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En ny tradition
er måske ved at bane sig vej til Grønbjerg
5-6. klasse og Sogneforeningen inviterede d. 27. november til juletræstænding med sang omkring træet. Efterfølgende kunne man på Brugsens
parkeringsplads deltage i 5-6. klasses julelokkehjul samt købe gløgg mm.
Alle lodder blev hurtigt solgt og den store præmie (en Weber-Grill) løb
Morten Hessellund Lauritsen med.
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I Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Først vil jeg ønske alle et rigtig godt
nytår, og mange tak for året der svandt.
Det er ikke uden en vis stolthed at jeg
ser tilbage på 2005.
Det blomstrer i Grønbjerg - kom og slå
rod - står der på vore byporte - et citat
som Doktor Thomsen blev belønnet
for, da der var konkurrence om citater
til byportene. - Og om han minsandten
ikke går forrest med at få det til at
blomstre.
Ved at etablere et lægehus i Grønbjerg
har lægen taget initiativ til, at det ikke
er ham, der skal være årsagen til, at vi
ikke længere kan have en læge i Grønbjerg.
Og i sandhed om ikke det fortsætter. Vi
ser det ikke så meget, når vi kører ned
gennem Algade - måske lige bortset fra
byggeriet ved Grønbjerghjemmet. Men
det blomstrer. Der er mange gode initiativer i spil, og der har været mange
gode initiativer i årets løb.
Vi har fået en Brudebutik.dk.
Arrangementet der er omtalt på forsiden, er blot et andet af de nye initiativer. Det er initiativer, der er realiserbare, fordi vi har børn og voksne, der vil
bakke op om dem - og det vidner opnormeringen af antal pladser i Børnenes hus i høj grad også om - at vi har
børn og voksne i sognet.
Det er måske også det faktum, der gør
sig gældende når Ungdomsklubben
med sit initiativ om at tilegne sig varige
lokaler, har sat gang i planerne om at
bygge indgangsparti og lave køkken og
omklædningsfaciliteter i forbindelse
med Multisalen.
Der er endvidere taget initiativ til, at vi
skal opleve et stort og spændende show
i Multisalen i begyndelsen af det nye
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år. Et arrangement der involverer flere
foreninger, og et evt. overskud skal
hjælpe ungdomsklubben videre i sine
bestræbelser.
”Vejen til bedre sex” - på Holstebrovej
er et mere folkeligt initiativ, som måske
ikke involverer vore foreninger så meget.
Hermed er det helbredsmæssige og det
folkelige blevet beriget med initiativer,
men også på det åndelige plan sker der
nye ting i sognet.
En dristighed som at tage initiativet
med midnatsgudstjeneste fra Paven i
Rom og flytte det til Grønbjerg er noget
af en begivenhed, og arrangere anderledes gudstjenester med filmklip der vises
på kirkevæggen via projektor og en
bærbar PC og lade en Jazztrio medvirke
ved en gudstjeneste, er også initiativer,
der er med til at berige sognet.
Jo - det blomstrer i Grønbjerg - kom og
slå rod. I

Deadline for nr. 79 er
lørdag d. 25. februar
Bladet udkommer
onsdag d. 15. marts hvis Postdanmark og
Banedanmark vil!!
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www.runestenen.dk
www.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 425 eks. og vi
respekterer ikke et ”nej tak” !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.

I Nyt fra Byrådet
Ved: Gravers Kjærgaard

Det der mest optog
sindet omkring sidste ”nyt”, var nok
det forestående valg
til sammenlægningsudvalget (det nye
byråd). Hvordan gik
det så, kan man spørge? Ja, det afhænger
selvfølgelig af, hvilke øjne der ser. Der
kan ses på det partipolitisk, personligt,
lokalt fra de eksisterende kommuner, og
også med de briller, der ser et spændingsfelt mellem landsbyer og de større
byer. Når jeg sammenfatter det i en helhed, synes jeg, det var et godt valg. Man
kunne selvfølgelig have ønsket sig, at ét
parti ikke havde fået absolut flertal, - i
demokratiets interesse. Men når det er
sagt, må man sige, at Venstre har taklet
den situation på ansvarlig vis i konstitueringsfasen. Ser vi så på, hvordan den
geografiske fordeling af de valgte personer er mellem land og by, så er det i
hvert fald ikke de ”store” byer der har sat
sig på magten. Det i sig selv bør alt andet
lige give en vis optimisme, som bosat i
et lokalsamfund.
2006, de ”nye” og ”gamle” byråd
Der er udgivet et notat, der handler om
samarbejdet mellem de ”nye” og
”gamle” byråd. Notatet munder forhåbentlig ud i et hensigtsmæssigt samspil.
Men, - for at citere ordret fra notatet:
Sammenlægningsudvalget (det ny byråd)
kan ændre i væsentlige økonomiske dispositioner i de eksisterende kommuner,
både hvad angår anlægsudgifter og
driftsudgifter. Det skal understreges, at
indholdet i notatet ikke er udtømmende,
men at samarbejdsformen og samarbej-

det de parter mellem må justeres løbende.
Reelt må det siges at kompetencen fra
nytår ligger i Sammenlægningsudvalget!
Vi der ikke er genvalgt har ikke længere
direkte indflydelse, men vi må stadig argumentere i givne situationer, og det vil
vi selvfølgelig gøre. Jeg har i hvert fald
ikke i sinde at læne mig tilbage og se
passivt til. I øvrigt har cirka 20 af de
valgte 29 sæde i de eksisterende byråd,
så mon ikke verden går videre på fornuftig vis.
Budgetopfølgning
Økonomigruppen har gennemført en
budgetopfølgning for 2005 med udgangspunkt i udgiftsforbruget for de første 10 måneder.
fortsættes side 6...
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...fortsat fra side 3

