
ordstyrer der konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Formanden aflagde beretning der omhandlede grunden nordvest for Ommegårdsvej.
Der havde været én henvendelse angående en byggegrund.
Ud over dette har der ikke været den store aktivitet i selskabet.
Kommentarerne til beretningen gik på en
evt. salg af hele grunden og udstykning i

storparceller som sagtens kan lade sig
gøre ved at slå flere grunde sammen. Prisen bliver naturligvis derefter, men diverse afgifter og tilslutninger skal naturligvis kun udføres én gang, hvilket bliver
en besparelse.
Det aflagte regnskab blev godkendt og
det viste et mindre overskud som blev
overført til næste år.

Arne Ånum Nielsen, Holger Sørensen og
Ivan Mortensen var på valg og da Arne
Ånum Nielsen havde valgt ikke at genopstille var der nyvalg til Jens Peder
Mikkelsen og genvalg af Holger Sørensen og Ivan Mortensen. Bestyrelsen fik i
opdrag at finde en suppleant, da Jens Peder Mikkelsen var meget optaget af sit
arbejde i Brugsen.
Der var genvalg af revisorerne. 

Torsdag den 24. februar kl. 19.30
Grønbjerg Forsamlingshus
Billedaften om og med Grønbjerg
Gennem ca. 10 år har Mogens Ballegaard fotograferet til Runestenen.
Nogle af disse billeder vil blive vist på storskærm denne aften.
Der vil blive vist billeder fra episoder, begivenheder, personer og bygningsændringer i sognet.

Onsdag den 25. maj 2005 kl. 19 - 22
Kulturmiljørådet ved Per Mortensen, Ringkøbing
holder møde i Grønbjerg
Program: Byvandring, Skolen, Kirken
Reserver aftenen
Med venlig hilsen Lokalhistorisk Arkiv.
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I Fodbold Udendørs Grønbjerg IF 2005
Ved: Niels Jørgen Sønderby

Serie 6
Torsdag kl. 19.00 - 20.30
Træner: Træner ansættes, når vi kender
antal spillere.
Opstarts møde og første træning lørdag 5. marts kl. 11.00
Fra 12.00 er der varm suppe ved første træning.
Old-Boys (drenge over 32 år) træner
ikke, men de som har lyst, er velkommen
til at træne sammen med serie 6.
Nye spiller som ikke spillede sidste år
kan henvende sig til Niels Jørgen Sønderby på tlf.: 97 38 46 16.
Piger årgang 92 + 93 + 94
Onsdag kl.16.30 - 17.30
Træner: Margit Lauridsen og Trine Mikkelsen.
Første gang onsdag 9. marts.
Miniput drenge årgang 94 + 95 + 96
Tirsdag kl. 17.15 - 18.15
Træner: Jesper Lauridsen, Maria Mathiasen og Lars Jacobsen.
Første gang tirsdag 8. marts.

Puslinge drenge og piger
årgang 97 + 98
Tirsdag kl. 17.00 - 18.00
Træner: Conrad Jensen, Niels Jørgen
Sønderby og Søren Kæmpegaard.
Første gang tirsdag 8. marts.
Mikroputter drenge og piger årgang
99 og yngre
Tirsdag kl.16.00 - 17.00
Træner: Bo Mølgaard og Niels Jørgen
Sønderby.
Første gang tirsdag 29. marts.
Dette er den foreløbig plan.
Er der nogle unge over 6. klasse eller
forældre som har lyst til at være hjælpetræner i den kommende sæson, er i velkommen til at kontakte
Niels Jørgen tlf.: 97 38 46 16.
Det er en alle tiders mulighed for se
hvordan vi træner og hvor nemt det er,
der er måske brug for nye kræfter i de
kommende år.
Grønbjerg IF I

Fabriksvej 4
6973 Ørnhøj
Tlf. 97 38 45 00
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GRØNBJERG | TLF.: 97 38 40 42

1L. DANEFROST SUPPE
Hønse- eller Okskød
Frit valg

10

00

SPAR 9,95

1 BK. KYLLING
1100 g. Over- og underlår

15

00

SPAR 14,95
Tilbudene gælder resten af januar måned 2005

25 KG KARTOFLER

KUN 60 KR
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I Mads Bille
Ved: Else Petersen

