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���� Redaktionen 
 
 

Forsiden: 
Det er forår og der er konfirmation 
over alt. Forsiden skal naturligvis pry-
des med alle de unge mennesker, i 
hvert fald her fra Grønbjerg, der nu står 
på springet ind i de voksnes rækker. 
 
Demokratiets tid: 
Det skrev jeg også sidste gang - og 
tænkte på alle generalforsamlingerne i 
vort lille samfund - her ligger spiren til 
en demokratisk opdragelse/indblik og 
virkeliggørelse. Og det er med glæde at 
jeg ser at gymnastikforeningen tager 
initiativ til at inddrage et ungt menne-
ske i bestyrelsesarbejdet - uden at det 
unge menneske er medlem af bestyrel-
sen. Jeg ved godt at bagtanken er at 
inddrage de unge i bestyrelsesarbejdet 
efterfølgende, men de lærer også de de-
mokratiske spilleregler på forenings-
plan - lærer at lytte, respektere en vis 
uenighed og at argumentere for sine 
synspunkter for efterfølgende at blive 
enige på et eller andet plan. 
For demokratiet er ikke nogen selvføl-
gelighed og derfor er det også at vi op-
lever at nogle tager initiativ til at vi 
skal højtideligholde/fejre befrielsen i 
1945 - det gjorde vi også her i Grøn-
bjerg ved en stemningsfuld aften, ons-
dag den 4. maj, hvor vi, der er gamle 
nok og har/havde forældre der kan hu-
ske 2. verdenskrig og måske havde for-
ældre der var udsat for det tyske terror-
regimes skalten og valten med menne-
sker på den mest gruefulde måde, må-
ske sidder og tænker på det vi har fået 
fortalt ved middagsbordet da vi var 
små.  
Det er naturligvis én side af besættel-
sen 1940 - 1945.  
Nu begynder unge historiker at hævde 
at nogle her i Danmark levede fedt på 

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. 

besættelsen og danskerne levede et næ-
sten upåvirket liv. Uanset hvad man 
hævder, så havde tyskerne besat landet 
og der var absolut restriktioner mod at 
sige og gøre hvad man ville og ytrings-
friheden var også beskåret på det kraf-
tigste - ellers var det vel ikke nødven-
digt med de illegale blade. 
Nogle steder blev tyske soldater ind-
kvarteret i private hjem eller også ind-
drog de skoler, gymnastiksale m.v. hvor 
de opholdt sig i de fem år besættelsen 
varede. 
Så uanset hvad nogle hævder så var vo-
res demokrati og ytringsfrihed sat ud af 
kraft, ét demokrati og ytringsfrihed der 
nok er værd at skønne på. Og det er vo-
res oprigtige og måske største opgave at 
bringe disse traditioner videre til de næ-
ste generationer, ved bl.a. at inddrage 
dem i foreningsarbejdet (hver forening 
bør tage to unge mennesker med) og 
ved at højtideligholde den 4. maj. � 

Deadline for nr. 75 er  

lørdag d. 25. juni 

 

Bladet udkommer  

onsdag d. 13. juni - hvis Vorherre 

vil - han har ikke spurgt Postdan-

mark!! 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Gravers Kjærgaard 

 

Så kom Holmsland 
også med på det 

vestjyske kommune-
landkort, så det nu 

er en rigtig Fjord-

kommune. Kommu-
nens navn er nu sta-

dig Ringkøbing – Skjern Kommune, og 

det bliver det nok ved med at være. Af-
rapporteringen fra de forskellige drifts-

områder i de 5 kommuner er nu ved at 
være tilendebragt. Det bliver spændende 

at se, hvor meget eller lidt forskellige vi 

er, men vi må nok se i øjnene, at på nog-
le områder vil vi gå ned i service, mens 

vi måske vil gå lidt op på andre områder. 
Sikkert er det i hvert fald, at vi får ikke 

højeste fællesnævner på alle områder, 

det er der ikke økonomisk dækning til. I 
den fremtidige strukturering vil der i høj 

grad blive brug for at skabe nye samar-

bejdsformer, hvor der samtidig bliver be-
hov for at nedbryde myter og skabe gen-

sidig tillid. 

 

Selvforvaltning: 
Som før nævnt, i tidligere ”nyt fra byrå-
det”, blev der for et par år siden lavet 

selvforvaltningsaftaler med vore institu-
tionsledere på skoler, børnehaver, pleje-

hjem etc. En gang årlig skal lederne så 

aflevere en selvforvaltningsberetning, 
disse har vi modtaget inden for de sidste 

par måneder. Det er spændende læsning, 

som vi i fagudvalgene gør en del ud af at 
gennemgå, dels for at have ”fingeren på 

pulsen”, derudover er det også lærerigt 
og inspirerende for politikere. Beretnin-

gerne indeholder eksempelvis, mål, ind-

satsområder, evalueringer, udvikling i 
elevgrundlaget, personalemæssige for-

hold, økonomi og behov her, nu og i 
fremtiden. 

 

Skolestruktur: 
Lige nu bruger vi i BUK meget tid på at 

diskutere skolestruktur, vi har afholdt 
møder og temaeftermiddage. Indenfor 

kort tid skulle der gerne ligge en råskitse 

til diskussion i det politiske bagland og 
med skolebestyrelserne. Jeg kan godt af-

sløre, det er en stor opgave byrådet har 
pålagt udvalget. Området består i sig selv 

af mange detaljer, derudover er den nye 

kommune også i tankerne, både med 
hensyn til skolegrænser, serviceniveau 

og gennemsnitsudgiften pr. elev.  
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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 

 

Vandværket: 

Al henvendelse ang. 
måleraflæsning bedes 
rettet til  
Jørgen Christensen  
 

Tlf.: 97 38 42 59 

 

Klip og Krøl: 
Mandag, tirsdag, tors-
dag og fredag: 
 900 - 1730 
Onsdag og lørdag: 
 Lukket 
Tlf.: 97 38 42 85 

 

Grønbjerg Kro: 

Mandag, onsdag og 
torsdag: 1500 – 2100 
Tirsdag: Lukket 
Fredag: 1500 – 2400 
Lørdag: 1300 – 2400 
Søndag: 1300 – 2100 
Køkkenet  
lukker kl. 2000 
 

Tlf.: 96 94 20 55 

 

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 

 

 

Kirkebil: 

Tlf: 20 13 25 13 -  
Vildbjerg Taxi  

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 
 
Genbrugspladsen: 

Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 - 1200 

LLLL  Serv i cemedde le lser  7777 

Videbæk kommune: 96 94 94 94 
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 MAJ Side   Side 

MA 16 2. Pinsedag Kirke 9  20  LØ 18   

TI 17 Tour de pedal  Dagen tiltaget med 9t 42m  27 SØ 19 Børnekor i kirken Kirke 9 28 

ON 18   MA 20  25  

TO 19   TI 21    

FR 20   ON 22   

LØ 21   TO 23 Sankt Hans Sogneforeningen  13 29 

SØ 22  Kirke 1030  FR 24   

MA 23  21  LØ 25 Runestenens Deadline  

TI 24    SØ 26  Kirke 1030  

ON 25 Ungdomsklub general  20 MA 27  26  

TO 26    TI 28   

FR 27 Tour de pedal 27 ON 29   

LØ 28 Åbne haver 49 TO 30   

SØ 29  Kirke 9 (AH)   JULI  

MA 30 Havetur 22 49 FR 1   

TI 31    LØ 2   

 JUNI  SØ 3  Kirke 9 (Arne Holmgaard)  

ON 1   MA 4  27  

TO 2    TI 5   

FR 3   ON 6   

LØ 4   TO 7   

SØ 5 STORE GÅ’DAG -  Kirke Brejning 29 40 FR 8   

MA 6  23  LØ 9   

TI 7   SØ 10  Kirke ingen  

ON 8   MA 11  28  

TO 9 Menighedsrådets årlige udflugt 47 TI 12   

FR 10   ON 13   

LØ 11   TO 14   

SØ 12  Kirke 10.30  FR 15   

MA 13  24  LØ 16   

TI 14   SØ 17  Kirke 10.30  

ON 15 Viking  Valdemarsdag  34 MA 18  29  

TO 16 Udstilling af elevarbejder 18 - 20  TI 19   

FR 17 Sommerferieafslutning skolen  ON 20  Dagen aftaget med 1t 4m   
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...fortsat fra side 3 
 

Afslutning 

I de kommende uger går det løs i mange 
partiforeninger med opstilling af kandi-

dater til det kommende byrådsvalg og 

spidskandidat til borgmesterposten. Det 
er en spændende proces at følge og gøre 

indflydelse på, jeg vil meget opfordre til 
den enkelte, at deltage deri, uanset hvil-

ket politisk ståsted man har.� 

Ringkøbing Landbobank i Grønbjerg lagde lokaler til optælling af de indsamlede beløb 
fra Kræftens Bekæmpelse i Videbæk Kommune søndag den 3. april 2005. 

Her tæller Hanne Kjærgaard, der er den lokale indsamlingsleder i Grønbjerg, de ind-
samlede penge fra Grønbjerg op sammen med Landbobankens afdelingsleder Kirsten 

Nielsen, inden det store rykind fra den øvrige del af kommunen. 

I Grønbjerg blev der indsamlet 7.595- kr. Hvilket svarer til et beløb på ca. 11 kr. pr. 
indbygger eller 26,25 kr. pr. husstand. 

I hele Videbæk kommune blev der indsamlet 65.521,25 kr. Det svarer til ca. 5,40 pr. 

indbygger. 

Indsamling til Kræftens bekæmpelse i Grønbjerg 

www.runestenen.dk 
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Der er sket en fantastisk udvikling på te-
lefonområdet inden for de senere år. 
I dag løfter man røret og trykker det 
nummer på tasterne, man ønsker at ringe 
til. Eller man ringer fra sin mobil telefon, 
som i dag er meget udbredt blandt både 
børn, unge og ældre. 
 
Går man tilbage til de ”gode gamle da-
ge” og ser på hvordan en central funge-
rede den gang, var det hele meget ander-
ledes. 
 
Centralen var den gang manuelt betjent. 
Det vil sige, at man drejede på et hånd-
sving på telefonen. Så fik man fat i tele-
foncentralen og centralen svarede: 
”Grønbjerg” – så bad man om et num-
mer, eller man sagde: Halfdan, Brugsen, 
Anneberg, Bageren, Præsten, Teglvær-
ket, Smeden, Doktoren, Lønborg eller 
hvem man nu gerne ville tale med. 
Vi, som passede centralen, kunne huske 
alle numrene på de forskellige abonnen-
ter, og de var vant til, at man kunne sige 
navnet på den man ønskede at tale med. 
Det var derfor ikke nødvendigt at slå 
nummeret op i telefonbogen - vi etable-
rede forbindelsen og ringede på det på-
gældende nummer. 
Man lærte hurtigt at kende de forskellige 
abonnenters stemmer. 
Jeg husker tydeligt en person, som gerne 
ville lavede sjov med os, for at se om vi 
kunne genkende hans stemme. Når han 
ringede op fra en andens telefon, sagde 
han blot: ” Jeg vil gerne snakke med mig 
selv!” Vi genkendte ham straks - det var 
ikke noget problem, og så fik han kon-
takt med sit eget nummer. 
 

Skulle man ringe udenbys, kunne det 
godt tage lidt tid inden forbindelsen kun-
ne etableres, fordi vi kun havde få uden-
bys linier. 
Vi havde to linier til Ringkøbing, en til 
Holstebro, to til Ørnhøj og to til Spjald. 
Når man skulle ringe til eksempelvis Kø-
benhavn, skulle forbindelsen gå via 
Ringkøbing, Århus og derefter Rigstele-
fonen – det var en langsommelig vej, 
men det var den eneste mulighed den 
gang. 
 
Centralens placering 
Centralen har ligget forskellige steder i 
Grønbjerg. Jeg har fået fortalt, at den 
først lå i det lille hus i Algade 29, som nu 
er revet ned. Maren Falkesgaard var cen-
tralbestyrer på det tidspunkt. 
Senere blev centralen flyttet over på Ho-
tellet, Algade 18, som Maren og Peter 
Falkesgaard også drev sammen med cen-
tralen. 
 