Generelt er der udsigt til, at det samlede
budget vil blive overholdt. Det forventes
således, at merindtægter/mindreudgifter
på nogle områder vil kunne dække mindreindtægter/merudgifter på andre områder. Det er en stor tilfredsstillelse at kunne konstatere dette. Vel en følge af, at
der er lagt realistiske budgetter og ansvarlighed omkring overholdelse af disse.
Skolebestyrelsesvalg
Som nævnt i det sidste blad fra Børnenes
Hus står skolebestyrelsesvalget for døren. Meget tyder på, at vi for eftertiden
vil få forskudte valg. Det har der før været argumenteret for, og der er nu ansøgt
om det fra flere skolers side. I så fald vil
det betyde, at halvdelen af de der bliver
valgt nu, efter lodtrækning, vil være på
valg igen om 2 år. Hensigten med den
øvelse er at sikre større kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Flere skoler har oplevet, at hele bestyrelsen går af på en gang,
og det er selvfølgelig ikke optimalt. For
en god ordens skyld skal det nævnes, at
det ikke er vedtaget i Byrådet endnu. Der
vil være andre ændringer i forbindelse
med valget, det vil skolerne orientere
om, så det vil jeg ikke bruge spalteplads
på her, - dog opfordre til at engagere sig,
ved enten selv at stille op eller være aktiv i opbakning til andre!
Fremtiden
Her i Grønbjerg hører jeg med mellemrum, - heldigvis undtagelsesvis, bemærkningen: Hvor lang tid får skoledelen i
Børnenes Hus lov at eksistere og er beslutningen om nedlæggelse ikke reelt taget i den nye kommune?

Det mener jeg ikke, den er, og da slet ikke, når vi ser på personsammensætningen i det nye byråd og deres geografiske
bagland, - plus det de er gået til valg på.
Men er der mørkemænd, der mener, at vi
lige så godt kan smide håndklædet i ringen og starte på noget andet, er jeg meget uenig. Jeg vil advare imod denne
holdning, idet det er en profeti, der kan
blive selvopfyldende. Specielt hvis man
gentagne gange fremturer med det, og
prøver at påvirke andre med den holdning. Det er selvfølgelig et tros- og holdningsspørgsmål, men i så fald håber jeg,
at man gør sig eventuelle konsekvenser
klart, og er sig sit ansvar bevidst.
Det betyder ikke nødvendigvis, at alt forbliver statisk.
Det gør Børnenes Hus heller ikke. Når
jeg ser det fra sidelinjen, oplever jeg en
dynamisk institution. Børnenes Hus forstår at lytte til signaler, tilpasse sig og
selv tage initiativer der fremmer såvel
faglig bæredygtighed som økonomisk
ansvarlighed.
Med det in mente, mener jeg klart, at vi
her i Grønbjerg har et særdeles godt fundament, - struktur med helhed i børnenes
hverdag. De fysiske rammer, ledelse og
bestyrelse er gearet til at klare de udfordringer fremtiden byder på. Min oplevelse er, at Børnenes Hus har formået at gøre sig positivt synlig uden for sognets
grænser. Vi har virkeligt noget at værne
om, og endnu bedre, vi har også noget at
have det i!
Med disse ord vil jeg ønske Runestenens
læsere et Godt Nytår 2006. 

www.runestenen.dk
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Opsparede skillinger, hvor renterne går til Idrætsforeningen, friskbagte klejner og gløgg var hvad man
kunne hente i Landbobanken ved den årlige uddeling af Julens Glæder.

Bredgade 64 6900 Skjern
97 35 12 1 1

Alternativ behandler
Karl Gejl
Irisalle 71, Videbæk
Konsultation efter aftale
97 38 40 40 1800 - 1900
klinik@karlgejl.dk
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I Et juleeventyr fra Kina
Ved: Anne Hjorth Jensen

Anne Hjorth Jensen (23 år) er datter af
Birgit Troltoft og Thorkild Hjort der bor
Holstebrovej 27.
Anne har været på rejse til Kina og også
undervist der, siden august 2005. Og Birgit , Annes mor, fortæller her lidt om
baggrunden for rejsen.
Opholdet i Kina er formidlet gennem Løgumkloster Højskole, som Anne og hendes veninde (fra Ulfborg) fik kendskab
til gennem en anden veninde. Efter at have været til introduktionsmøde på Løgumkloster Højskole vedr. opholdet og
undervisningen i Kina var de grebet af
tanken og rejselysten meldte sig - så det
resulterede i, at de rejste fra Danmark
den 20. august 2005.
Efter en uges ophold i Beijing som turist
bl.a. med udflugt til den Kinesiske Mur

har hun nu undervist i engelsk på en skole svarende til et dansk gymnasium.
Skolen er beliggende i Huanren - en by
med 75.000 indbyggere beliggende i
bjergene ca. 900 km nordøst for Beijing ikke så langt fra den Nordkoreanske
grænse. Der er meget koldt nu - det svinger mellem -20 og -30 grader.
Anne og veninden fra Ulfborg samt en
pige fra Sønderborg har boet i en lejlighed i forbindelse med skolen.
De får gratis logi og herudover lommepenge - ca. kr. 500 pr. måned - af de 500
kr. skal de betale mad, men da maden er
meget billig i Kina har de ikke manglet
noget og i byen er der ikke mulighed for
at benytte Visakortet!
Anne forventes at komme hjem engang i
april-maj måned.
Opholdet på skolen er slut nu. Og den 5.
januar går rejsen videre gennem det Centrale Kina, til Vietnam, Cambodja m.v.
Så er det vist tid til en lille rapport fra
det kolde Kina.
For koldt -jeps, det er det! Minus 30 grader tror jeg godt vi kan prale af nu! ...og
sne sne sne. Tror også kulde har præget
en del af mine 'outgoing mails'. Har ganske enkelt ik ku holde ud at sidde foran
skærmen i længere tid af gangen. Men
nu har en lille kinamand (en enkelt kun
denne gang -plejer ellers at stille op en
halv snes stykker) været forbi og banke
lidt på rørene, så varmen nu siver ud i
stuen - de blåfrosne fingre ændre kulør
og det fine islag på vores køkkenvæg
forsvinder langsomt.