Mads Bille er uddannet organist og korleder fra Det Jyske Musikkonservatorium. Han har siden 1984 været organist
ved Herning Kirke og ledet Herning Kirkes Drengekor.
Han og koret har medvirket ved hundredvis af koncerter i Danmark og i det
meste af Europa, som kor og korleder,
organist og akkompagnatør. De har medvirket i radio og TV og også medvirket/
indspillet plader og Cd'er.
På Mads Billes initiativ og store forarbejde stiftedes i 1999 den selvejende institution Den Jyske Sangskole, hvis formål det er, at varetage den musikalske
undervisning af sangligt begavede børn i
Midt- og Vestjylland. 

ANGUS
KØDKVÆG

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

97 38 42 85
DANSK ANGUS
KØDKVÆG
FORMENTLIG VERDENS BEDSTE OKSEKØD

Bagfjerdinger
Fars 8 - 10 % fedt

ca. 49 kr/kg
45 kr/kg

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

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

Ring og forhør om vægt og pris

Karsten Hansen
Algade 74
tlf.: 97 38 42 06
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Fås ikke bedre
Angus racen er store fyldige dyr, der er kendt for at udvikle en god marmorering. Det giver kødet den enestående gode smag. Friland Angus er uforlignelig på panden,
på grillen, som steg eller i en gryderet. Når du får kød fra
Friland Angus, fås det formentlig ikke bedre.

I Tarifblad for Grønbjerg vandværk 2004/2005
Fast afgift: 625,00 kr.
Kubikmeterpris2,25 kr.
Statsafgift pr. m3.(2004/2005) 6,25 kr.
Tilslutningsafgift:
Vandværksafgift vandmåler + stophane inkl. montering 10.000,00 kr.
Tilslutning uden for byzone ekskl. retablering 43.750,00 kr.
Vandledningsafgifter: Videbæk Kommune
Fast afgift  485,00 kr.
m3 - bidrag  16,13 kr.
Spildevandsafgift:
godkendt nedsivning pr. m30,50 kr.
ikke godkendt pr. m3 3,80 kr.
Gebyr ved for sent betaling:+ rente  125,00 kr.
Betaling:
Der vil blive fremsendt opkrævning på a conto betaling i februar og september.
Betalingstid:
Betaling skal ske den 15. i samme måneden som opkrævningen fremsendes, sidste rettidige betalingsdato vil være påført opkrævningen.
Betalingsmåde:
Betaling skal ske med giro til posthus, bank eller homebank.
Årsopgørelse:
Sammen med a conto opkrævning i februar, følger årsopgørelsen fra
2004.
Måleaflæsning:
Der vil hvert år i december måned blive fremsendt aflæsningskort, som
skal returneres til Vandværket senest den 5. januar.
Flytning:
Ved flytning skal dette meddeles vandværket sammen med måleraflæsning, derefter vil der blive udarbejdet en slutopgørelse over det faktiske
forbrug.
Alle priser er inkl. moms. 
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Efterlysning
Hvem kunne tænke sig
at stå for udlejning af forsamlingshuset?
Henvendelse til Olav Therkildsen tlf. 97 38 42 13
Her kan man også henvende sig vedr. udlejning.
Med venlig hilsen
Sogneforeningen

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

Jørgen Falk Nielsen

Ga
mm

v/

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

Mandag - fredag 730 - 1630

Tlf:

værksted
privat

40 10 48 92
97 38 40 84

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

Tlf.: 23 47 45 24
Entreprenør
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Kim Lørdal -

Kjærgårdsvej 4, Grønbjerg

Familie&Samfunds ”Aktiv Fritid” afholder

Fællesspisning
i samarbejde med Menighedsrådet, Kirkeligt Samfund, Gymnastikforeningen og Sogneforeningen

Fredag d. 21. januar kl. 1830
i Multisalen
Medbring drikkevarer, service, bestik og kaffe til en stor buffet og lækker
dessertbord
Pris
Voksne
55,Børn
35,Underholdning ved :
Ørnhøj Squaredancers og
Videbæk Harmonikaklub