Alt dette er sket længe før jeg blev født, 
så det er begrænset, hvad jeg ved om det 
fra den tid.  
Måske er der andre, som husker det 
bedre og som evt. kan supplere med flere 
oplysninger omkring det. 
 
Senere blev centralen flyttet til Algade 
30. I samme bygning havde Ringkøbing 
Landbobank en filial og den blev besty-
ret af Peter Falkesgaard. 
Jeg blev ansat på centralen i 1960 hos 
Maren og Peter Falkesgaard. På det tids-
punkt var der ca. 80 – 90 abonnenter. 
Telefonen var den gang dyr at anskaffe, 
så det var langt fra at alle havde én. Man 
gik til sin nabo og lånte deres, eller man 

���� Grønbjergs telefoncentraler 
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kom ind på centralen, hvor der var en te-
lefon man kunne benytte. 
På huset, hvor centralen var, sad der et 
blåt skilt med teksten: ”Offentlig Samta-
lestation” - så kunne man straks se, hvor 
det var muligt at telefonere fra. 
Hvis man boede langt væk fra centralen, 
kunne der være problemer med, at der 
ikke var luftledninger nok, så alle kunne 
få sin egen ledning. Så var der mulighed 
for at få en telefon sammen med tre an-
dre – en såkaldt partstelefon. Man havde 
sit nummer + et bogstav f.eks.: 64 y, 64 
u, 64 v og 64x. Inden man ringede op fra 
en partstelefon, skulle man huske at løfte 

røret for at høre om der var andre, som 
benyttede telefonen. Hvis man glemte 
det afbrød man deres samtale. 
Der var en del partstelefoner på Grøn-
bjerg Central, men alle fik et selvstæn-
digt nummer inden automatiseringen i 
1969. 
 
Landets yngste centralbestyrer 

I 1964 blev jeg ansat af Jydsk Telefon 
som centralbestyrer. Centralen blev flyt-
tet hjem i mine forældre, Kirstine og 
Mads O. Madsens hus, Algade 33. 
Der var to lejligheder i huset - der boede 
vi godt i fem år og havde det rigtig hyg-
geligt sammen. 
 
Jeg var på det tidspunkt kun 19 år og var 
dermed ”Landets yngste centralbestyrer - 

Aase Madsen ved telefonbordet hos Falkes-
gaard i Algade 30. Det lille vindue over bor-
det var åbning ud til en lille boks hvor den 
offentlige telefon var placeret. Lugen kunne 
åbnes og man kunne fortælle hvem man skulle 
tale med hvorefter der blev betalt til telefo-
nistinden/centralbestyreren gennem lugen  

Her modtager Aase Madsen blomster og et 
telefonopkald fra Jydsk Telefons direktør P. 

Draminsky, Århus - hvor hun takkede for den 

flotte buket. 
Til højre er det inspektrice frk. Nielsen, Jydsk 
telefon, Holstebro, og til højre er det Evald 
Storm der senere blev gift med Aase Madsen. 
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med foden under eget bord” – sådan 
skrev de i Ringkøbing Amts Dagblad i 

november 1964. 
 

På centralen skulle der være vagt alle 

døgnets 24 timer, så abonnenterne kunne 
få kontakt og ringe til de telefonnumre 

de ønskede, når som helst. 

I 1964 havde vi fået flere abonnenter – 
inden centralen blev automatiseret var 

der over 200 - så der var ofte rigeligt at 
se til. 

Det var et stort ansvar jeg havde påtaget 

mig – men det tænkte jeg ikke så meget 
på den gang. 

Derfor var det godt jeg havde en ung pi-
ge, Jette Sandal, til at hjælpe mig med at 

passe centralen. 

Senere blev Käthe Sandal, Jettes sviger-
inde, ansat. Käthe var hos mig indtil cen-

tralen blev automatiseret i 1969. 
 

Jeg tænker ofte tilbage på årene med ar-

bejdet på centralen med stor glæde, og 
jeg husker stadigvæk alle numrene på de 

forskellige abonnenter – mennesker, 

selvom det nu er 35 år siden centralen 
blev automatiseret. 

Det var en dejlig tid, hvor vi havde en 
tæt kontakt til alle i det lille lokalsam-

fund. 

 
Aase Storm Pedersen, Sunds 

Tidligere Aase Madsen  � 

Her sidder Käte Sandal ved telefonbordet sammen med den relativt nyudnævnte centralbestyrer 

Aase Madsen, efter at centralen var blevet udvidet til to borde og flyttet til Algade 33. 
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���� Grønbjerg GUF 
 
 
Ved: Torben Sønderby 

 

Beretning til generalforsamling Grøn-

bjerg GUF 2005. 

 
 

Torsdag d. 28. april afholdt Grønbjerg 

GUF generalsamling i Børnenes Hus. 

Desværre var fremmødet meget sparsomt 
Connie Schmidt blev valgt til dirigent, 

og efter at der var blevet valgt 2 stemme-
tællere, overgav hun ordet til formanden 

Torben Sønderby, som aflagde forenin-

gens årsberetning. Den er her gengivet i 
en forkortet udgave. 

Beretning 2005 for Grønbjerg GUF: 
Det er 98´tyvende gang, at Grønbjerg 

GUF kan byde velkommen til general-

forsamling, hvilket allerede nu henleder 
tankerne på at vi i 2007 kan fejre 100 års 

jubilæum. Bestyrelsen er så småt gået i 

gang med planlægningen af en festdag d. 
2. eller 3. november 2007.  

Foreningens aktivitetsniveau i sæsonen 
04/05 kan måles i antal medlemmer.  

 

Alt i alt har der været medlemmer fordelt 
således: se næste spalte...  

Man kan godt betragte foreningen som 
havende 4 kerneområder, hvilket er gym-

nastik, badminton, svømning og Tour de 

Pedal. Men derudover står foreningen 

bag ældreidrætten, stavgang, Store Gå-
dag og et nyt initiativ med dans fra Hel-

les Danseinstitut i Herning. 
Igen i denne sæson kunne gymnastikken 

samle udøvere nok til 9 hold, hvilket må 

siges at være ganske flot af en lille lokal-
forening at være. Opvisningen var i år af 

utrolig høj kvalitet og ingen af holdene 

faldt udenfor. Til kaffebordet bagefter 
var tilslutningen lidt lavere end tidligere 

år, hvilket måske skyldtes influenzaen. 
Forårsopvisningen i Ringkøbing havde 

deltagelse af 2 hold fra Grønbjerg. 

På badmintonfronten har det kørt som 
tidligere sæsoner med 3 børnehold, tur-

neringsbadminton og motionsbadminton 
i multisalen. Foreningens egen interne 

turnering havde i år mange kampe og 

stor pulikumsopbakning. Dejligt at det så 
også lykkedes at holde tidsplanen rime-

Medlemmer 2004 2003 

Total 460 524 

Gymnastik 138 134 

Badminton 147 145  

Svømning 92 57  

Tour de pedal 67 188  

Ældreidræt 16  

Tømrer  og  bygn ingssnedker 
 

Hakon Pøhl, Grønbjerg 
 

Tlf.: 97 38 43 20   
bil.: 40 85 49 10 
Fax: 97 38 48 38  
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ligt. 
Det kniber med at finde nok af de gode 

tider om aftenen til både badminton og 
gymnastik, men det er noget bestyrelsen 

prøver at tage højde for.  

Til alle badminton- og gymnastikinstruk-
tørerne skal lyde en stor tak for jeres ind-

sats. Det store arbejde I laver, kan måles 

på to måder - ved udøvernes glæde ved 
vinterens træning, og på det visuelle, 

som vi andre kan se ved turneringen og 
opvisningen.  

Tour de Pedal som hører ind under 

Dansk Firma Idræt afvikles over 4 gode 
aftener i maj, hvor vi cykler rundt på eg-

nen. Der er næsten altid mange deltager, 
og alle har chancen for at vinde en cykel 

som Firmaidrætten udlodder på amts-

plan, - dog har vi ikke været heldige i 
Grønbjerg endnu! Så er det jo godt, at vi 

har andre præmier, som vi hermed gerne 

vil takke alle sponsorerne for.  
Svømningen var igen henlagt til Ulfborg 

Fritidscenter. Det fungerede fint med 

bussen, folk nød det, men det har været 
en dyr ordning for foreningen med et 

stort underskud i regnskabet. 
Ældreidrætten har mere eller mindre væ-

ret en selvstyrende enhed med 16 aktive 

og med Johannes Kirk i spidsen. På 
landsplan er der sat "Gang i Ældre" og 

Videbæk Kommune har udpeget Ingrid 

Kirk som ildsjæl. Hun har allerede arran-
geret en tur til Præstbjerg Naturcenter. 

Den 5. juni 2004 var der landsdækkende 
"Store Gå-dag", hvor Grønbjerg GUF 

havde tilrettelagt en hyggelig formiddag 

her i området. Vejret var perfekt og del-
tagelsen god - spændvidden var fra 0 - 

90 år blandt deltagerne. Søndag d. 5 juni 
i år vil vi forsøge at gentage succesen. 

Her i april og maj måned er der mulig-

hed for at gå til dans i multisalen. Det er 
Helles Danseinstitut fra Herning, vi som 

forening har kontaktet. Derudover er vi 

ikke involveret, men det er altid godt at 
multisalen også benyttes i sommerperio-

den. 

Fra venstre: Helle Harhorn, Gitte Riisberg Nielsen, Torben Sønderby, Lisbeth Sand, Elsebeth Kirk, 

Connie Schmidt og Henrik Bilgrav 
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På stormødet d. 3 marts 2004 i multisa-
len kom der mange gode ideer i omløb 

bl.a. forslag om større samarbejde for-
eningerne imellem. I Grønbjerg GUF har 

vi snakket forskellige muligheder igen-

nem, og vi har kontaktet DGI, som gerne 
vil være behjælpelig med råd og vejled-

ning og stille en konsulent til rådighed.  

Nu må vi se hvad der sker! 
Bestyrelsen har i den sidste tid snakket 

en del om værdier, og vi har i den forbin-
delse udarbejdet vores eget værdigrund-

lag, som vi regner med snart vil kunne 

læses sammen med andre informationer. 
Planen er at ophænge en skifteramme i 

multisalen. 
Til slut en tak til alle i bestyrelsen for 

godt samarbejde.  

 
Herefter fremlagde Elsebeth Kirk regn-

skabet 04/05. 

Både formandens beretning og regnska-

bet blev taget til efterretning. 
På valg til bestyrelsen var Connie 

Schmidt, Helle Harhorn Vendelbo og El-
sebeth Kirk. Alle tre blev genvalgt. 

Revisorerne modtog genvalg, og derefter 

var vi nået til sidste punkt på dagsorde-
nen; - Eventuelt.  

Bestyrelsen fremlagde her en ide om at 

indlemme et "ungt menneske" i bestyrel-
sen, for måske derigennem at kunne ska-

be større interesse for bestyrelsesarbejdet 
på længere sigt.  � 

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 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 
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Sct. Hans aften 

 
torsdag d. 23. juni kl. 19.00 

 
Mød op på det grønne område ved stadion 

 

Der vil være: 

 

• Kondibingo 

• Overrækkelse af Grønbjergvikingen 2004 

• Snobrødsbagning 

• Salg af pølser, brød, og drikkevarer 

• Båltale ved  - endnu ikke afgjort 

• Bålet tændes ca. kl. 21 

• Heksekonkurrence (se annonce side 29) 
Vel mødt 

Grønbjerg Sogneforening 

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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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 



15 

På det seneste har vi i bestyrelsen arbejdet med en 
ny fælles virksomhedsplan for Børnenes Hus. Tidli-
gere har børnehus- og skoledelen haft hver sin virk-
somhedsplan, og disse skal erstattes af en ny fælles 
udgave. Dette er en lang, men også spændende pro-
ces. 
I virksomhedsplanen skal man blandt andet kunne 
læse om institutionens værdigrundlag og målsætnin-
ger. 

I foråret har personalet og bestyrelsen haft en tema-
dag omkring mobning. Et af resultaterne af dette, er 
nedsættelsen af et udvalg, der skal arbejde på en 
egentlig "mobbepolitik" for Børnenes Hus. 