Anne Hjorth i det kuldehærgede Kina
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Hjemme - Kina
Men i min 'inbox' kan jeg derimod fornemme at det er klippe-klistre, hjemmebag, rødkål, gavekaos og finsprit der
præger tilværelsen i det lille land der-

hjemme nu. Sådan cirka alt det der ikke
er her. Men vi prøver alligevel - at få
stablet noget på benene, der kan lugte
lidt af gode gamle traditioner og 'da farmand var dreng og kun fik en appelsin til
jul'. Har forsøgt os med en adventskrans
- den er dog så absolut miserabel, at vi
efterhånden har overset dens tilstedeværelse og i stedet har kastet vores kærlighed på det juletræ vi har fået ind af døren
-i år ik fældet i store sneklædte skove og
bragt i hus til tonerne af bjældeklang,
men derimod serveret af 3 kinesere, der
selv har købt det i supermarkedet. I det
supermarked, hvor de alle for tiden går
med nissehuer. Et juletræ af plastic selvfølgelig og i 3 dele. Men hvis jeg tar brillerne af og skjuler træet godt under dårlig belysning og tilsendt juleglimmer, ser
det skam meget troværdigt ud... og så

skraber jeg ellers efter juletræer som så
mange andre, åbner pakkekalender og
spiser marcipan - og så skal det skam
nok blive jul!
Dansk jul på kinesisk
Vi har valgt at fejre den hellige aften
uden kinesisk support. For en enkelt
gangs skyld. For lokalbefolkningen er
meget nervøse over at vi skal sidde helt
alene. Men, vi har sagt pænt nej til alle
de gode tilbud -kinesisk dans, karaoke ...- og vil forsøge at stable en go
dansk juleaften på benene uden ris og tofu, men derimod en go flaske rødvin, risalamande og influenzaramt fjerkræ. Glæder mig allerede.
Skal så fejre nytårsaften sammen med en
flok af de kinesiske lærere, som vi har
mest med at gøre - og hvad det så ender

Anne Hjorth Jensen sammen med sin klasse hvor der skulle være ca. 70 elever - (og så taler vi om
klassekvotienter i Danmark!! -red.)
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med vil tiden vise. Fyre en enkelt kineser
af måske? HAHA! Som hun kan. Vi har
ikke planlagt noget og af erfaring ved vi
efterhånden også, at det vil være spild af
tid at planlægge for meget - det blir alligevel aldrig som man forestiller sig....
det er fantastisk! - og pisseirriterende,
når man pludselig står i minus 30 grader
uden overtøj og der ikke var nogen der
havde fortalt - eller tegnet sig frem til,
fagtet sig frem til - at man rent faktisk
skulle overnatte ude i kulden.
Hvordan forklarer man dansk jul og
Danmark i Kina?
Men juleriet fylder og jeg har den sidste
uge ikke lavet andet end at snakke om
traditioner og mad og gaver og 'Father
Christmas and his fyrretyve reindeers' og
Jesus og religion og ledestjerne og vise
mænd og hvad jeg ønsker mig og om vi
har sne i Danmark? - og jeg ku blive
ved! Så et eller andet sted fejrer jeg måske mere jul end jeg nogensinde har gjort
derhjemme -blir i hvert fald virkelig udspurgt og skal forholde mig til og forsva-

re 'why?' vi nu gør alle de her underlige
ting! Så i dag tænkte jeg at vi sku lave
lidt andet end alt det her juleri i min såkaldte 'elite-klasse, der allerede taler
bedre engelsk end jeg gør. En flok med
store ambitioner -'og de ska' skam nok
blive til noget'! Så jeg gik i krig med lim,
saks, papir og collage om deres tanker
omkring deres fædreland 'Kina'!
Havde til timen medbragt diverse turistbrochure fra hjemlandet samt grundigt
censurerede eksemplarer af ”Woman” og
”Billedbladet”... - ingen undertøjsreklamer til de små, da jeg tidligere fik en
time med billedanalyse spoleret af et lille
foto af den lille havfrue. For hun er jo
nøgen! Men her endte jeg alligevel med
at skulle forholde mig til en masse meget
interessante ting som - Hjerl Hede fx.?
Hvorfor bygge en lille verden op som
den var for flere hundrede år siden. Det
er der da ingen fremtid i? - og hvad er
husene i øvrigt lavet af? - og hvad med
Randers Regnskov... jungle i et drivhus?...og hvorfor campere og sove i telt i
en pose? - og videre til hvorfor man har

Sogneforeningens bestyrelse tilbyder:
Sminkning af børn og unge til fastelavnsfesten
Søndag d 26. februar fra kl. 13.30 i
Multi/Gymnastiksalen
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 kreativiteten.
Vi lægger farve til.
Med venlig hilsen Sogneforeningen
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så mange biler i Danmark? - til hvorfor
man tar på højskole eller efterskole, når
man nu kan gå gratis i skole? ...eller ku
få et job og tjene penge? - og hvad laver
jeg i øvrigt som lærer her i Kina, uden
løn, når jeg ganske gratis kan få mig en
uddannelse derhjemme uden det afhænger af mine forældre og årets høst? Det
er der nok andre end kineserne der undre
sig over.
Tjå... har virkelig fået vendt nogle ting!

Det er utroligt. Men til alle de urolige
sjæle derude, kan jeg bl.a. informere om,
at skolens kantine igen serverer æg og vi
tar det som et tegn på at de nu har fået
indfanget og vaccineret samtlige bevingede væsener i Kina, - som de for 2 måneder siden forudsagde de ville.

...den bedste kom her den anden dag fra
en af lærerne, der ik helt ku forstå hvorfor der stod 'since 1884' på Anton Berg
marcipanen.
”Very old food"?!

Men jeg har det godt herovre og vil virkelig nyde den sidste tid - de 14 dage der
er tilbage. Pludselig står man jo på ostefabrikken igen...
Det blir ik fest og farver at sige farvel,
men det skal det dælme være indtil!
...og så vil jeg jo også bare ønske jer alle
sammen derhjemme og derude i verden
en glædelig denne 'hjerternes fest'

En dag i Kina ...og kan nu hører over
nettet - efter 'Last Christmas' - at denne
dag byder på endnu en miljøkatastrofe.