Tilmelding i Brugsen senest
tirsdag d. 18. januar
Erna Mikkelsen tlf. 97 38 42 08 eller
Susanne Andersen tlf. 97 38 40 98
Familie & Samfund

Tag med Grønbjerg GUF til

Familiesvømning i Ulfborg
Vi fortsætter efter jul
Bussen kører fra P-plads ved Børnenes Hus kl.18.00 følgende dage:
Onsdag d. 5. - 12. - 19. - 26. januar
Onsdag d. 2. - 9. - 23. februar.
Onsdag d. 2. marts.
Pris pr. gang pr. deltager kr. 30,-

Venlig hilsen Grønbjerg GUF.
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Grunde til salg i Grønbjerg
Ommegårdvej

Meget attraktive grunde sælges i Ommegårdparken
Ommegårdparken er beliggende tæt ved Børnenes Hus og Multisalen.
Børnene behøver ikke at komme på offentlig vej for at komme i Skole.
Grundstørrelser:
Priser fra:

884 m2 - 1360 m2
112.000 - 165.000 kr.

Tilslutnings afgift pr. grund i 2002:
El: ------------------------------------------- kr. 12.000
Vand: ---------------------------------------- kr. 10.000
Fjernvarme:--------------------------------- kr. 22.000

Henvendelse til Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling
v/ Ivan Mortensen tlf. 97 38 42 81
mail: post@ide-huse.dk
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I Brugsnyt
Ved: Formand Niels Jørgen Sønderby

År 2004 er lige gået og vi har sagt goddag til et nyt år. Når vi kikker tilbage på
året der gik, kan vi se at det har været et
roligt år for Brugsen, omsætningen er
steget, og resultatet på bundlinien følger
ved udgangen af november regnskabet
vores budget. Til vor generalforsamling
torsdag 17. marts kan vi så forhåbentlig
fremlægge et godt resultat, og der er alle
såvel medlemmer og ikke medlemmer
velkommen. Til sidst skal der lyde en
stor tak til alle brugsens kunder for den
opbakning I har vist i årets løb, og vi håber at det fortsætter i det nye år.
Godt Nytår

MØBEL
POLSTRING
Reparation og
omforandring
af alt fra
arbejdstøj til festtøj.
Lynlåse udskiftes

Husk Brugsens generalforsamling torsdag 17. marts i forsamlingshuset. 

Din lokale el-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds
Torsdag d. 24. februar kl. 19.30. Generalforsamling på Ørnhøj
Hotel.
Vær med på en drømmerejse til Kina. Agner Andersen fra Thorsted
har været med på Haveselskabets tur til Kina, og han vi fortælle og vise lysbilleder fra turen. Efter kaffen er der generalforsamling.
Deltagerpris inkl. kaffe og brød: medlemmer gratis, ikke-medlemmer 50 kr.
Mangler du kørelejlighed, så ring til Eva 97 38 41 79.
Lørdag den 5. marts kl. 9.30. Formiddagstur til Peter Strøms have i Holstebro.
Vi vil denne formiddag tage til Holstebro for at se på især vintergækker. Peter Strøm
har fået forskellige arter af vintergækker hjem fra bl.a. Tyskland og England. Vi må
håbe, at en del af dem vil være i blomst denne dag. I tilfælde af sne udsættes eller aflyses arrangementet. - Kørsel i privatbiler.
Afgang fra P-pladsen i Grønbjerg kl.9.30, fra Ørnen i Ørnhøj 9.35.
Deltagerpris: 30 kr. for medlemmer, 40 kr. for ikke-medlemmer (desuden deler vi
benzinudgiften).
Lørdag den 12. marts kl. 9.00 – 16.00. Forårskursus om ”Surbundshaven” på
Morsø Landbrugsskole.
Arrangeret af Region II. Traditionelt er der stor interesse for dette kursus, der bl.a.
eller især er kendt for et overdådigt frokostbord. Derfor er hurtig tilmelding påkrævet, d.v.s. man tilmelder sig den 31.januar.