Året 2004 gav et lille overskud i Børnenes Hus. 
Der er ellers brugt et pænt beløb på nedrivning af 
muren mellem børnehus og skole, etablering af kon-
tor og nyt fælles personalerum. Men et større over-
skud overført fra 2003 og et tilskud fra Kommunen 
har altså gjort det muligt, at komme ud med et posi-
tivt resultat. 

I det nye skoleår venter der store udfordringer for 
skoledelen. 
Som der står beskrevet i bestyrelsens høringssvar, er 
målet en afdelingsopdelt skole med selvstyrende te-
ams. Dette er skolens personale i fuld gang med at 
planlægge, og forældrene får / har fået orientering 
om dette på forårets forældremøder. 
Det bliver spændende at følge den nye struktur efter 
sommerferien. 

Med hensyn til den fremtidige skolestruktur i Vide-
bæk Kommune, er vi endnu ikke så meget klogere. 
Byrådet har planlagt at komme med et udspil til 
sommer, og vi kan kun vente og se hvad dette vil 
komme til at betyde for vores institution. 
Byrådets forslag skal så i høring, og vi må da håbe 
på at det vil forløbe mere smertefrit end sidste års 
høringsrunde.   � 

���� Nyt fra Fællesbestyrelsen 

Ved: Finn Krogh Jørgensen 
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Da Kristian Knudsen og jeg besluttede 
os for at samle konfirmanderne fra 27. 

marts 1955, gjorde vi det, fordi vi boe-
de i området og altid har gjort det. Jeg 

startede hos præsten i Grønbjerg, for at 

vi fra kirkebøgerne kunne få de rigtige 
navne fra dengang. Der var pludselig 2 

drenge mere, end jeg kunne huske fra 

dengang, men da jeg kom hjem, opda-
gede jeg, at det var Kristian og mig 

selv. 
 

Det var et større detektivarbejde at fin-

de dem alle og deres rigtige adresser, 
da de var spredt over en stor del af lan-

det, men efter en uge var det hele på 
plads, og jeg havde fra telefonsamtaler-

ne fået positive reaktioner på vores for-

slag. 
Vi var i alt 20, som blev konfirmeret i 

1955. Desværre var der to, som vi måt-

te undvære. Maren Pedersen og Irma 
Nielsen døde i henholdsvis 1988 og 

2003. 
"Æret være deres minde". 

 

Siddende fra venstre (pigenavnene): Agnethe Sønderby, Kamma Feldbæk, Alice Kristensen, Birthe 

Kofod Sørensen, Birthe Høj og Bodil Møller Nielsen 

Stående fra venstre: Niels Anton Nielsen, Henning Mikkelsen, Henning Knudsen, Kristian Snogdal 

Pedersen, Henning Kjær, Niels Chr. Jensen, Niels Chr. Knudsen og Frode Toft 

���� 50 års konfirmandjubilæum 
 
 
Ved: Frode Toft (tidl. Kodalsvej) 
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Der mødte i alt 26 personer, hvoraf de 
14 var konfirmander og resten ægtefæl-

ler eller ledsagere. Vi startede dagen 
lørdag den 2. april kl. 10 på Grønbjerg 

skole, som vi havde til rådighed hele 

dagen. Der blev serveret kaffe og rund-
stykker og snakken gik livligt fra første 

færd. Kl. 11 mødte redaktøren for Ru-

nestenen, Mogens Ballegaard, for at 
tage billeder af konfirmanderne, som 

man efterfølgende kunne bestille evt. 
sammen med den kommende Runeste-

nen. Jeg tror, at det blev en meget god 

succes for ham. 
Derefter overtog Niels Peder Svendsen 

ordet. Han viste og kommenterede lys-
billeder fra Grønbjerg og omegn fra 

vores barndoms- og konfirmationstid. 

Han lovede desuden at være i arkivet 
kl. ca. 15, og det benyttede en hel del 

sig af. 

 
Kl. 12 var der middag leveret fra Ørn-

høj Hotel med efterfølgende kaffe. 
 

Under middagen blev der foretaget en 

præsentationsrunde, hvor hver især 
fortalte, hvad man havde foretaget sig, 

siden vi blev konfirmeret. 
 

Og snakken gik. Kan du huske fra den-

gang? Der var en del, som havde svært 
ved at kende hinanden, men det er vel 

ikke så mærkeligt efter 50 år. 
 

Da vi gik til præst var det jo pastor Vig-
go Kofod Sørensen. Der var disciplin 

og orden i tingene, men han kunne også 

være lun og sjov og kunne grine sam-
men med os. 

Konfirmationsforberedelsen dengang 

foregik i præsteboligen, hvor der var 
indrettet en ”konfirmationsstue” på lof-

tet over præstens stuer. 
 

En dag sagde præsten, at han havde 

besøgt det lille toilet i gården, som var 
til drengene, med en rende hen langs 

muren. Som han udtrykte det, kunne 
han godt se, at der havde været en vis 

form for konkurrence op ad væggen. 

Og han sagde henvendt til os drenge, at 
det jo var normalt, at man lader vandet 

nedad, og at det ikke gjaldt om at nå 

højest, for muren blev jo ikke kønnere 
af det. 

 
Der var også en dag, hvor Niels Anton 

var mødt med træsko på, og pludselig 

tabte han den ene. 
Larmen gik lige i præstens høreapparat 

og det blev Niels Chr., der fik skylden 
for det og blev sat uden for døren. Og 

det var med ordene, "hvis det sker igen, 

bliver du ikke konfirmeret", selvom det 
slet ikke var hans skyld. Der blev ikke 

Nyt i Ørnhøj 

Salg af møbelstoffer til ”gør-det-folk” 

Hynder til båd eller campingvogn syes efter mål 

Åben: 
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 8 - 16 
Torsdag 12 - 1730 
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tabt flere træsko den formiddag. 
 

En dag var det et forrygende snevejr, 
og derfor fik vi lov til at blive i konfir-

mandstuen i frikvarteret. En af de stør-

ste drenge havde taget en af de mindste 
og satte ham op på en amagerhylde, 

som var lige inden for døren. Den faldt 

ned med et brag og præsten kom susen-
de op ad trappen og skældte ud, fordi 

han og hans hustru havde fået støv fra 
gibsdækket ned i kaffen. Så blev vi alle 

sendt udenfor, selvom det var et forfær-

deligt vejr. 
 

Men vi lærte meget den vinter sammen 
med pastor Sørensen, og jeg mindes 

ham i ærbødighed. 

 

Vi fik af hans datter Birthe, som vi jo 
også er konfirmeret sammen med, en 

hilsen fra hendes mor, som nu er 92 år, 
men faktisk godt kunne huske os. 

 

Det blev en dejlig dag med masser af 
solskin og for mig blev det både en op-

levelse og en minderig dag. 

 
Tak til alle som efterkom vores invitati-

on og for jeres gode humør. Og der var 
tanker fremme, om vi skulle mødes 

igen på et tidspunkt, men det blev ikke 

vedtaget. 
Mange tak til dig Kristian i forbindelse 

med at få dette arrangement op at stå. 
Tak til Ulla og Maja fordi at I ville afse 

en dag til at servere og vaske op for os. 

Dagen sluttede kl. 18 med suppe. � 

 

 

Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 
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Efter 31 års ansættelse ved Grønbjerg 
Skole besluttede Ingerlise og Torben Ve-
stergård, at de ville gå på efterløn den 1. 
marts 2005. 
I den anledning bad Runestenen om en 
samtale for at høre lidt om deres erfarin-
ger gennem alle disse år, og referatet 
heraf følger hermed. Da samtalen var 
fælles, vil jeg kun referere deres egne 
udsagn under T= Torben og I= Ingerlise, 
når de hver især havde noget specifikt at 
tilføje. 
 
Hvorfor Grønbjerg? 

De begyndte som lærere i Grønbjerg i 
august 1974. Efter uddannelse fra Ra-
num Seminarium havde de været i Hover 
fra 1967 til 1972 og derefter på 
Alkjærskolen i Ringkøbing fra 1972 til 
1974. 
Årsagen til, at de søgte job her i Grøn-
bjerg, var, at Torben i 1969 gik på skole-
bibliotekarkursus sammen med Gudrun 
Nyborg. Han kom på dette kursus i grup-
pe med hende, og da de ledige stillinger 
blev opslået, syntes de, at de kendte lidt 
til stedet her gennem hende, så derfor 
lagde de billet ind og blev antaget. Sam-

tidig var skolen en lille skole ligesom 
Hover, og der befandt de sig særdeles 
godt, - men skolen var til stadighed truet 
af nedlægning; Torben var ikke så vild 
med den store skole i Ringkøbing, hvor-
imod Ingerlise faktisk følte sig godt til-
pas også der. 
Men summa summarum blev, at det 
overskuelige vandt. 
 
Uddannelse og hvad det blev til. 

Med hensyn til deres linjefagsuddannel-
ser fortæller de følgende: I: Jeg er uddan-
net i specialundervisning og historie, 
men her på skolen har det fortrinsvis væ-
ret musik og engelsk, som har haft min 
bevågenhed, og jeg har da også gennem 
årene været på mange kurser i netop dis-
se fag – i musik hos bl. a. Erik Sommer. 
I begyndelsen havde jeg da også special-
undervisning, men det blev de andre fag, 
som jeg blev rigtig glad for. Samtidig har 
jeg naturligvis undervist i dansk, for det 
hører jo med, når man er ansat ved en lil-
le skole. 
Der har ikke været noget fag, som jeg 
absolut ikke kunne lide, men musik blev 
dog det, som jeg især kom til at brænde 
for, og i den forbindelse mindes jeg med 

���� Samtale med Ingerlise og Torben Vestergård 
 
 
Ved: Grete Tange 

 

v/Arne Å. Nielsen 
Bandsbyvej 11, Kloster - 6950 Ringkøbing 
Telefon 97 33 72 11 - Telefax 97 33 72 28 

 

www.holmsland.as 



20 

glæde de skolekor, som jeg har arbejdet 
med gennem tiden. 
 
T: Jeg havde historie og geografi som li-
niefag, og dem har jeg undervist meget i 
siden. Så snart der var mulighed for det, 
tog jeg skolebiblioteksårskursus, og det 
har jeg været meget glad for. Jeg overtog 
folkebiblioteket efter fru Halkjær i 1974, 
og i 1990 da Gudrun Nyborg sluttede på 
skolen fik jeg også skolebiblioteket, og 
siden har jeg så haft begge dele. Jeg har 
dog også undervist i både dansk og ma-
tematik, men det blev dog historien, som 
blev mit fag, fordi der var mulighed for 
at give børnene en baggrundsviden og en 
oplevelse gennem fortælling, som jeg 
holdt meget af. 
Jeg må dog indrømme, at da de nye sko-
lelove kom, hvor kronologien ikke mere 
var eksisterende i faget, så mistede jeg 
noget af engagementet, fordi jeg ikke 
syntes, børnene fik den historiske grund-

viden mere. 
 
For en del år siden blev jeg tillidsmand 
for mine kolleger, og dermed måtte jeg 
sige farvel til matematikken, for der var 
ikke plads på skemaet til det. 
 
Skolelove og deres betydning: 

Med hensyn til udviklingen indenfor 
skolens mure via de skolelove, som de 
har virket under beretter T: Jeg synes, at 
udviklingen har været både positiv og 
negativ; det negative er den flimren, der 
er kommet over børnenes indlæring, for-
di tingene skifter så hurtigt med, hvad 
der er vigtigt, og grundviden om natur, 
historie og samfund er ikke eksisterende, 
for nu kan man jo ”slå alting op på inter-
nettet”, så man behøver ikke at huske 
det. 
Kerneydelsen, som i sin tid var at under-
vise børnene, er nu blevet ændret til 
enorm mødeaktivitet. Disse møder har 

Grønbjerg Ungdomsklub Afholder Generalforsamling  

 

Onsdag d. 25. maj kl. 19.30 i Ungdomsklubbens lokaler. 
 