Nytårsaften i Kina
Hello Denmark -wherever you are?
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Jeg tror jeg i skrivende stund er tilbage
ved normal tilstand (hvor det så end er?)
og dermed i stand til at gi' et referat af
min nytårsaften år 2005. Spontanitet må
være overskriften. Igen igen. Vi har efterhånden vænnet os til konceptet ”at blive inviteret 3 min. før afgang”.
Men det er jo lidt en knald eller faldtilværelse. I dette tilfælde - og uheldigvis
på selveste nytårsaften- fald. Damn
(pokkers), tænkte vi, da klokken nærmede sig 17 og dermed langt over spisetid
for lokalbefolkningen. Måtte indse, at vi
selv sku i gang med planlægningen af
årets fest og var ude i noget med 'sidste
øjeblik', karaoke bar, lækker middag, lokal brændevin, - alt som det plejer... og
som sædvanlig til tonerne af P3 og i dagens anledning 'gæsten til festen'. Fedt
tænkte vi. Ingen fest og da slet ingen gæster, så vi skriver til dem. For sjov selvfølgelig.
Men sjove som de er svarer de selvfølgelig, telefonen ringer og før vi ved af det

er vi igennem til ham der hvad-er-detnu-han- hedder ...Morten Resen. Yes. En
fest må vi jo ha -3 stakkels piger på en
forladt skole, Huanren Town, Liaoning
Province, China.
Vi regner ik med det helt store udbytte af
samtalen og dermed offentliggørelsen af
vores ensomhed -for som han selv udtrykker det: 'Det er nok lidt udenfor vores område'. Men fedt - vi er i radioen!
Ikke mindre fedt bliver det, da de rent
faktisk ik opgir, men finder diverse fester
i Beijing, Shanghai og Shenyang - endda
er i vores provins... og til sidst: Peter Ølbye, syd for Shanghai, 'Erhverv og Industri-park' (?), årets helt. Han kender en,
der kender en, som kender en (i Kina -13
milliarder mennesker!) som kender en
der hedder 'Joyce' - der holder fest i en
by, der hedder Huanren (- og han kan
rent faktisk udtale navnet i modsætning
til visse andre) på et hotel i byen - med
en hel flok High School-elever. Det er jo
for underligt. Men tak til Peter, mange
mange tak, og tak til Morten Resen og
P3, ned med adresse og telefon-nummer,

Frihedsbudskab til fangne mennesker…..
om det, at arbejde som arresthuspræst…..
er emnet, som
sognepræst i Torsted / Hover, Inge Dorthe Kaasgaard
har valgt at kalde sit foredrag i Konfirmandstuen i Grønbjerg
torsdag den 23. februar kl. 19.30 (rettet ifht. aktivkal)
Efter fælles kaffebord kan der stilles spørgsmål til Inge Dorthe Kaasgaard
Alle er hjertelig velkommen!
Menighedsrådet og Kirkeligt Samfund
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grave de højhælede frem mellem dynejakker og uldsokker og ud af døren...
Inden vi bragede ned af trapperne og ud i
minusgraderne, fik vi fat i en engelsktalende lærer - Mr. Lin - om han ik lige ku
bestille en taxa. Selvfølgelig ...og selvfølgelig tar han selv med - for vi kan jo
ik selv finde vej når vi ik kan kinesisk.
Sådan. Vi har nu også en guide. Undervejs i taxaen ringer Mr. Lins telefon og
på displayet lyser det telefonnummer vi
har fået fra Danmark. Det viser sig, at vi
er på vej til en fest med en klasse fra vores egen skole, sammen med inspektøren, som vi i allerhøjeste grad kender fra
diverse officielle middage og så mr. Lin,
som sidder i vores taxa... og Joyce, ja for det første er han en mand (man tar
det ik så tungt det der med kønsbestemte
navne) og så er han klasselærer for den
her klasse... og, ja - jeg har aldrig oplevet
noget lignende. Midt i et orgie af Karaoke og øldrikkende, techno-dansende og
storsvedende nøgne overkroppe stod vi igen forvirrede og en anelse chokerede
over udfaldet af årets nytårsaften. Ik
mindst chokeret over at se de altid rolige
og fattede kinesere i en sådan uorden.
Men ga' pokker i det og ga' den gas. Op
med armene og ned med brændevinen...det var jo nytårsaften og desuden havde
vi far med. Mr. Lin, den pæne mand i
den pæne læderjakke og bukserne med
pressefolder, der kl. 01 fik kæmpet 3
danske tøser fri fra kineserkaoset og videre til et hotel, hvor vi fik vasket og
masseret vores fødder.
Herefter gik turen videre til hans nye lejlighed, som vi fik -helt for os selv.
Næste morgen vågnede vi -7 timer før

den danske befolkning vil jeg tro - med
ondt i håret i en kæmpe dobbeltseng og
ingen anelse om hvor vi var. Sådan skal
det jo være. Dog rart at være 3 når man
er i Kina og vejskiltene ik ligner sig selv.
Tog på restaurant og hjem. En
'besynderlig aften' er nok, hvad der betegner det bedst.
En aften hvor jeg oplevede den kinesiske
ungdom som jeg ik kendte dem fra klasselokalet. En aften, hvor man endnu engang er nødt til at trække vejret dybt,
smide alle hæmninger og 'okay - så gør
jeg det så'. En aften, der sammenlagt kostede os 15 kr. for morgenmaden + 50
øre pr. mand for bussen ...og det alt sammen takket være P3. Det ku man godt
prøve en anden gang. Måske næste måned - når kineserne fejrer deres nytår og
vi heller ik har nogen fest.
Hvor er verden lille.
Men nu er det nye år jo indtrådt, P3 spiller TV2 og 'Sidste Kærester på Månen'
som sidste år og vi forbereder os på et liv
'on the road'. Det blir ik smertefrit at sige
farvel - et nok højt sandsynligt definitiv
goodbye- men alligevel et meget fint
tidspunkt. Alle kinaerne skal gennemgå
deres 'final exams' i næste weekend og
derefter hjem på halvanden måneds ferie,
kinesisk nytår og en masse ritualer, som
vi ikke er en del af.
Så jeg stopper på toppen, kommer til at
savne dem og vil mindes dette ophold
som muligvis nok det bedste træk i min
tilværelse indtil videre. Ja. Det har været
en oplevelse uden sammenligning.
Godt nytår til jer allesammen..

ww w. gr oe nb je r g. dk
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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 Lucia på Grønbjerghjemmet
Ved: Grønbjerghjemmet