Sogneforeningens bestyrelse tilbyder:
Sminkning af børn og unge til fastelavnsfesten
Søndag d 6. februar fra kl. 12.00 til kl. 14.00 i
Forsamlingshuset.
Der vil være et par medlemmer fra Sogneforeningens bestyrelse, som vil
være behjælpelig med at sminke jer. Kom med et forslag og vi vil gøre vores
til at det lykkes.
En sommerfugl, en tiger, en kat, skorstensfejer maling af flotte sjove, morsomme, grusomme ansigtsmalerier - kun fantasien sætter grænsen for
kreativiteen.
Vi lægger farve til.
Med venlig hilsen Sogneforeningen
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Torsdag d. 17. marts 2005 kl. 19.30
Grønbjerg Forsamlingshus
Lokal Brugsen Grønbjerg

Se billederne fra Runestenen på www.runestenen.dk
og flere til...
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I Tak fordi I kom

Grønbjerg - 2000

Ved: Mogens Ballegaard

Ordinær

Der var mange der havde fulgt opfordringen om at aflægge mig en visit på
min 60års fødselsdag. Det var jeg meget
glad for - tak for det.
Nu er det almindeligt at man tager en lille ting med til sådan en begivenhed og
det holdt også stik i rigeligt mål, men
min store tilfredshed og glæde var dog at
I kom og hilste på.
Jeg er også glad for de mange foreninger
der viste opmærksomhed, det var en stor
glæde også at se og høre fra Jer.
Jeg havde en god dag - tak for det alle
sammen. 

Repræsentantskabsmøde
Mandag d. 14. marts kl. 19.30
i storrummet i Børnenes Hus, Grønbjerg
Dagsorden m.v. ifølge vedtægterne
Alle er Velkommen
Bestyrelsen for Grønbjerg-2000

www.groenbjerg.dk
Grønbjerg Jagtforening
Afholder ordinær generalforsamling i
Formandens Jagtstue, Ørnhøjvej 16
Torsdag den 27. januar 1930
Dagsorden ifølge vedtægterne
Bestyrelsen

Holmsland Maskinforretning A/S
v/Arne Å. Nielsen

Bandsbyvej 11, Kloster - 6950 Ringkøbing
Telefon 97 33 72 11 - Telefax 97 33 72 28

www.holmsland.com
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Familie & Samfund
Familie og Samfund indbyder til generalforsamling
onsdag den 2. marts 2005 kl. 19.00
i Børnenes Hus, Grønbjerg.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Grønbjerg IF's generalforsamling
Onsdag den 23. februar 2005 kl. 19.00
I klubhuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
(der skal vælges nye medlemmer, så vi igen kommer op på 7 medlemmer i bestyrelsen)
6. Valg af revisor og revisorsuppleanter
7. Eventuelt.
Vel mødt - bestyrelsen

Gymnastikopvisning
fredag d. 11. marts 2005 kl. 19.00
Opvisning af 8 hold
derefter fælles kaffebord.

Badmintonturnering
lørdag/søndag d. 12/13. marts 2005
GUF Bestyrelsen

37

I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Risiko.
Der kommer flere og flere lægemidler, som ikke er
beregnet til at behandle sygdomme, men er til at forebygge, at de opstår. Det kan der være store fordele
ved; men det rejser også nogle spørgsmål.
Skal man bare tage en pille om dagen og fortsætte
med at leve usundt?
Hvorfor skal man overhovedet tage medicin, når man
ingenting mærker? Og hvis man skal, hvor meget skal
man så tage?
Den engelske forfatter, Aldous Huxley, sagde for godt
et halvt hundrede år siden: "Den medicinske forskning
har gjort så store fremskridt, at der praktisk taget overhovedet ingen sunde mennesker findes mere." Det er
selvfølgelig en provokerende udtalelse, men det kan
måske synes som om, at han får mere og mere ret.
Hvis man skal følge alle specialisters anvisninger til
punkt og prikke, skal næsten alle over halvtreds år have medicin hver dag. Det er et spørgsmål om, hvor
man vil sætte grænsen.
Men det går, som bekendt, sjældent så galt, som præsten prædiker, og det er stadig muligt for de fleste at
leve en fornuftig tilværelse. Man skal heller ikke bekymre sig unødvendigt, det er usundt altid at være bekymret. .■

Ungdomsklubbens lokaler
udlejes
til børnefødsels-dage.
Pris:150 kr.
Lokalerne afleveres i samme stand som ved
ankomst.
Henv. vedr. udlejning
Tommy Kjeldgaard tlf. 97 38 43 35.
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Grønbjerg Forsamlingshus
Vil man leje forsamlingshuset
sker det hos:
Olav Therkildsen, Sønderkjærsvej 3
Tlf.: 97 38 42 13
Hvor man også kan hente nøglen.