Dagsorden iflg. vedtægter.  
Evt. forslag skal være formanden Tommy Kjeldgaard i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 
 
Dagsorden: 
1: Valg af dirigent 
2: Årsberetning ved formand Tommy Kjeldgaard 
3: Godkendelse af regnskab ved kasserer Niels Jacobsen 
4: Valg af bestyrelse og suppleant 
5: Valg af revisor 
6: Fastsættelse af kontingent 
7: Indkomne forslag 
8: Eventuel. 

Alle er velkomne - Bestyrelsen 
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gjort skolen mere bureaukratisk, selvom 
vi da altid har holdt møder angående 

børnene. Det har besværliggjort arbejdet, 
synes jeg. 

På den anden side må jeg indrømme, at 

”nettet” giver mange muligheder, som 
ikke var til stede før. 

I: Børnene i dag tør noget, som børn ikke 

vovede før. I dag spiller børnene et rigtig 
godt teaterstykke og en flot musical, og 

de tør stå frem ved morgensang og med-
dele noget. Det synes jeg er dejligt, for 

nutidens børn i dag får brug for at træde 

meget mere frem, end vi andre gjorde. 
Samtidig vil jeg dog også sige, at børn 

nu til dags er langt mere stressede, end 
de var førhen. De har så mange fritidsin-

teresser, som de skal nå. 

 

Gode minder. 

Vi har haft mange dejlige kolleger, og 

også mange søde børn, som vi mindes 
med glæde. Vi må også sige, at havde 

det ikke været tilfældet, havde vi heller 
ikke været så glade for vort job, som vi 

har. Vi har tit glædet os til at komme i 

gang efter sommerferien for at møde 
børn og kolleger igen, og vi har aldrig 

haft lyst til at prøve et andet job, selvom 
det da har gibbet lidt i en, når man var 

færdig med en 7. klasse og skulle i gang 

med en 1., for de nye børn kunne van-
skeligt blive ligeså gjæwe, som dem man 

havde afgivet. Der gik som regel kun en 

måned, så var de nu skolens bedste klas-
se. Klasselærerprincippet med at følge en 

klasse hele vejen op mener vi derfor er 
godt. 

T: I 1. –2. klasse havde jeg en dreng, 

som kom hen til mig og sagde: ”Jeg har 
fået en lillesøster i nat!” ”Det var vel nok 

dejligt.” ”Ja, og ved du hvad, hun har få-

et ywen!” er en af de små historier, som 
jeg kan huske. 

Vi synes også, at det er dejligt, når gamle 
elever kommer hen til en og hilser, for de 

kan jo godt kende os, men vi kan ikke al-

tid kende dem. Det er nogle af de dejlige 
oplevelser, vi har haft gennem årene, når 

det er sket. 
Et par jubilæer med gamle elever har vi 

da også deltaget i, og det er meget mor-

somt. 
 

At vi har holdt af vore jobs, kan man og-

så let aflæse af vores fraværsprocent, 
som har været meget lille; men vi mener 

faktisk også, at børnene er glade for at 
komme på skolen, for de møder tit ½ 

time før, det ringer ind. 

 

Fritiden? 

Ved spørgsmålet om dette svarer I: 
”Havde vi nogen? og dermed mener jeg, 

at man som lærer aldrig er helt færdig 

med sin forberedelse. Der er altid noget, 
man kan gøre mere ved, og var man ude 

og opleve noget i sommerferien, havde 

 

Fabriksvej 4 

 

6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 45 00 



man altid i baghovedet, at dette her kun-
ne man tage med hjem og anvende i un-

dervisningen. Man slap aldrig jobbet.” 
I: ”Ellers har min hovedinteresse været 

at gå en god lang tur og opleve naturen 

på nærmeste hold, og til næste år skal vi 
til Sverige og se på traner. Når vi har 

læst om en sjælden fugl, har vi kørt hen 

for at se, om vi kunne opleve den. Det er 
ikke altid lykkedes, men vi har dog haft 

naturoplevelsen. Den har vi nydt, og tror 
vi også, at vi vil nyde at komme til Born-

holm, som vi i år for første gang skal be-

søge uden en skoleklasse.” 
T: ”Vi har rejst meget, især i de nordiske 

lande, og det har vi været glade ved. Jeg 
har også gennem 25 år arbejdet i skoven 

med at samle brænde til fyret - først sam-

men med Svend Kamp og Nyborg siden 
på egen hånd. 

Sporvogne og færger har haft min store 

interesse, så dem har jeg rejst meget for 
at studere. Da den sidste færge sejlede 

over Storebælt, var jeg f. eks. med 7 gan-
ge for så at slutte af med at tage toget til-

bage som en af de første. 

3 børn har taget meget tid, og det samme 
har vore 3 børnebørn, men det har kun 

været fint.” 

 
Vi har nydt, at vi har været det samme 

sted, så vi har kunnet modtage børn af de 
elever, som vi for en del år siden havde i 

skolen. Det har skabt sammenhæng i vo-

res tilværelse, og vi synes i det hele ta-
get, at Grønbjerg har formået at forny sig 

og holde hjulene i gang til glæde for sko-
len. Man kan altid finde noget at bruge 

sin tid til, og kan man ikke andet, kan 

man gå på Biblioteket og låne en bog hos 
Torben. Det kan man endnu et stykke tid. 
� 
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60 året for Danmarks befrielse d. 4. maj 1945 blev også fejret/højtideligholdt i Grøn-
bjerg. Omkring 150 mennesker samledes ved skolen hvor vi med Gymnastikforenin-

gens fane i spidsen gik ad kirkestien til kirken, medens kimelauget kimede. Kl. 
19.15 tog den "officielle" ringning over. Gudstjenesten var sammensat til lejligheden 

af pastor Ole Rasmussen med budskab om frihed, oplæsning af en dødsdømt fanges 

sidste brev ved Ingrid Kirk, solosang ved Karen Margrethe Møller og sang af børne-
ne fra børnehave- og 1. klasse under ledelse af Birgit Højris. Efter gudstjenesten gik 

vi i fakkeltog tilbage til skolen hvor de arrangerende foreninger havde stillet varm 

suppe an, inden vi med "En lærke letted" og "Altid frejdig" sluttede aftenen.  
Menighedsrådet, Familie og Samfund, Kirkeligt Samfund og Lokalhistorisk Arkiv 

stod bag arrangementet. 

 

Entreprenør  Kim Lørdal  -  Kjærgårdsvej 4, Grønbjerg 

Skæring af grøde med båd 

Oprensning af søer/vandløb 

Anlæg af nye søer/okkersøer 

Stryg og ålepas 

Bobcat udlejes m/u mand 

 

Tlf.: 23 47 45 24 

www.runestenen.dk 



24 

Da jagtsæsonen kører på laveste blus, og 
der samtidig ikke bliver holdt ferie, går 

det helt galt med at få ideer til et indlæg i 
Runestenen. Det hjælper ikke meget, når 

det mest eksotiske mål for flyvningen i 

Cimber er til Bornholm. Ikke fordi der er 
noget galt med Bornholm og dets sevær-

digheder. 

Det vil med andre ord sige, at det mest 
sindsoprivende jeg har oplevet siden 

sidst, var den fredag, hvor jeg måtte af-
live vores hund, Faust. Og det var fak-

tisk ret sindsoprivende. Man bliver så 

utrolig knyttet til disse kræ, hvad enten 
det en hund, eller et andet dyr. 

Jeg indrømmer blankt, at tårerne trillede 
ned ad mine kinder, da jeg lagde hunden 

ned på et gammelt tæppe, foldede det 

over den og dækkede jorden tilbage, i det 

store hul jeg havde gravet til den oppe i 
skoven. Pjat, kan man sige til sig selv, 

det er kun en hund, men af en eller anden 
grund, så hænger det bare ikke sådan 

sammen. 

Nu skal I så høre om den gang jeg trådte 
ind i Tines familie, og de havde en hund, 

Bine. Den var en hul-i-hæk-hund, hvor 

faderen var en gravhund og moderen en 
pommeraner. Hun var en gammel hund, 

og egentlig var det Mette, den ældste af 
pigerne, som havde anskaffet den. Nu 

var den en del af matriklen Nylandsvej 3. 

Den lagde sig i den stol den havde lyst. 
Den tiggede ved bordet, hvilket var ret 

ubehageligt, fordi den havde så dårlig 
ånde, at selv om den stod to meter fra os, 

udbredte den en stank af gamle fiskekas-

ser. Så havde den græsplænen udenfor 

���� Trods alt menneskets bedste ven 
 
 
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen 

STORE GÅ’DAG 
 

Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening  
 
tager ideen op fra sidste år og arrangerer Store Gå’dag 

 
Grundlovsdag søndag den 5. juni 2005. 

 
Da arrangementet i Grønbjerg på nuværende 
tidspunkt endnu ikke er lagt i faste rammer, vil 
vi opfordre til, at man er opmærksom på op-
slag i byen med program for denne dag!  
 
Der vil blive mulighed for, at alle kan være 
med – kørestole – barnevogne- stavgængere- 
dem med én kæp-- plus alle andre---  
så kryds i kalenderen den 5. juni 2004. 

Grønbjerg G U F 
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huset, til at få ordnet sine bimmelim og 
bummelum. Det foregik på den måde, at 

der var en stor jernpløk banket i græs-
plænen. Deri var der bundet et stykke 

tøjsnor, hvori der i modsatte ende var en 

karabinhage. Denne karabinhage lå altid 
højst 20 cm fra døren, så selv de dage 

hvor det regnede, kunne man lufte Bine, 

uden selv at blive våd. Og så skældte den 
ud, når der kom nogen forbi. Kort sagt 

var der egentlig ingen, der gad hunden, 
men på den anden side var den jo sund 

og rask, så den …ja, den var der bare. 

Det gik jo sådan, at Tine og jeg lejede 
huset, på den betingelse at Tines lillesø-

ster Inge og Bine skulle følge med. Hus-
lejen var dog aldeles rimelig, så det var i 

orden. Jeg foreslog så, en dag, på en vel-

overvejet og diplomatisk måde, at vi må-
ske skulle overveje at få Bine aflivet. 

”Hvordan i al verden kan du komme i 

tanke om….?” Fra den dag var emnet ta-
bu. 

Nu fik jeg den, måske lidt ondskabsfulde 
idé, at jeg ville tage livet af kræet, på en 

måde, så selv ikke Hercule Poirot ville 

fatte mistanke til mig. Jeg løb en del, for 
at holde vægten og kondien på plads. 

Uden at de andre vidste det, tog jeg sim-
pelt hen Bine med på en løbetur på 6 km, 

i håb om, at hun tilbage i sin stol, ville 

falde død om med et hjerteslag. Det skul-
le ikke kunne opspores til et bevidst 

drab. Da det ikke lykkedes fik hun en tur 

på 8 km, dernæst 10, men med det resul-
tat at hun kom i bedre og bedre form, 

hvilket bestemt ikke var meningen. 
Eftersom hun ikke var til at tage livet af, 

så måtte hun afrettes, men det er ikke 

nemt at lære gamle hunde nye kunster. 
Alligevel lykkedes det ret godt, for hun 

begyndte at komme, når man kaldte på 
hende, nu havde hun én stol som var 

hendes kurv, og hun lå i stolen, når vi 

spiste. Hun fik vist også en paradentose-
behandling og en tandrensning. Hun var 

altid med når vi gik tur, og når jeg var 

ude og løbe. 
Skæbnen ville så, at hun en dag var me-

get slap og havde feber. Hun måtte til 
dyrlægen, som jeg kendte særdeles godt, 

og derfor fik han hele historien om, hvor 

Sommerhus - Jegum Ferieland (Nær Oksbøl) 
 

Nyopført bjælkesommerhus til 6. pers. udlejes. 