Tirsdag den 13. december lige før kl.
9.15 var alle forventningsfulde, for i dag
skulle 3. og 4. klasse fra skolen komme
og gå Lucia, men børnene var lige så
spændte og en smule nervøse, for en ting
er at gå Lucia på skolen for kammeraterne og forældre, en anden ting er at komme på Grønbjerghjemmet og gå for helt
fremmede mennesker.
Da overtøjet, skoene og de fleste nerver
var rystet af, blev lysene tændt under
kyndig vejledning af Annette Kofoed,
børnenes lærer, og det smukkeste Luciaoptog, som man kunne forestille sig,
gik planmæssigt. Først en tur i kælderen

for at synge for beboerne der, så op af 3
hold trapper, syngende og med lys i hænderne, så det var med at holde tungen lige i munden. Derefter fik beboerne på
øverste etage en smuk oplevelse, og til
sidst var der sang på det midterste etage,
hvor Betty bagefter stod klar med varm
kakao, godter, pebernødder og hjemmebagte småkager til aktørerne. Det var lige
sagen for børnene, og på stående fod,
blev der lavet aftale om, at det skulle laves til en tradition, at børnene hvert år
kommer på hjemmet og synger.
Alle synes, det var en dejlig oplevelse,
og beboerne talte om det hele dagen. 

Måske var det her at traditionen blev grundlagt
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I Tarifblad for Grønbjerg vandværk 2005/2006
Fast afgift: 625,00 kr.
Kubikmeterpris2,25 kr.
Statsafgift pr. m3.(2005/2006) 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
2005.
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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GRØNBJERG TLF.: 97 38 40 42

- HVER TIRSDAG KL. 10.45 - 11.15
KOM OG KØB
KOM OG KØB
DEJLIG FISK
DER ER ET STORT UDVALG
I FRISK -OG RØGET FISK

HVIS DU ER FORHINDRET KAN DU AFLEVERER
DIN BESTILLINGSSEDDEL I BRUGSEN
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I Danny Grubak på Filippinerne
Ved: Danny Grubak

Runestenen har med tak taget imod tilbuddet fra Danny Grubak om at berette
fra sin tur til Filippinerne.
I denne artikel beretter Danny Grubak
(Vinkelvej 5, Grønbjerg) således fra turen der begyndte den 4. november 2005
og med forventet hjemkomst den 30.
april 2006. Danny har tidligere været på
Filippinerne og har stiftet bekendtskab
med øerne.
Danny har for nylig fået en PC, og ved
hjælp af denne og med hjælp fra Johannes Kirk, har han lært at sende mails og
kommunikere via Internettet.
Da Danny Grubak tog til Filippinerne
den 4. november havde han således nogle kontakter derude.

Filipinerne den 15. november 2005
Hej grønbjerg!
Puha. Så kom Grubak til Philipinerne,
men hvis nogen går og tror at PHILL er
lige om hjørnet
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så tro dem ikke Phill er meget meget
langt væk. Billund-Frankfurt-KuwaitBangkok-Manila I alt 22 timer. Så er
man meget træt og trænger absolut ikke
til at flyve mere. Weekenden gik så primært med nedtrapning (jetlag) Så skulle
jeg med færgen til Cebu fint var det for
den billet kunne jeg få på hotellet. Hun
spurgte om jeg ville have bisnessclass,
nej nej det var nok fint med økonomiclass. Der skulle jeg så senere blive
klogere. Mandag gik færgen kl. 9 aften
så jeg ventede til tirsdag. Perfekt sejlvejr
men så viste det sig at økonomiclass var
et stort rum med 100 åbne køjesenge. Så
det blev altså bissclass mod exstra betaling naturligvis. Turen var super fik selvfølgelig for meget sol. Det er nok ikke så
meget det der plager jer lige nu ha ha. Jer
har så været her en god uge. Er blevet
brændt af, af min favoritpige men hvad
så var nr. to jo klar så det går endda.
Phllipinerne er meget glade og hjælpsomme folk altid hilsende og smilende.
Der er en infam larm altid. Biler tror jeg
ikke kan køre uden horn i. Det er spøjs
for der synes ikke at være regler for noget som helst. Folk gør tilsyneladende
som de har lyst. Det er de mest sindssyge
ting man ser. Regn har vi også men det
er ikke sådan noget pjatvejr som i Danmark her REGNER det altså. Man er
gennemblødt af ti dråber. Min mening er
nu at starte en tur rundt i landet for at
finde ud af hvordan Philipineren lever og
bor. Så har jeg også lige et par tøser jeg
skal have besøgt. Det kan nemt ende
med ballade. Men det er skægt. Vil slutte
denne gang så må vi se om der bliver en
næste
Med Phillhilsen Danny

Filipinerne den 21. november 2005
Hej Grønbjerg!
Lige et par ord herfra the Phill. Om jeg
savner Grønbjerg. Nej det kan jeg forsikre om at jeg ikke gør. Folk (de to) der
kender mig og ved hvordan mine vintre
plejer at forløbe. Vil forstå at dette er
som at komme i himlen. Her er med garanti ikke 72 jomfruer. Men det jeg har,
kan fint gå, en på 19 og en som jeg
"kendte hjemmefra" på 28 en meget sød
pige med rigtig kulsort hår og de herligste brune øjne som man bare kan stirre
sig svimmel i. Temp. 32 høj sol 3,5 for
20 smøjer, 3,5 for en øl 6,3% så dem
skal man lige passe lidt på. Så der er bestemt årsager nok til ikke at savne Grønbjerg. Jeg bor stadig på hotel 120 kr pr.

dag Men man leder efter en lejlighed til
mig den vil være noget billigere Men pyt
lad os se. I dag har jeg bestilt et museumsbesøg. Jeg vil tro det er interessant.
Det vil da fortælle en masse om Phil kultur, og den skal man som bekendt også
have med. Ellers er der fest og glade
menneske r overalt, herligt. Philipiner er
meget glade folk. Man hører tit en person bryde ud i sang helt spontant. Hvis
man gjorde det i Danmark ville folk tro
man var komplet sindssyg. Nå folkens
jeg vil slutte for denne gang. Håber jeg
kan fortsætte efter 1/12 men lad os se ellers må I have resten af turen til gode til
maj udgaven og længere. Jeg kan se på
tv at I snart kan vente sne. Det kan I så
hygge jer med. Jeg går til stranden ha ha
Hej fra Danny