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

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

Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn
Forsamlingshuset blev overtaget af Grønbjerg Sogneforening i 1974. Huset fungerer som et samlingssted for
sognets beboere, og som sådan vil vi gerne være med til at bevare det.

Familie & Samfund
Konsulentarrangementet
Bredgade 64 6900 Skjern
97 35 12 1 1

den 25. januar i Rækker Mølle

er aflyst
se opslag i Brugsen om et andet
arrangement
Bestyrelsen

Alternativ behandler
Karl Gejl
Bymarken 10B
Konsultation efter aftale
97 38 40 40 1800 - 1900
karlgejl@vip.cybercity.dk
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I Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Boye Pedersen, Spjald Plejehjem, tidl.
Sønderkjær i Grønbjerg er død den 2. december 2004, og blev begravet fra Nørre
Omme Kirke den 7. december. 88 år.Boye Pedersen blev født i Møborg i en
stor søskendeflok. I et godt hjem, hvorfra
han fik en værdifuld ballast med sig ud i
livet.
I sin ungdomstid havde han forskellige
pladser på Lemvigegnen, og det var i én
af disse, at han kom til at kende tjenestepigen. Hun hed Petrea, og de to blev gift
i 1957 i Nørre Omme Kirke. De købte
gården Sønderkjær, Petreas fødehjem,
som blev deres hjem i 33 år.
Her i Sønderkjær gik Boye og Petrea
fuldt ud op i deres store fælles interesse,
landbrug, et landbrug med høns, svin og
køer. Men de sortbrogede køer var så absolut Boyes favoritter. Der blev bygget
nyt stuehus i 1973, og i 1979 fik køerne
deres nye hus, en spaltestald, som det var
Boye en stor tilfredsstillelse at arbejde i.
Dejligt, som det også 6 år i forvejen havde været at flytte ind i det nye stuehus
med de 5 børn, som familien efterhånden
var forøget med.
Boye var en hjemmets mand, som var
meget gæstfri. Ja han ville faktisk hellere
have gæster end gå i byen. Han holdt af
at lave noget sammen med sine børn, såsom at bage pebernødder og lign. og det
nød også børnene meget.
I 1990 solgte Petrea og Boye gården til
deres datter Anna og hendes mand Per.
De købte hus i Algade i Grønbjerg, hvor
Boyes helbred desværre efterhånden blev
dårligere for hvert år der gik.
I 1996 fik han ophold på Spjald Plejehjem, og Petrea understreger, at han her
fik den bedst mulige pleje.
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Boye efterlader sig sin hustru og børnene,- Else og Anna i Grønbjerg, Søren i
Hillerød, og tvillingerne, Eva i Gjern og
Aase i Vejen, samt 11 børnebørn.
Æret være Boye Pedersens minde!

Gunnar Schwartz, Spjald Plejehjem,
tidl. Bymarken 10, Grønbjerg, er død, 87
år.
Gunnar Schwartz blev født i Herstedøster, og voksede op her. Han fik en uddannelse som købmand.
I 1943 blev han gift med Berit, og de første mange år af deres ægteskab drev de
en selvstændig forretning som leverandører til Grønlands Handel, hvor det var
Berit, som syede, og Gunnar der var en
slags forretningsfører.
Men så kom ulykken pludselig ind i deres tilværelse, og de måtte opgive denne
forretning, vi gik fuldstændig ned med
flaget, fortæller Berit. ”Vores mellemste
barn, Kim- han var 9 år dengang, blev
kørt ned af en bilist og kom meget slemt
til skade- især i hovedet. Han lå bevidstløs i flere måneder og pasningen af ham
krævede os fuldt ud.Senere kom Gunnar til at arbejde på
bryggeriet Tuborg, hvor han også arbejdede i mange år. Han forsørgede familien, mens jeg supplerede op med indtægterne fra at undervise i kjolesyning og
ved at sy kjoler efter mål”.
Efterhånden, da Berit og Gunnar nærmede sig pensionsalderen besluttede de sig
for at emigrere til Vestjylland. De købte
et hus i Spjald, og mens de boede her,
købte de (grundet en lille annonce)
Brunsgaard i Grønbjerg, (det rigtige
gamle Brunsgaard), som trængte meget
til en grundig restaurering. Dette gik man
så og klarede fra huset i Spjald, og så en
dag i 1980 flyttede de ind i den gamle
gård. Her var natur og stilhed og fred!