Ca. 12 km til Henne Strand og ca. 10 km til Børsmose strand hvor bilen må 
medbringes på stranden. 
I ferielandet er der center med spisested, butik, minigolf, hoppepude mm. 
Huset er med halvoverdækket terrasse med udsigt ud over den ugenerte 
naturgrund. 
De 110 m2 hus er fordelt med 3 soverum, hems, stort køkken/alrum/stue 
med brændeovn. Stort badeværelse med spabad og sauna, gæstetoilet og 
bryggers. 
Ikke-ryger hus. - Udlejes lørdag til lørdag - 
 

Højsæson: kr. 3.900 - Mellemsæson: kr. 2.800 - Lavsæson: kr. 1.900 
 
Ring for nærmere oplysning til 51 52 23 53 
Jens K Christensen og Tina Risom 
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træt jeg i virkeligheden var af den forbi-
strede tæppetisser. Han kunne, efter en 

kort undersøgelse, konstatere at hun hav-
de fået livmoderbetændelse. Vi kunne 

vælge mellem en kostbar operation eller 

at få hende aflivet. 
Jeg ringede til ejeren/svigerinden og sat-

te hende ind i situationen. ”Hvordan kan 

du ringe til mig, og bede mig om at tage 
stilling, til sådan noget, …” og en helt 

masse andet, ”Det må du bestemme.” 
Hun havde allerede smidt røret, da jeg 

mindede hende om, hvad der så ville ske. 

”Den skal aflives!” sagde jeg triumferen-
de. Jeg havde faktisk lidt dårlig samvit-

tighed over, at jeg ikke lød ked af det. 
Jeg skulle så holde Bine, som først fik en 

bedøvelse og snart faldt i søvn. ”Så får 

hun den her, som jeg stikker ind i hjer-

tet.” sagde dyrlægen, og kom med en in-
jektionssprøjte, så stor som en soda-

vandsflaske. 
Nu var vi endelig fri for al det bøvl og 

besvær, men på den anden side…. Jeg 

kiggede ned på Bine, som nu lå med åb-
ne øjne, som kiggede på mig, som om 

den tænkte ”Hvad er det dog du gør mod 

mig?” og til min store overraskelse, kun-
ne jeg mærke en stor klump i halsen. Det 

kunne ikke passe! Dyrlægen kiggede på 
mig, lige da jeg kunne mærke en tåre lø-

be ned ad kinden. ”Jeg syntes du sagde, 

du var så træt af den møghund?” ”Det er 
jeg også!” lykkedes det mig at få snøftet 

frem, samtidig med at jeg vendte mig 
væk fra ham. ”Sådan er det”, sagde han 

og lagde en hånd på min skulder, ”Vi 

blir’ glade for de dyr, uanset om vi vil el-

Træfferne (hvis der er nogen) tælles op ved den årlige feltskydning. 
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ler ej.” Jeg måtte give 
ham ret, og fik et stykke 

køkkenrulle, så jeg kunne 
tørre øjnene og få pudset 

næsen. 

Nu har vi så fået en ny 
hund, Aimi, som vi allere-

de er rigtig glade for. 

 
Jeg vil lige benytte lejlig-

heden til, kort at nævne 
jagtforeningens årlige 

feltskydning. En succes, 

som kun kan lykkes fordi 
der er nogle der gider gøre 

et frivilligt arbejde. Igen i 
år var der fyldt op, med 

180 skytter fra hele Dan-

mark. To skytter var kørt 
fra København, for sam-

men med 3 østjyder, at 

deltage i skydningen. Tre 
hold fra Fyn og fem fra 

Østjylland, kommer igen, 
år efter år. 

 

Vi havde den 28. april ar-
rangeret en aftentur til 

købmand Keld Hansens naturperle ved 
Vemb, i samarbejde med Ørnhøj og 

Spjald. Først gik vi en tur i terrænet og 

så en masse spændende beplantninger og 
andre tiltag til gavn for vildtet. Mest im-

ponerende var dog hans jagtstue, som er 

bygget i egetømmer og med åben pejs. 
Her er hele hans samling af trofæer fra 

hele verden. Her fik vi et udpluk af ople-
velserne fortalt af Keld, som er en fanta-

stisk god fortæller. 

 
HUSK vores næste arrangement, som er 

en anderledes skyde- og hyggedag i 

Knud Pøhls grusgrav, lørdag den 11. ju-
ni. � 

Tour de Pedal 
 

19. maj - 27. maj.  

 
Startsted ved Børnenes Hus kl. 19 

Grønbjerg GUF 
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Startskuddet til årets Tour de Pedal lød tirsdag den 3. maj kl. 19 i Skolegården. 

Der var en snes stykker der entrede jernhestene på en relativ kold forårsdag. 

Når dette kan læses, er der to pedalaftner tilbage - og vi skulle hilse og sige at der er plads til flere i 

både hovedfeltet og førerfeltet. 

Børnekor i Nr. Omme Kirke 
 

Søndag d. 19. juni kl. 9 
 

medvirker et børnekor ved gudstjenesten 
 

Folkekirkens Ungdomskor (FUK) afholder stævne i Herning og i den 
forbindelse har vi taget imod et tilbud om at et børnekor kan deltage i 
søndagens gudstjeneste,  
Gudstjenesten vil naturligvis bære præg af denne medvirken. 

Menighedsrådet 

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 
 

G
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Sct. Hans aften - Heksekonkurrence 
 

torsdag d. 23. juni  
 

Som noget nyt vil vi forsøge os med en 

heksekonkurrence 

 

Kom med en heks 

Der vil være præmie til den bedste/sjoveste/grimmeste el-

ler ækleste heks. 

 

Du kan tage heksen med hjem, men 

vi kan også sende den til Bloksbjerg 

via bålet. 
 

Med venlig hilsen 

Grønbjerg Sogneforening 

 

Valhalla Bjælkehuse  
 

Nylandsvej 6-8 . Grønbjerg . 6971 Spjald . Tlf. 97 38 49 16 

Helårs- og  

 f r i t i dshuse  
 til selvbyg, medbyg og færdigbyg.. 

Her er det model Henne 
 

Fritidshusene kan indret-
tes i størrelserne: 
 

63 m2 
 70 m2 
 78 m2 
 100 m2 
 134 m2 

 
-  Ring og aftal tid for fremvisning.. 

Få yderligere information på 
www.valhalla-logcabins.dk 
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���� Brugsen i 2004 
 
 
Ved: Formand Niels Jørgen Sønderby 

 
Beretning til Brugsens generalforsam-

ling 2005 

 
Endnu et år er gået og første årsrapport 
med Jens Peter som uddeler foreligger. 
Årsrapporten kan bestyrelsen og uddeler 
absolut være tilfredse med. Et positiv 
årsresultat på 13.000 kr. skal vi flere år 
tilbage for at se. 
 
Siden Jens Peter startede 1. februar er 
det kun gået fremad både med omsætnin-
gen, og ikke mindst med driftsresultatet. 
Alle tiltag, der er blevet foretaget for at 
få tilpasset omkostningerne såsom, el, 
varme, kassationer m.m. er ved at bære 
frugt. Dette kan vi kun takke uddeler og 
hans personale for.  

 
Da vi havde reception for Jens Peter i 
forbindelse med hans tiltræden ønskede 
han sig flagstænger, og det fik han. Man 
kan kun sige, at det har pyntet på Brug-
sen, og de kan ses vidt omkring. Næste 
projekt er at få lys op på parkeringsplad-
sen, da vi synes, at det er for mørkt i vin-
termånederne. Samtidig vil vi også føre 
lys hen til flagstængerne så de kan blive 
oplyst om aftenen, så de rigtig kan kom-
me til deres ret.  
 
I begyndelsen af august havde vi arran-
geret Grill-party ved Brugsen, og det 
blev en kæmpe succes. Der kom 3 gange 
så mange, som vi havde regnet med, men 
vejret var også perfekt til det med 25 
grader og en skyfri himmel. Mere kan 
man ikke forlange af den danske som-
mer. Bestyrelsen siger tak for opbaknin-
gen, som også beviser, at man godt kan 
trække folk af huse her i Grønbjerg. 
Mange kunne endda huske forrige gang 
Brugsen arrangerede Grill-party tilbage i 
1988, så bøfferne fra Brugsens køler må 
siges at have en helt uforglemmelig god 
smag. 
 
I oktober foretog vi en vareoptælling af 
butikken. 2 timer så var butikken optalt 
med hjælp fra frivillige, personale og be-
styrelse. Varelageret stemte overens med 
regnskabet, så Jens Peter kunne derefter 
tørre sveden af panden igen.  
 
Efter vareoptællingen var der debat i for-
samlingshuset om kommunens oplæg til 
en sammenlægning af skoledistrikter, og 
om Grønbjerg evt. skal starte en friskole. 
Der var mange i forsamlingshuset den 
aften for en skole kan Grønbjerg ikke 
undvære. Et Grønbjerg uden skole og 

et indkøbssted, er et Grønbjerg uden 

hjerte.  

MØBEL 

POLSTRING 
 

Reparation og  

omforandring 

af alt fra  

arbejdstøj til festtøj. 

 
Lynlåse udskiftes 
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At bibeholde en skole i Grønbjerg kræ-

ver, at vi alle står sammen såvel private 
som foreninger, når sådan et projekt skal 

stables på benene, og ikke kun når det 

står på, men også i årene derefter. Erfa-
ringen har vi fra Brugsens betalings-

standsning, hvor det ved fælles hjælp 

lykkedes os at bibeholde et indkøbssted i 
Grønbjerg. Brugsen kører endnu, og det 

vil den kun gøre ved den opbakning I gi-
ver den. Derfor er det også vigtigt, at der 

er frivillige, der vil gøre et aktivt arbejde 

i bestyrelser mv. Det er det frivillige ar-
bejde, der bliver lagt i bestyrelsen, for-

eninger mv., der holder Grønbjerg kø-
rende. Bestyrelsen føler, at det er en 

selvfølge, at vi støtter hinanden her i by-

en.  
 

I slutningen af november var Brugsen 

igen med til det årlige julemarked. På 

scenen lavede Anette juledekorationer 
for Brugsen, som Jens Peter derefter 

solgte sammen med sild og snaps. For de 
kreative finger var der også mulighed for 

selv at lave en dekoration sammen med 

Anette, og det var der mange der benyt-
tede sig af.    

 

Brugsens medlemmer opsparer 4% i 
medlemsbonus, hver gang der købes en 

af de varer, vi kalder "egne mærker". Det 
er varer, der enten er mærket med den 

kendte røde sløjfe eller med COOP logo 

på emballagen. På varens hyldeprisskilt 
er der et ovalt mærke, hvor der står "4% 

medlemsbonus".     
 

Alle medlemmer kan løbende følge deres 

bonusopsparing, og se hvor meget de har 
fået i kontant medlemsrabat på FDB's 

hjemmeside www.coop.dk. 

 



Der er gode ugentlige tilbud i "Lokal 
Nyt" tilbudsavisen. Disse tilbud er mar-

keret i butikken med et ovalt mærke, 
hvor der står tilbud". Tilbudsavisen bli-

ver postomdelt om fredagen, hvilket er 

en succes, da Brugsen har oplevet en sti-
gende weekend handel, som følge deraf. 

 

De gode medlemstilbud, som månedligt 
markedsføres i  medlemsbladet 

"Samvirke", er kun for medlemmer, så vi 
vil stadig gerne opfordre jer til at blive 

medlem, hvis ikke I allerede er det. Det 

er gratis, og der er mange penge at spare. 
Sidste jul udkom der et rigtig flot juleka-

talog på 60 sider fra Nettorvet med man-
ge flotte julegaver lige fra smykker til et 

par hundrede kroner til legetøj til børne-

ne til designermøbler til 25.000 kr., så 
der er tilbud for enhver pengepung.  

 
Fordelen ved medlemstilbud er, at man 

ser vareudvalget på www.coop.dk. hvor 

man klikker ind på Nettorvet, finder den 
vare man ønsker, taster sine medlemsop-

lysninger ind, får bekræftelse pr. E-mail 

retur med oplysning om afhentningsdato. 
Du afhenter varen i Brugsen, hvor rabat-

ten fratrækkes ved kassen, når medlems-
kortet scannes og der betales kontant. 

Hvor er det dog nemt at købe julegaver i 

dag.  
 

De 4% i medlemsbonus på ”egne mær-
ker” opsamles på din konto hos COOP 

dagen efter, du har foretaget dit køb, og 

Brugsens bestyrelse:Fra venstre er det pigerne: Inger Kjeldgaard og Anette Schjerlund 

Drengene fra venstre: Nicolai Vestergaard, John Asmussen (nyvalgt) og Niels Jørgen Sønderby. 