Amerikanske b jælkehuse
HelårsHelårs - og Fritidshuse
Blueridge I - Bjælker i cedertræ

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

Ring og aftal tid for fremvisning

Få yderligere information på
www.valhalla-logcabins.dk

19

Filippinerne d. 28. november 2005
Hej Grønbjerg!
Denne gang vil jeg fortælle om trafikken
som nok er en historie værd. Der er rigtig meget af den og det går bare derudaf
med vanvittige hastigheder. Hvis der er
regler for hvordan man kører så er de
meget svære at få øje på. En tur i taxi er
mest betrykkende med lukkede øjne. De
kører med alt og hvordan det er læsset er
der ingen regler for. Og mennesker på ladet er meget almindeligt og der er mange
flere på ladet end der er plads til de hænger ud til alle sider. En ting undrer mig,
der er dødsstraf for spritkørsel her. Sådan. Så tager vi lige et afsnit om sikkerheden. Her er der ingen slinger i valsen.
Den er bare enorm, her på hotellet er der
konstant to bevæbnede vagter der dels
tjekker alle der går ind, og går ture rundt
om hotellet med jævne mellemrum. I et
supermarked bliver man tjekket med detektorer og man afleverer sine poser ved
indgangen til en anden butik, og står i kø
for at få dem igen når man forlader butikken. Rigtig besværligt men jo desværre meget nødvendigt. Skal vi så lige tage
julen med. Hvis man tror julen er ladt tilbage i Danmark, så kan man godt tro
løgn. Deres forberedelser er næsten værre end vores. Udsmykningen er selvfølgelig anderledes og utrolig flot. Juleman-

den er her, snemanden er her, og ønsket
om en hvid jul såmænd også. Nok urealistisk, men det tror jeg ikke philipinerne
tænker på. Det er da gået så galt at jeg er
blevet forlovet med en af mine to piger,
jeg tog den gamle men det er heller ikke
værst. Hun er en meget sød pige som jeg
holder meget af. Lidt hys men det er jo
ikke nyt når vi taler om kvinder vel? Almira hedder hun og hun beder mig sende
en stor hilsen med til Grønbjerg det er så
hermed gjort. Denne weekend går til en
ferieø med hvide strande og hytter og jeg
skal have begge piger med det bliver
sjovt vi skal alle sove i samme seng, det
kan godt nok blive nogle urolige nætter.
Men men lad os se som jeg plejer at sige
slut fra Almira og Danny og så lige de
32c (i skyggen).
Filippinerne d. 25. december 2005.
Hej Grønbjerg!
The Paradise Island!
Det var jo hvad den ø var. Men først en
beretning om hvordan vi kom dertil.
Vi tog en færge fra Cebu til byen Iloilo
på øen Panay. Og så ellers med minibus
4-500 km på nogle "veje" der var så dårlige at jeg ikke kan beskrive dem. Jeg
sad som den tredjemand på forsædet som
der slet ikke var plads til. Turen gik med
palmer som vejtræer mellem næsten

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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udelukkende rismarker og ellers sukkerrør på begge sider. Vi kom så frem efter
en halsbrækkende tur til toppen af Panay. Her skulle vi med en lille båd ud til
vores paradisø. Den båd sejlede helt ind
på kysten hvor vi blev båret i land. Vi
fandt så et fint hotel men jeg syntes 1200
peso var for meget{120 kr} så vi fandt
hytten uden aircon til 1000 pr. dag. Typisk postkort ø og hytte. Helt bygget i
bambus og med tag af palmeblade. Der
var en skøn terrasse hvor vi sad det meste af tiden, når vi ikke var på stranden
som selvfølgelig også var postkort. Jeg
følte nu vandet var lidt koldt, men vel
også " kun 26-28 gr" ha ha
Vi havde nogle pragtfulde dage der, men
jeg må nok indrømme at to piger er en
for mange. 3 blev det til Almira skulle

hjem på arbejde. Så det blev noget hektisk det hele. Vi var med en turbåd ude at
se huler og mindre koraløer, men der
havde vi nok at gøre med at holde fast.
Vinden var simpelthen for kraftig. Det
var lidt en skam for turen var temmelig
dyr. Det var alting, priserne bar tydelig
præg af et turiststed. To oplevelser en
med moskitoer og en med shikader. Indtil her havde jeg kun fået moskitostik så
jeg var da glad for de piller jeg havde
købt for dyre penge. Men de moskitoer
her var da helt ligeglade med mine dyre
piller de stak helt vildt jeg tror jeg havde
100 stik og pillerne har ikke virket siden
shit. Turen med færge og historien om
shikaderne får i næste gang. Det er juledag så glædelig den og godt nytår fra Almira og Danny letskyet og 30 gr. phill.


Fastelavnsfest i Grønbjerg
Den store Fastelavnsfest afholdes i år i

multisalen og gymnastiksalen
så er der god plads til de flotte
udklædte og deres forældre.
Vi glæder os til at se jer

søndag d. 26. februar fra 14-16
til en sjov eftermiddag med tøndeslagning
og kåring af bedste udklædte.
Entre er 15 kr. for børn og voksne – der er fastelavnsbolle og
kaffe inkl. i prisen.
Venlig hilsen Sogneforeningen
21

tirsdag d. 7. februar kl. 1900
Vi glæder os til at se dig i
Forsamlingshuset
dagsorden ifølge vedtægterne.
Venlig hilsen Bestyrelsen

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

Kim Lørdal -

Kjærgårdsvej 4, Grønbjerg

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

20 års erfaring
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40 10 48 92
97 38 40 84

Tirsdag d. 21. marts 2006 kl. 19.30
Grønbjerg Forsamlingshus
Lokal Brugsen Grønbjerg

Se billederne fra Runestenen på www.runestenen.dk
og flere til...
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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 2005 blev vandmålerne på Ørnhøjvej, Frydendalsvej, Vinkelvej, Grønnegade (resten), Skolevænget, Rundingen og Ommegårdvej udskiftet.
I foråret 2006 udskiftes vandmålerne på

Bymarken, Nylandsvej, Sandbækvej, Sønderkjærsvej,
Kjærgårdsvej, Holmgårdsvej, Spåbækvej, Skråstrupvej,
Kastanieallé, Købmandsallé, Højrisvej og Annebergvej.
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

Adr.:
Svinget 2B Grønbjerg
Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68
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Grønbjerg Vandværk
INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2005
Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Miljøcenter Vestjylland I/S foretaget udtræk af data for Grønbjerg Vandværk 2005
Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001
Nedenstående information omfatter § 30, stk1. nr. 6.