Sønnen Kim (56 år i dag) har i mange år
boet på et hjem på Sjælland, men for
nogle år siden fik familien ham flyttet til
Spjald Plejehjem, hvilket glædede forældrene meget.
For ca. 6 år siden flyttede Berit og Gunnar til Bymarken 10 A i Grønbjerg, hvor
de også har nydt at bo.
Jeg lader Berit berette videre:
Gunnar var et dejligt menneske, jeg har
haft et godt liv med ham, og hvad kan
man så forlange mere!
En dag stod et familiemedlem og så på
billedet fra vores guldbryllup. Hvordan
har du kunnet holde hende ud, blev der
spurgt! Gunnar svarede: det var ikke så
meget det at holde ud, men det, at holde
af! Og videre: Selvfølgelig kunne vi da
godt være uenige om noget, men Gunnar
havde det motto: Den, der lader solen gå
ned over sin vrede,- har ikke fortjent at
se den næste dags lys. Og det levede han
efter! Jeg har så mange kære minder,- til
vort guldbryllup havde nogen sørget for
et skotteorkester som morgenmusik, det
så så imponerende ud, da det kom gående nede fra skovvejen og ”vækkede” os.
Gunnar havde nemlig altid været så fascineret af skottemusik,- derfor sikkert!
Og så blev der ellers holdt en dejlig fest.
Også diamantbryllup nåede vi at fejre,
her på Bymarken, men det gik mere stille
for sig.
Æret være Gunnar Schwartz´ minde!

Agnes Kirstine Madsen, Ørnhøjvej,
Grønbjerg. er stille sovet ind den 21. december 2004 og blev begravet den 23.
december fra Nørre Omme Kirke. 70 år.
Vi har modtaget følgende nekrolog fra
Gerda og Villy Madsen:
Agnes blev født i Kodal som den ældste
af 5 søskende.
Hun gik i den østre skole. Som ung hav-

de hun plads i huset i Spjald og Dejbjerg.
I 1953 kom hun på Rønde højskole, det
var her, hun blev motiveret til at blive
sygeplejerske. Denne uddannelse fik hun
i Fårevejle. Derefter arbejdede hun en tid
på Diakonissestiftelsen, hvorefter hun
flyttede til Herning og blev sekretær hos
en skolelæge. I 1975 fik hun arbejde på
Tranbjergvænge plejehjem ved Århus.
Efter et år blev hun ansat som plejehjemsleder på Fuglebakken i Århus. Hun
blev en afholdt leder, som også knyttede
gode venskaber med de ansatte. Nogle af
så stærke, at de varede livet ud.
I 1995 kom Agnes hjem til Ørnhøjvej i
Grønbjerg, hun havde et kort vikariat på
Spjald plejehjem, indtil en ryglidelse
tvang hende til at stoppe og gå på pension.
Agnes var et udadvendt menneske, som
ivrigt deltog i forskellige aktiviteter, megen tid tilbragte hun på Spjald rideskole,
hvor hun elskede at pusle om hestene.
Mange former for hobbyarbejde optog
hende. Hun var meget kreativ og gavmild, så mange fine ting blev givet til familie og venner. Det blev også håndarbejdet, der udfyldte hendes tid, da hun på
grund af svær sygdom måtte til aflastning på Centerparken i Videbæk i en
længere periode.
Agnes var også en meget privat person,
der ikke ønskede at tale om sin sygdom,
og hun klagede aldrig over den skæbne,
der blev hendes. Efter et ophold på sygehuset kom hun på Spjald plejehjem, hvor
hun sov stille ind den 21.december.
Agnes efterlod sig fire brødre.
Æret være Agnes Kirstine Madsens minde! 
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Efter dans omkring juletræet og uddeling af "godteposer" tog de "store" sig af de små i diverse julesanglege. Her er det Nisserne der sidder på loftet med sin "julegrød". Den unge mand havde dog lagt
lidt godter ned i gryden som han efterfølgende ville have igen.
Det skete på den dag den 12. december.