32 
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den opsparede bonus udbetales fortsat på 
en check en gang om året, og den skulle 

gerne dukke op med posten i slutningen 
af april.  

Hvis du ikke har computer derhjemme, 

så gå ind til Jens Peder med dit med-
lemskort, så kan han bestille varen til 

dig. 

 
På sidste generalforsamling viste Sten på 

storskærm en havetrampolin til 1.795 kr. 
Vi solgte efterfølgende 7 trampoliner. 

Ellers er der i løbet af året solgt terrasse-

lamper, haveparasoller, vaskemaskiner, 
cykler, motionscykler m.m. I efteråret 

have brugsen i øvrigt tilbud på halve gri-
se på Nettorvet, 30 stk. solgte Brugsen´s 

personale uden af løfte en finger, de 

skulle blot udlevere dyret til kunden ved 
afhentning i brugsen. Prøv det, for det er 

nemt og kvaliteten er i top.  

 
Nethandlen giver mange gode omsæt-

ningskroner, og indtjeningen er også god 
for Brugsen, da man har fjernet et led i 

detail-kæden. Se bare for eksempel de 

store butikscentre i de større byer, som 
har en kæmpe butik med mange kvart-

meter til udstilling og dyr husleje. Brug-
sen har et lager i Odense og udstillingen 

er på Internettet/computeren derhjemme. 

Derudover er det nemt, for du skal bare 
hente den bestilte vare i Brugsen sam-

men med dine dagligvarer, og så sparer 

du i øvrigt benzin, tid og den lange køre-
tur.  

     
Fotofremkaldelse kan også foregå på 

Nettorvet, hvor alle med et digitalkamera 

nemt og bekvemt kan få fremkaldt deres 
billeder. Nu kan man sidde hjemme for-

an computeren og sende sine billeder 

over nettet, for derefter at hente dem i 
Brugsen en uge senere. Man kan bestille 

flere eksemplarer af sine billeder, og lige 

den størrelse man ønsker. Det kunne jo 
være at mormor skulle have et portræt til 

væggen i en anden størrelse. Det hele fo-
regår i samme bestilling og er utroligt 

nemt. Det skal dog bemærkes, at det er 

en fordel at have en bredbåndsforbindel-
se, da det ellers kan tage lang tid at sende 

billederne.  

 
Med hensyn til fremtiden, så ser besty-

relsen stadig optimistisk på den. Tallene 
siden 1. januar ser stadig meget tilfreds-

stillende ud, da vi har ca. 3 % højere om-

sætning end der er budgetteret med. Hvis 
denne positive udvikling fortsætter, vil 

Brugsen også komme ud med et fornuf-
tigt resultat igen i år. Der ligger dog en 

stor investering foran Brugsen til som-

mer, hvor alle butikker i FDB skal have 
nye kasseterminaler. Der er tale om en 

tvungen investering på 50.000 kr., som 

skal foretages for fortsat at kunne kom-
munikere med FDB.  

 
Om lidt skal vi afholde valg til bestyrel-

sen, og da Sten Schmidt ikke ønsker at 

modtage genvalg, vil vi i bestyrelsen her-
med gerne sige ham tak for et godt sam-

arbejde. 
 

Der skal også lyde en tak til resten af 

personalet, som arbejder i butikken, og 
ligeså en tak til dem, som har ydet gratis 

og frivillig arbejdskraft, såvel ude som 

inde.  
 

Sidst men ikke mindst skal der lyde en 
stor tak til alle vore trofaste kunder. 

I har gennem det sidste år vist, at vi i 

Grønbjerg med fælles opbakning til 
Brugsen   

kan bevare vor eneste dagligvarebutik i 

byen, da vi nu har overskud.  
Tak!    � 
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���� Grønbjerg Viking 
 
 
 

Grønbjergs Viking 2005 

 
En god tradition fortsætter igen i år. 
Sct. Hans aften uddeles årets sølvvi-

king til en person, gruppe eller for-

ening i Grønbjerg Sogn, som har gjort 
sig bemærket på en positiv måde, enten 

i det store eller i det små. 
 

Sølvvikingen bliver hvert år skænket af 

guldsmed Helle Engestoft, og vi er tak-
nemmelige for at få lov til at uddele vi-

kingen. 

 
Har du/I forslag til, hvem der i år der 

har gjort sig fortjent til at blive 
”Grønbjerg Viking 2005”, kan skriftlig 

begrundede forslag afleveres 

 

Senest den 15. juni til: 
 
Kaj Kviesgaard  tlf. 97 38 42 07 

Joan Nielsen  tlf. 97 38 49 41 

Ib Sylvestersen  tlf. 20 71 11 15 

Malene Cadovius  tlf. 97 38 26 27 

Svend Jensen  tlf. 97 38 44 08 

Anders Mærsk  tlf. 97 38 40 47 

Jonna Thesbjerg Jensen  tlf. 96 10 00 95 

 

���� H. C. Andersen aften 
 
 
Ved: Erna Madsen 

 

Kirkeligt samfund havde møde d.4. april, 
og da det var lige omkring vores store 

eventyrdigter 
H. C. Andersens 200 års fødselsdag, så 

blev det en aften om ham. 

Kristen Bro fra Ulfborg kom og fortalte 
om digterens liv og levned. 

H. C. Andersen besøgte en enkelt gang 

Vestjylland. Han boede nogle dage på 
herregården Nr. Vosborg, også Lemvig 

blev besøgt. Under opholdet førte H. C. 
Andersen dagbog over sine oplevelser, 

og man fik opfattelsen, at han befandt sig 

godt i det vestjydske. 
Det blev en interessant aften, hvor Kri-

sten Bro med vestjydsk lune fortalte fra 

H. C. Andersens 
dagbog, og viste lysbilleder fra Nr. Vos-

borg og omegn. 
Vi sang nogle af digterens kendte sange. 

og efter kaffen læste Ingrid et af hans 

eventyr op. 
Vi sluttede af med en aftensang  � 

GRØNBJERG 

AUTO 
 

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

www.runestenen.dk 
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���� Sogneliste ? 
 
 
Ved: Mogens Ballegaard 

 

Som nævnt i sidste nummer af Runeste-
nen blev emnet Grønbjerg Sogneliste be-

rørt på Sogneforeningens generalforsam-
ling. 

Da man pt. mente at sognelisternes tid er 

ude, blev der taget initiativ til en anden 
mulighed, nemlig via de etablerede parti-

ers opstillingslister, at få en person fra 

lokalområdet valgt til det nye byråd. 
Initiativgruppen der kom til at bestå af 

Olav Therkildsen, Kresten Vestergaard, 
Poul Erik Nielsen og Gravers Kjærgaard, 

har efterfølgende holdt nogle møder for 
at drøfte en fremgangsmåde for slagets 

gang. 
Efter at en række personer, som gruppen 

mente kunne være interesseret i at stille 

op og gøre et stykke arbejde for de små 
samfund, er spurgt, men af mange for-

skellige årsager har takket nej, er man 

nået til den konklusion at gruppen ind-
stiller arbejdet. 

Det er muligt at gruppen har overset an-
dre interesserede end de forespurgte. 

Hvis dette er tilfældet kan man ikke op-

fordre nok til at man, hvis man vil opstil-
le til det nye byråd, at henvende sig til de 

etablerede partier.  � 

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: 

G
rø
n
b
je
rg
 M
u
ltisa

l
G
rø
n
b
je
rg
 M
u
ltisa

l
G
rø
n
b
je
rg
 M
u
ltisa

l
G
rø
n
b
je
rg
 M
u
ltisa

l     

www.groenbjerg.dkwww.groenbjerg.dkwww.groenbjerg.dkwww.groenbjerg.dk    
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Anneberg Transport A/S 
Annebergvej 2 

Grønbjerg 
6971 Spjald 

 
96 92 22 22  

 
www.anneberg.net 

anneberg@anneberg.net 
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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 

 

Medfødt hørenedsættelse. 
Allerede når et foster er 20 uger gam-

melt, er det indre øre udviklet, og barnet 
kan fornemme lyde. Det har betydning 

for barnets tidlige udvikling, at det kan 

høre. 
Her i Danmark fødes ca 130 børn om 

året uden evne til at høre, og det er vig-

tigt, at de får hjælp hurtigt. Derfor er 
man ved at indføre en test, som kan tages 

lige efter fødslen samtidig med blodprø-
ven for Føllings syge. 

Testen gør ikke ondt og skader ikke bar-

net, og den kan faktisk tages mens barnet 
sover. Den foretages ved at anbringe en 

lille højttaler ved det indre øre og samti-
digt med en lille mikrofon aflytte, om 

der kommer lyd igennem. 

Man kan få høreapparater til spædbørn, 
så de kan blive hjulpet fra fødslen. 

Den hidtil anvendte metode med en rin-
geklokke kan først anvendes, når barnet 

er omkring 7 måneder, og den afslører 
kun godt halvdelen af høretabene. 

Den ny metode vil derfor blive tilbudt 

alle i løbet af 2 år. I øjeblikket anven-
des den på Bispebjerg Hospital, og den 

er ved at blive indført i Holstebro.  ■  

Billeder fra forretninger i Grønbjerg. 
 

Vi har modtaget et par henvendelser med billeder og historier fra Grøn-
bjergs rige forretningsliv (før i tiden) 
Det første bidrag er om telefoncentralerne i Grønbjerg. Det har Aase 
Storm (tidligere Madsen, Algade 33) bidraget med, endog med en histo-
rie om centralerne og hendes tid som centralbestyrer i Grønbjerg. 
Sammen med billederne fra centralerne havde Aase Storm og hendes 
mand Evald også mange andre interessante billeder med fra Grønbjerg. 
Bl.a. fra kroen, da brugsen blev bygget, fra Halfdans købmandsforret-
ning og meget mere. 
Vi er meget taknemmelige for bidraget og modtager gerne meget mere 
billedmateriale fra forretningerne i Grønbjerg. 
Som nævnt er det planen at der skal afholdes en billedaften i forsam-
lingshuset når vi har tilstrækkeligt materiale til en hel aften. 
Helle og Mogens 

Tak for  
opmærksomheden 

 
i forbindelse med  

Kristoffers konfirmation.  
 

Med venlig hilsen 
 
Kristoffer 
Lone & Ole Rasmussen. 
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���� Badmintonturneringen 2005 

Børnesingle 1: Thomas Lund-Nielsen  

Børne double 1: Morten T. Meiner og Thomas 

Lund-Nielsen  

Børnedouble 2: Nanna Østergaard og Maria 

Pedersen. 
Børnedouble 3: Martin Østergaard og Jonas Ni-

elsen  

Børnesingle 2: Sune Nilausen 

Børnesingle 3: Martin Østergaard 
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Herre double: Klaus Tang og Vagn Jacobsen 

Dame Double: Grete Tange og Trins Mikkelsen 

der dog ikke var til stede ved fotograferingen 

Formand for Gymnastikforeningen Torben Sønderby overrækker her en tak til trænerne fra Lyngdal 

Erik Olesen og Johnny Hansen 

Herre single: 1. Klaus Tang  
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Sigfred Nyborg Christensen er død. Han 
blev 72 år gammel. 

 
Sigfred – eller Nyborg – som de fleste i 

Grønbjerg kaldte ham, blev født i Vin-

ding Sogn, og efter nogle år ved landbru-
get uddannede han sig til lærer på Tøn-

der Seminarium. Her traf han Gudrun, 

som han blev gift med. 
 

Efter fuldendt uddannelse søgte de job 
som lærere i Harboøre, og her var de, 

indtil de fik ansættelse som lærerpar på 

Østre Skole i Grønbjerg. Da Østre og 
Vestre Skole blev lagt sammen til den 

nuværende Grønbjerg Skole (Børnenes 
Hus), fulgte de med først som lærere, si-

den blev Nyborg skoleinspektør. 

 
Dette job forlod han i 1977, hvorefter 

han først var vikar på Spjald Skole, siden 

hjalp han Svend (Maler) Kamp med den-
nes malervirksomhed, samtidig med at 

han gik i gang med at plante sin skov, 
som er den granskov, der ligger øst for 

hovedvejen i forbindelse med den gamle 
Østre Skole, som han og Gudrun erhver-

vede sig, da den nye centralskole blev 
bygget. 