Der er i 2005 udtaget følgende prøver:
Ordinære Opfølgning Andet
Hos forbrugere
2
0
0
På vandværk
1
0
0
Fra boringer
0
0
0
Fra ledningsnet
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 2005
Seneste
resultat

Laveste
resultat

Højeste
resultat

3,3
8,08
<0,5
0,06
<0,005

3,3
8,04
<0,5
0,05
<0,005

3,3
8,08
<0,5
0,07
<0,005

<0,1

<0,1

<0,1

Coliforme bakterier

<1

<1

<1

Eschericia coli (E.coli)
Kimtal 22 °C
Kimtal 36 °C

<1
12
<1

<1
1
<1

<1
12
<1

Parameter
Kemiske:
Hårdhed
pH
Nitrat
Jern
Mangan
Nikkel
Flourid

Enhed

Kvalitets
krav

Sted

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

V
F
V
F+V
F+V
L
V

<1

F+V

<1
< 200
< 20

F+V
F+V
F+V

ºdH
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l

Mikrobiologiske:
antal/100
ml
antal/100
ml
antal/ml
antal/ml

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

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

40 33 42 70
40 14 42 78

INGEN OPGAVER ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE
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I Grønbjerg Vandværk 2004 - 2005
Ved: Formand Per Hessellund Lauritsen

Grønbjerg Vandværk har i dag 278
medlemmer. De 278 medlemmer har i
løbet af året brugt 70.265 m3 vand, hvilket svarer til ca. 253 m3 vand pr. medlem
(husstand), altså i gennemsnit 12 m3 mere vand i 2005 sammenlignet med 2004.
Økonomisk set går det fint for vandværket. Vi har i regnskabsåret præsteret et
underskud på godt 61.000,- kroner. Hovedårsagen til underskuddet skyldes, at
bestyrelsen har valgt at udskifte 1/3 af
vandmålerne samt indkøb af digitale
kort. Trækkes disse engangsudgifter ud
af regnskabet, ville der have været et
overskud på cirka 48.000,- På den baggrund foreslår bestyrelsen, at vandafgiften til Grønbjerg Vandværk bibeholdes
på de nuværende 1,80 kr. pr. m3 vand,
hvilket forventes at give en 0 løsning,
når resultatet gøres op for det kommende
regnskabsår.
Hvad er der så sket i årets løb?
Som før nævnt, så er 1/3 af vandmålerne
skiftet i 2005. Det betyder at vi nu har
skiftet 2/3 af vandmålerne. De sidste målere vil blive skiftet i foråret 2006.
Nærværende formandsberetning har
de foregående år handlet om amerikanske præsidenter og terrortrusler. Grønbjerg Vandværk har naturligvis ansvarsbevidst deltaget i anti-terror-kampen.
Værket er sikret, så kun terrorister med
boltesakse kan trænge ind. Alligevel gik
det galt 8. januar 2005. Det var ikke terrorister men derimod en storm, der gjorde kål på beplantningen. Heldigvis ramte
de væltende træer ikke bygningen, men
kun stakittet. Det har så også betydet, at
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vi har fået ny beplantning. Forhåbentligt
vil vi alle blive mødt af hvide og blå
blomster til foråret. Det er i hvert fald,
hvad Højmose siger.
I årets løb er KVVK blevet stiftet.
Kontaktudvalget for vandværker i Videbæk kommune har til formål at være
vandværkernes talerør overfor offentlige
myndigheder. Derudover skal KVVK
medvirke til øget samarbejde mellem
vandværkerne i kommunen. Grønbjerg
Vandværk er med i bestyrelsen for
KVVK. Senest er der blevet nedsat en
arbejdsgruppe med repræsentanter fra
andre kontaktudvalg i RingkøbingSkjern Kommune. Her er KVVK også
repræsenteret med 2 repræsentanter.
Hvad skal der så ske i løbet af det næste års tid?
Vi skulle gerne have ændret lidt på
Grønbjerg Vandværks vedtægter, så generalforsamlingen flyttes til februar –
marts måned. Dette fordi regnskabsåret
flyttes til at følge kalenderåret, hvilket
giver mere gennemskuelige regnskaber.
Planerne for det kommende år går også på udskiftning af den sidste 1/3 af
vandmålerne og fortsat 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.


I Grønbjerg Vandværk
Der var en enestående tilslutning til
Vandværkets Generalforsamling onsdag
d. 23. november. Mange foreninger i
Grønbjerg vil være misundelige på den
procentvise fremgang som Vandværket
kunne præstere i forhold til sidste år. Der

var tale om en procentvis øgning af deltagerantallet, foruden bestyrelsen naturligvis, på ikke mindre end 500 %.
Formanden Per Hessellund Lauritsen
bød velkommen og foreslog Johannes
Mikkelsen som ordstyrer - Johannes blev
valgt uden modkandidater.
Per Lauritsen aflagde herefter beretning
som blev taget til efterretning.
Kasserer Jørgen Kristensen aflagde regnskab der udviste et underskud på ca.
61.000 kr. hvilket hovedsagelig skyldes
udskiftning af vandmålere.
Regnskabet blev godkendt, hvorefter der
var valg til bestyrelsen. På valg var Jørgen Kristensen og Peter Christensen som
ikke modtog genvalg. Til bestyrelsen
valgtes Hans Jørgen Pedersen og Peder
Freund Juelsgaard.
Formanden udtrykte en stor tak til de udtrådte, der havde siddet i bestyrelsen i 28
år. -mb 