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

Grønbjerg Trailercenter
Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald
- 97 38 44 60 - også aften og weekends.
Køb, salg og bytte af nye og brugte trailere.
- Samt reparation.
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VIKINGEN ER LØS

En herboende planteskoleejer (navnet er redaktionen bekendt), der er en meget interesseret - og
for i øvrigt også ganske dygtig - muldvarpejæger, havde i mange år fanget muldvarpe på sin og
naboens grunde.
Halerne blev samlet, og når der var en passende mængde, blev de fragtet til Ulfborg Kommune,
idet planteskoleejeren havde bekendte i Ulfborg-Vemb Kommune og hvad bedre var, her kunne
planteskoleejeren så hæve det fyrstelige beløb a´ 10,- kr. pr. hale, - og det er jo nok værd at tage
med.
Muldvarpejægeren der i mellemtiden havde oplært det meste af familien i at fange muldvarper,
kunne godt se, at det var lettere at aflevere halerne til den stedlige byrådspolitiker, der så kunne
få omgjort halerne til klingende mønt i den kommune hvor han retteligen hørte til, men problemet var dog af en sådan karakter at han måtte 50% ned i indtægt på den konto.
Hvad gør vor snarrådige muldvarpejæger?
Jo… Pågældende jæger undlod ikke at gøre sin byrådsnabo opmærksom på det latterlige lille beløb på en femmer, som Videbæk Kommune kunne ryste op med pr. hale, hvorfor halerne blev
afleveret i Ulfborg-Vemb Kommune.
Det var for så vidt en god forretning for kommunen, men alligevel lidt flovt, tænkte byrådsnaboen så.
Der har til alle tider været betrængte økonomiske vilkår for vore kommuner, men ved næste budgetlægning, hvor der ellers blev appelleret til stor tilbageholdenhed på alle områder, blev et af
historiens største budgetændringer i Videbæk Kommune foretaget, idet prisen på muldvarpehaler, grundet denne provokation, alligevel blev sat op med 100 %.
Denne gestus og dette kraftige løft i indkomsten har efterfølgende forøget motivationen hos pågældende planteskoleejer og muldvarpejæger, som så har oplært hele næste generation i den ædle kunst. Konsekvensen er nu at jægeren og hans afkom dræner jorden for muldvarper og kommunekassen for betragtelige beløb, idet der nu bliver indleveret snesevis af haler. Det til trods
for, at vores muldvarpejæger efter sigende, ikke er særlig begejstret for at Kommunen ødsler
penge ud til, efter hans mening, aldeles unyttige formål.
Problemstillingen omkring indlevering af muldvarpehaler, som i øvrigt betragtes med megen alvor i byrådene, er slet ikke bragt på plads i den nye strukturreform, men problemstillingen
(redaktionen bekendt) har politikernes største bevågenhed.
Det er helt oplagt, lyder en udtalelse, at den opgave absolut må ligge i det kommunale regi i stedet for at overgå til regionerne f.eks. under jordbrugskommissionen for ikke at tale om Fødevareministeriet.
Efter EU forlydender vil en ny forordning træde i kraft i løbet af 2005 (forårsaget af de mange
nye EU lande hvor Muldvarpetrykket og dermed bestanden er væsentlig højere end den er i Danmark og de øvrige ”gamle” EU lande) gående på at den maximale afklippede muldvarpehale må
have et mål på 25,75 mm målt fra de yderste halehår til afklipningsstedet. Dette af hensyn til de
dertil indrettede - og fremstillede opbevaringsæsker der skal tjene til kontrol og dermed undgå at
der skal svindles med EUs nye muldvarpepulje.
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