 

I den skov tilbragte han rigtig mange ti-
mer med renholdelse, sprøjtning, klip-

ning og fældning. I forlængelse af sin in-

teresse for det, der gror, begyndte han at 
samle på planter, især primulaer, som 

han hentede hjem fra fjerne egne og selv 
krydsede til specielle sorter. Han fik op-

arbejdet en meget stor viden om disse 

planter, og den gav han videre gennem 
foredragsvirksomhed over hele landet. 

Derved fik han mange nye venner, som 
han satte stor pris på. 

 

Olieprisernes himmelflugt og opvarm-
ning af en gammel skole med mange m2 

satte Nyborg og Svend Maler i gang med 

at blive ”selvskovere” i Kiddal Plantage. 
Det blev en vældig gevinst for skoven 

idet ”selvskovere” samtidig skulle rydde 
op efter sig, og finere oprydning har vist 

���� Nekrolog over Sigfred Nyborg 
 
 
Ved: Grete Tange m.fl. 

Friluftsgudstjeneste i Åparken i Spjald 
 

Søndag d. 5. juni kl. 10.30 
 

Menighedsrådet ved Nr. Omme Kirke har taget imod et tilbud om at 
være medarrangør af en friluftgudstjeneste i Åparken i Spjald.  
De 2 sognepræster, Anne Hillgaard Pedersen og Ole Rasmussen vil 
deles om præsteopgaverne (herunder en utraditionel prædikenen), der 
vil være musikalske indslag fra et skotsk ungdomsorkester og Spjald-
Grønbjergkoret, og de lokale FDF'ere vil også deltage. 

Menighedsrådet 
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ingen professionelle eller amatører set. 
De fik da også meget fortjent, hver især 

opkaldt en vej efter sig. 
 

Senere i 1992 blev Nyborg valgt ind i 

bestyrelsen for Kiddal, Klink og Nørhe-
de Plantage, hvor han, så længe helbre-

det rakte, var en engageret og dygtig for-

mand, men ellers deltog han ikke ret me-
get i det lokale liv i Grønbjerg. 

 
Gennem en årrække var han dog et skat-

tet medlem af Hjemmeværnet. 

 
Da Gudrun imidlertid var aktiv i forenin-

ger og byråd, fulgte han derigennem med 
i, hvad der rørte sig. Da Gudrun for ca. 5 

år siden blev syg, valgte han at passe 

hende i hjemmet. Det klarede han til bra-
vour, men stor blev til gengæld den tom-

me plads, da hun var borte. 

 
De seneste par år ville helbredet ikke al-

tid, som Nyborg ville, så af den grund 
gik han til elektriske behandlinger i Her-

ning. De hjalp et stykke tid, men så måt-
te han af sted igen. Han døde hjemme på 

den gamle skole søndag den 9. april, 

mens Else var til stede. 
 

Nyborg var en ener, som havde sine be-

stemte meninger, der ikke altid fulgte 
flertallets. Han var et menneske, der nød 

et festligt lag, og han kunne underholde 
et helt selskab, når han fortalte om stort 

og småt i sit liv. Han havde en god hu-

kommelse og kunne altid knytte an til 
begivenheder nær og fjern, når man talte 

med ham. 
 

Nyborg efterlader sig 1 datter – Else – 

der er gift med Per Anneberg i Ørnhøj, 
samt 1 barnebarn, Mads. 

 

Æret være Sigfred Nyborgs minde. � 

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:    
    

Svend Jensen, Grønbjergvej 28Svend Jensen, Grønbjergvej 28Svend Jensen, Grønbjergvej 28Svend Jensen, Grønbjergvej 28    

    

Tlf.: 97 38 44 08Tlf.: 97 38 44 08Tlf.: 97 38 44 08Tlf.: 97 38 44 08    
EEEE----mail: greentoft@mail.dk mail: greentoft@mail.dk mail: greentoft@mail.dk mail: greentoft@mail.dk     

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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GRØNBJERG |  TLF.: 97 38 40 42  

Santa Corina 2002 Santa Corina 2002 Santa Corina 2002 Santa Corina 2002     
ChileChileChileChile    
Rød eller hvid 
Cabernet Sauvignon 
el. Chardonnay  

95959595 



  

���� Grønbjerg-2000 
 
 
Ved: Mogens Ballegaard 
 
 
Offentlig repræsentantskabsmøde den 
21. marts 2005. 
 
Gravers Kjærgaard blev valgt som ord-
styrer og efter at have konstateret at mø-
det var rettidigt indkaldt, blev beretnin-
gen for 2004 fremlagt af formanden. 
 

Formandens beretning for 2004 
Året begyndte med de helt store initiati-
ver hvilket stormødet i marts 2004 vid-
nede om. 
Der var deltagelse af 125 voksne hvilket 
svarer til 25% af den voksne befolkning i 
Grønbjerg. 
Mødet og dets resultater havde vi på 
dagsordenen på et efterfølgende bestyrel-
sesmøde i marts måned, samt på repræ-
sentantskabsmødet i 2004. 
Et af resultaterne fra stormødet var at se 
på samarbejde foreningerne imellem i 
Grønbjerg samt hvilke muligheder der 

er for at samle nogle aktiviteter ved 

multisalen. 
Det blev besluttet at nedsætte et udvalg 
der skulle arbejde med det sidste. 
Der blev peget på nogle personer som 
for langt størsteparten sagde ja til at del-
tage i arbejdet. 

Der blev dog sat en bremse for aktivite-
ten idet skolestrukturdebatten tog en så-
dan drejning at vi ikke præcist vidste om 
skolen og dermed multisalen forblev en 
kommunal institution eller om det blev 
til en fri selvejende skole. 
Hvis det var/er bliver det sidste, skal der 
under alle omstændigheder inddrages an-
dre samarbejdspartnere i projektet. 
Det kan jo altid diskuteres om man skul-
le have fortsat arbejdet eller om det skul-
le afvente beslutningen fra byrådet om til 
hvilken side det ville gå med vor skole. 
Det kan der altid findes argumenter for 
og imod. 
 
Kirkestien var et af de mere konkrete 
forslag som der kunne tages fat på med 
det samme. Efter et par henvendelser til 
vejafdelingen i Videbæk blev kirkestien 
rettet af og der blev lagt en gang knust 
asfalt på. Dette lag venter nu på at det 

 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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skal blive rigtig sommer så solen kan op-
varme asfalten så den kan flyde samme 

og blive til et fast kørelag. 
 

Fra Amtet er der nu afsat 75.000 kr. i 

2005 til at bygge helleanlæg i de eksiste-
rende spærreflader i Grønbjergkrydset. 

Fra amtets side er man af den mening at 

helleanlæg med kantsten er med til at 
øge opmærksomheden på krydset - og 

dermed sænke hastigheden - samt at man 
er i stand til at opsætte skiltning der indi-

kerer at der er en eller anden form for 

forhindring. 
 

Foranlediget af debatten om skole-
strukturen blev der taget initiativ til at 

afholde et møde hvor skolesituationen 

blev ridset op fra alle de berørtes side. 
Det var en forklaring fra Gravers syns-

punkter fra Skolebestyrelsen og endelig 

nogle tanker om en eventuel friskole i 
Grønbjerg. 

Aftenens resulterede i en klar melding 
om, at der er ønske om, at der under alle 

omstændigheder skal være en skole i 

Grønbjerg. 
 

Med hensyn til Grønbjergs hjemme-
side:  

Sidste år ved denne tid 6.800 

i dag ca. 10.910 en stigning på godt 4000 
på 1 år hvilket svarer nogenlunde til 

samme antal som sidste år. Det er ca. 11 
i døgnet. 

Til sidst vil jeg sige at jeg på grund af ar-
bejdspres i det job hvor jeg tjener penge,  

nu definitivt ønsker at give rollen som 

formand i Grønbjerg - 2000 til en anden 
person. 

Det er lidt beklageligt især, når man til 

trods, synes at der er nok at tage fat på i 
et lokalsamfund som Grønbjergs, som er 

under stadig pres fra det omgivende sam-
fund. Ikke mindst nu hvor vi skal til at 

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 

Er du vaks 

så kom straks 

jeg er klar 

med kam og saks 

97 38 42 85 
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arbejde i meget større sammenhænge 
end vi har gjort tidligere. 

 
Hermed er ikke sagt at jeg helt vil stoppe 

i Grønbjerg-2000. Jeg vil gerne arbejde 

og gøre nytte i det omfang min tid tilla-
der det.  

Jeg vil stadig opretholde hjemmesiden - 

jeg kan lave indkaldelser - regnskab - 
osv. 

 
Til allersidst vil jeg sige mine bestyrel-

seskollegaer tak for at I ikke har modar-

bejdet formanden. 

 

Handlingsplan for det kommende år: 
De punkter der er kommet frem som øn-

sker vil det vel være naturligt at tage fat 

på. Og ikke mindst de ønsker der er 
fremsat fra nogle foreningers side om et 

samarbejde foreningerne imellem - som 

også var et af punkterne under det store 
møde i marts 2004. 

 
Derudover kan jeg henvise til punkt 4. 

og evt. hvor der er forskellige initiativer 

bragt på bane. 
 

Herefter blev det reviderede regnskab 
fremlagt og godkendt, og beretningen ta-

get til efterretning 

 
Da formanden havde valgt at trække sig 

blev der med hensyn til handleplan for 

det kommende år henvist til punkt 4 der 
omhandlede behandling af indkomne 

forslag. 

Valg til Bestyrelsen: 
Som ny formand blev valgt Steen 

Schmidt 
 

Ny i bestyrelsen blev Mogens Balle-

gaard, Tommy Kjeldgaard og Lisbeth 
sand. 

 

Bestyrelsen består herefter af: 
Steen Schmidt, Ole Berthelsen, Lisbeth 

Sand, Erna Mikkelsen, Tommy Kjeld-
gaard, Mogens Ballegaard og Gravers 

Kjærgaard. 

 
Der er kutyme for at indkalde en repræ-

sentant for hver af de ”store foreninger”, 
hvilket betyder at bestyrelsen kan sup-

plere sig med medlemmer fra Idrætsfor-

eningen og Sogneforeningen. 
 

Poul Erik Nielsen blev genvalgt som re-

visor. 
 

Behandling af indkomne forslag: 
Der er opstået yderligere interesse for at 

samarbejde foreningerne imellem. 

Det blev foreslået at Grønbjerg-2000 
gennem GGUF søger hjælp til den pro-

ces gennem konsulent fra DGI. Den ef-
terfølgende proces skal ligge i Grønbjerg 

2000 regi, men med DGI-konsulent som 

styrende faktor. 
 

Med hensyn til Planerne omkring Multi-

salen og samling af aktiviteter derom-
kring blev det besluttet at processen bør 

fortsætte uanset skolens og Multisalens 
tilhørsforhold i det kommunale system. 

 
• 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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Hvordan er Grønbjerg-2000 rolle i en 
ny storkommune? 
Gravers Kjærgaard kunne meddele at det 
var stor fokus på nærdemokratiet fra In-
denrigsministeriets side og denne inte-
resse skulle helst forplante sig helt ud i 
foreningerne i samfundet. 
Han så at der absolut var muligheder for 
at få én eller anden form for indflydelse 
med den struktur som Grønbjerg-2000 
var bygget op om. 
Hvordan nærdemokratiet skal føres ud i 
livet er en længerevarende proces som 
der først er eller bliver taget hul på. 
 
Skal 10-året for Årets Landsby mar-
keres? 
Der kom forslag om fællesspisning, un-
der én eller anden form, hvor der efter-
følgende vises de to indslag fra TVMV  
da vi blev kåret som Årets Landsby i 
Midt- og Vestjylland. 
Bestyrelsen fik overdraget opgaven med 
at arbejde videre med processen. 
 
Under eventuelt fremlagde Mogens på 
foranledning af Steen Schmidt tankerne 
om at blive tilsluttet MVBs net. MVBs 
net er flere elselskaber i Midt og Vestjyl-
land der er gået sammen om at lægge 
bredbåndsnet ud til samtlige husstande i 
Midt- og Vestjylland. 
I netværket skal indgå TV med forskelli-
ge former for pakkeløsninger (forskellige 
TV stationer) under alle omstændigheder 
kommer alle licensstationerne med i en 
standardpakke (DR TV og TV2) 
Derudover bliver der tilbudt forskellige 
former for ”hjemmebio” hvor man mod 
at betale kan leje film i et døgn. 
Der bliver naturligvis også mulighed for 
at komme på internettet med en meget 
høj hastighed. 
Derudover kommer der telefoni med fle-
re forskellige typer abonnementer. Både 

med samtaler og uden samtaler) 
Der tales pt. om en samlet pris for det 
hele pakken på kr. 5-600 til omkring 
1000 kr. pr. måned alt afhængig af hvil-
ken løsning man vælger. 
I pakken man køber kommer der et tråd-
løst tastatur, fjernbetjening samt et til-
slutningsboks således at man kan sidde 
med sit tastatur og via fjernsynet kan gå 
på internettet. 
Det er hensigten at alle i Vest- og Midt-
jylland skal have mulighed for at tilslutte 
sig dette nye net, men er man en by eller 
måske et par byer hvor der er stor inte-
resse og der procentvis er en stor antal 
indbyggere der er interesseret vil man 
begynde der. Men i løbet af nogle år 
kommer nette ud til samtlige brugere i 
det midt-vestjyske område.   �  

Bredgade 64  6900 Skjern 
97 35 12 1 1 
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Menighedsrådets årlige udflugt 
 

Torsdag d. 9. juni 
 

Menighedsrådet ved Nr. Omme Kirke arrangerer igen i år udflugt for alle, der 
har lyst og tid. 
Programmet er under udarbejdelse, men der er højtflyvende planer om, at vi 
skal mod nordøst i år.  
Kaffe med lagkage og aftensmad med udsigt er naturligvis indbefattet til en 
pris på 150 kr. pr. deltager.  
Der er afgang fra P-pladsen ved Svinget kl. 12.00. 
 
Tilmelding senest mandag den 6. juni til 
Eva Broni  tlf.: 97 38 41 79 
Hanne Kjærgaard tlf.: 97 38 40 94 

Menighedsrådet 

 

Alternativ behandler 
 

Karl Gejl 
 

Bymarken 10B 

Konsultation efter aftale 

97 38 40 40    1800 - 1900 

karlgejl@vip.cybercity.dk 

TUSIND TAK 
 

for al opmærksomhed ved min 
konfirmation. 
 
Det var med til at gøre det til en 
dejlig dag. 

 
Mange hilsner: Nanna 

 

Adr.:  Svinget 2B Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 

www.groenbjerg.dk 
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���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 

Knud Kristensen (Knud Grønbjerg) 
Købmandsalle 6 sov stille ind i hjemmet 

efter flere års tiltagende sygdom den 
20.3.2005 og blev begravet fra Nørre 

Omme kirke den 23. 3. 

Knud blev født på Grønbjerggård 
25.12.1916 som nr. 9 i en børneflok på 

12. 

I sine unge dage var han på højskole. 
Her tog han delingsføreruddannelse og 

ledede i mange år karlegymnastikken i 
Grønbjerg. Desuden var han en ivrig 

fodboldspiller. Det ligesom lå i luften, at 

når man var et af Else og Jens Grøn-
bjergs børn, så ikke blot tog man del i, 

men var også et af de fremmeste inden-
for det kristelige og folkelige ungdoms-

arbejde, dels som aktiv, men også som 

leder og formand for Ungdomsforenin-
gen. Men også det idrætslige har altid 

haft familien på Grønbjerggårds store in-

teresse. Grønbjergs første gymnastiksal 
var gårdens lade indtil forsamlingshuset 

stod færdigbygget i 1907. 
Det blev Knuds opgave at drive Grøn-

bjerggård videre efter sin fars død, først 

som bestyrer for sin mor, men fra 1953 
som ejer af gården. Else blev boende på 

gården, men da det blev for meget for 
hende at stå for husholdningen, gik Knud 

over til at holde husbestyrerinde. Denne 

periode blev det også slut med, da Knud 
i 1964 giftede sig med Esther Andersen 

fra Hee. 

Esther og Knud fik hurtigt 4 dejlige pige, 
som de blev de kærligste forældre for i et 

godt og trygt hjem, hvor sang og idræt 
stadig var i højsædet. Det var en stor 

glæde for Knud fra sidelinien at følge si-

ne døtres indsats på fodboldbanen—som 
det også har været det med grønbjerg-

hold før deres, og senere har det så været 
børnebørnenes færden med leg og spil, 

der har været en del af hans glæde—
livets dessert ! Ja, en god og kærlig fami-

liefar var Knud, - har vi lovet at under-

strege!!! 
Knud har oveni andet bestyrelsesarbejde 

taget del i menighedsrådets arbejde, og i 

mange år var han formand for Kirkeligt 
Samfund. 

De sidste år af Knuds liv har været præ-
get af en del sygdomstilfælde, så man 

kan vel godt sige, at det var nådigt, at 

han fik lov at få fred nu efter et langt og 
aktivt liv. 

Knud efterlader sig sin kone Esther og de 
fire døtre og svigersønner og ni børne-

børn.—Else bor i Vildbjerg,  Karen Irene 

og Anne Grethe i Ørnhøj og Jette i Grøn-
bjerg. 

Æret være Knud Kristensen´s minde! 

 
Hanne Poulsen, Algade 20, døde den 

22. marts 2005, knap 52 år, efter få må-
neders kræftsygdom og blev begravet i 

Holstebro den 30. 3. ved siden af sine 

forældres og sin lille datters grave. 
Hanne kæmpede tappert for sit liv til det 

sidste, men tabte! 
Hanne Poulsen blev født i Holstebro som 

yngst af en flok helsøskende på 5. 

Siden 1971 har Hanne boet sammen med 
Heinrich Tipsmark Pedersen. 

De købte huset i Algade i 1972, og skab-

te her et hjem for de 5 børn de fik. Et af 
dem mistede de desværre tidligt, tvillin-

gen Karina, som døde kun blev 9 måne-
der gammel og blev begravet i familie-

gravstedet i Holstebro. (Tvilling med Jet-

te). 
Hanne startede med at arbejde som dag-

plejemor nogle år. Så kom hun til at vir-

ke hos From Brød, hvor hun var mange 
år, indtil hun fik job som rengøringsassi-

stent hos bageren i Spjald. Her var hun i 
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9 år! 
Hanne holdt meget af at rejse, så hvert år 

var hun på en udlandstur med sin 3 sø-
stre eller døtrene, ligesom også camping-

ture indenlands med familien var til stor 

glæde for hende. Eller bare en strøgtur i 
Holstebro, hendes kære barndomsby. 

Hun og søstrene kunne også nyde en 

markedstur til f. eks. Ho Marked. 
Hanne efterlader sig foruden Heinrich si-

ne to sønner, Henning i Grønbjerg og 

Gert i Ørnhøj, og døtrene Susanne i Rin-
dum og Jette i Grønbjerg. Samt tre bør-

nebørn. 
Æret være Hanne Poulsen´s minde! 

 

Sigfred Nyborg Christensen, Grøn-
bjergvej 45, døde den 10. april 2005, 72 

år, og blev begravet d. 14.april fra Nørre 

Omme kirke. 
Nekrolog v/Grete Tange m.fl.  � 

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds 
 
Lørdag den 28. maj kl. 11.00 – 16.00. Åbne haver i Abildå og 
Grønbjerg samt plantebytning ved Brugsen i Grønbjerg. 
 

Haverne findes hos:   
Sonja Pedersen, Grønbjergvej 7 i Abildå – en 10 år gammel have på 
2 grunde. I haven findes store træer og mange flotte blomsterbede med 

stauder og blomster , der kan give gode ideer og inspiration til ens 
egen have.  

Finn og Hedevig Risbjerg, Askovvej 2 i Abildå – en stor, flot velanlagt have på 
godt 2 almindelige grunde. Ved huset er der højbede med gangstier uden græs. Bag 
ved huset er der drivhus, høns, kaniner, stor græsplæne med alm. blomsterbede, køk-

kenhave, træ- terrasse og bålplads. 
Ellen og Freund J. Jensen, Skolevænget 6 i Grønbjerg kan man se en, med omhu 
anlagt, have omkring den gamle stationsbygning.  

Lone Holdensen og Michael Pedersen, Vinkelvej 7 i Grønbjerg kan man se fugle 
i volierer, ca. 50 fugle i alt, Australske Parakitter og Goulds Amadiner.  

Tina Risom og Jens Kristian Christensen, Nylandsvej 6 i Grønbjerg, her er det 
huset, det gælder. Vi har fået lov til at kigge indenfor i et stort næsten nyt træhus. 
Her kan man virkelig opleve et anderledes og spændende hus.  
Ved Brugsen i Grønbjerg  fra kl. 10.00 – 12.00 vil vi afholde et plante-bytte / 
plante-salg marked med overskudsplanter fra haven. Hjælp din nabo i gang i haven 

og giv ud af dit eget overskud af planter, frø eller løg . Stil op med hvad du har, eller 

kom og gør et kup. Bestyrelsen vil være til stede. Man behøver ikke at have noget at 
bytte med for at møde op. 

 

Mandag den 30.maj – 1.juni. Havetur arrangeret af Region II.  
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I Grønbjerg har vi også H C Andersen på 

dagsordenen. Kirkeligt Samfund havde 
en fortælleraften om den berømte forfat-

ter, og skolen har haft et emne om hr. 

Andersen i løbet af foråret. 
På biblioteket lå der i en periode hver 

uge nogle genstande, der skulle vise et af 

samme Andersens eventyr. Skoleelever-
ne skulle så i løbet af de 13 uger udfylde 

en "tipskupon" med forslag til hvilke 
eventyr de fremlagte genstande hidrørte 

fra. F.eks. lå der en hund en kiste og 

mønter - Det er selvfølgelig Fyrtøjet. Der 
blev ud af de rigtige besvarelser trukket 

lod og torsdag den 21. april fik vinderen 
overrakt en bogpræmie - ja rigtigt gættet 

en bog af H. C. Andersen. 

Derudover havde Bibliotekerne i Vide-
bæk Kommune - både folkebibliotekerne 

og skolebibliotekerne - udskrevet en 
”bogmærkekonkurrence”. På nogle for-

trykte hvide kartonstykker kunne skole-
børnene så dekorere den ene side med et 

eller andet der havde med H. C. Ander-

sen at gøre. Her fra Grønbjerg blev der 
indleveret over 50 bogmærker til den 

samlede bedømmelse og hver skole fik 

udtrukket en vinder i klasserne 0 - 3 og 4 
- 7. I den ”største” række blev Louise 

Hjorthus Kristensen vinder og i den 
”lille” række blev Kathrine Therkildsen 

vinder.  

Alle vindermærkerne blev samlet på én 
stor plakat og vindermærkerne blev der-

udover trykt på Videbæk Bogtrykkeri til 
almindelig brug på skolerne. 

Udnævnelserne af de vindende bogmær-

ker foregik på Videbæk Rådhus under 
repræsentation fra byrådets side.� 

Vinderen af H. C. Andersen konkurrencen 

blev Morten Tang Meiner. Her har han lige 

fået overrakt boggaven af Grethe Lorentzen.  

���� H. C. Andersen på Grønbjerg skole 
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VIKINGEN ER LØS 

Anarki er et land, hvor kongen er dronning 

 

Anden svømmer, som den gør, fordi den har gåsehud mellem tæerne 

 

Anker: En stor fiskekrog, som sænkes ned i vandet, når skibene skal parkere 

 

Arsenik er et stærkt krydderi, som let kan ødelægge hele middagen 

 

Asyl er en by uden for Rusland 

 

Depression: Når man er ked af det. Tristhed. Plus noget som skete i 1930 

 

En hestekraft er den energi, som behøves for at trække en hest femhundrede meter på et sekund 

(Ejvind, 10 år) 

 

Et vindfang er længden af en fugl på tværs 

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 



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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