Hans Jørgen, Peder og Per

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
i Grønbjerg Vandværk
Torsdag den 2. februar 2006 kl. 19:30
på Grønbjerg Skole.
På den ordinære generalforsamling den 23. november 2005 blev bestyrelsens foreslåede vedtægtsændring vedtaget. Ændringen betyder, at Grønbjerg Vandværks
generalforsamling flyttes fra oktober/november til februar/marts. Dette skyldes
ønsket om at flytte regnskabsåret, så det følger kalenderåret.
En vedtægtsændring skal godkendes på 2 generalforsamlinger før den er lovlig.
Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling.
Dagsorden er som følger:
1. Valg af dirigent
2. Vedtægtsændring
3. Eventuelt
Bestyrelsen
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I www.Brudebutikken.dk i Grønbjerg
Hvem kan dog finde på at lægge en brudebutik i Grønbjerg - en lille by med i alt
700 sjæle hvoraf langt de færreste er i
færd med at indgå ægteskab.
Det kan Eike og Henrik Pedersen, Grønbjergvej 39, der selv er gift og blev inspireret til at forsøge sig med en brudebutik da de blev gift, idet Eike selv købte
sin brudekjole i en butik i Norge via Internettet altså!
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Og det er netop Internettet, der er opskriften, og en måde hvorpå man kan
etablere en forretning af den karakter,
hvor henne i verden det skal være.
At den, Brudebutikken, ligger i Grønbjerg er af praktiske grunde i forhold til
studie i Holstebro og vennekredsen, men
det kommer i den forbindelse ikke Brudebutikken ved.
Hvad er Brudebutikken så for en størrelse? - Jo - det er Henrik der
tager sig af forretningsforbindelserne i det store udland (fordi han er bedst til
sprog), idet alt tøjet bliver
bestilt og syet i udlandet.
Der bliver syet tøj i Kina,
Italien og Sverige, købt tasker og sko i USA - sko der
kan indfarves i hvilken som
helst farve man ønsker, og
som det ganske smarte, kan
omfarves efter brylluppet,
således at de kan anvendes
til andre formål.
Eike står for kundeplejen.
Hvilket vil sige at hun vejleder kunderne, for det er hun
bedst til.
Kunderne får kendskab til
Brudebutikken via mund-tilmund metoden eller via Internettet. Man søger på ordene ”bryllup”, ”brudebutik”
eller lignende ord på Internettet, og det gør man i dag,
fordi de nærmeste butikker
med brudeudstyr ligger langt
omkring i landet og fordi det
er måden man søger efter
forskellige forretninger på.

Så kan man via hjemmesiden sende sine
mål, hvilken model man ønsker, om man
ønsker slør, sko, taske, skørter eller
handsker, hele udstyret kan leveres, og
når man køber en kjole i Brudebutikken
får man en gave med, der kan man sige,
ligger i tråd med brude/bryllupstraditionen.
Man kan også kontakte brudebutikken
og der få hjælp til at tage mål, se på diverse modeller, stofprøver osv. osv.
Brudebutikken har ikke alle modeller
hjemme, idet der kan være tale om op til
300 forskellige modeller. Man kan kombinere ærmer fra én model med læg, udskæring, stropper osv. fra andre modeller
og til sidst få sin helt igennem personlige
kjole.
Køber man brudeudstyr via Brudebutikken, vil der normalt være en besparelse
der svarer til mellem 25 og op til 50% i
forhold til en traditionel brudebutik.

Med leveringstid fra udlandet m.m. er
det en god ide at tænke på sit brudeudstyr i god tid. Henrik og Eike mener at
min. 6 uger inden den store begivenhed
vil være et passende tidspunkt.
Men Brudebutikken satser ikke kun på
brudeudstyr, alle der skal med til et bryllup eller til en anden festlighed - f.eks.
nytårsbal med spisning, vals og det hele,
kan blive ekviperet i Brudebutikken med
festtøj, aftenkjole, gallakjole osv. osv.
Da parret venter familieforøgelse i løbet
af sommeren 2006, bliver det nuværende
prøve- og modelrum inddraget til barneværelse, hvilket betyder at Brudebutikken ser sig om efter andre lokaler, (og
det må gerne være her i Grønbjerg) hvor
man kan have alt udstyret, hvor man kan
vise modeller frem, hvor der kan tages
mål og man kan se på stof- og farveprøver. -mb

Grønbjerg Forsamlingshus
Vil man leje forsamlingshuset
sker det hos:
Svend Jensen, Grønbjergvej 28
Tlf.: 97 38 44 08
E-mail: greentoft@mail.dk

Hvor man også kan hente nøglen.

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

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

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

Familien:
Flemming er den mand, der er flyttet ind
i Anna Lindes hus, og for dem, der ikke
ved, hvem Anna Linde er, ja, så er det
huset, der ligger på det vestlige hjørne af
Grønnegade og Algade.
Med hensyn til navnet fortæller Flemming, at familien faktisk oprindelig hed
Meincke Jensen efter hans fars familie,
men da der boede så mange Jensen’er i
opgangen, tog de mellemnavnet som efternavn.
Flemming er født i København F, er opvokset i Næstved, men flyttede senere
tilbage til København med sine forældre,
som i øvrigt stadig bor i Københavnsområdet.
Flemming blev gift med en jyde med
hvem han fik tre børn: 2 drenge og 1 pige, som alle i dag er voksne og bosatte i
Jylland. Efter nogle års samliv blev de
skilt, og hun flyttede tilbage til Jylland.
Flemming fandt ud af, at hvis han stadig
ville holde kontakt med børnene, blev
han nødt til at følge efter, fordi det var

temmelig dyrt at skulle besøge dem herovre med færge og alt det, så derfor flyttede han også for 13 år siden. Det har
han ikke fortrudt, siger han, for her er
dejlig natur og frisk luft, og det nyder
han meget
.
Baggrunden:
Flemming Meinche er flyttet til Grønbjerg for 4 måneder siden, men indtil da
boede han i nogle år i Ikast i en lejlighed,
hvor der var en kælder, som han brugte
som atelier, og han har også boet i Skanderborgområdet.
Mens Flemming var i København, blev
han uddannet først som farvehandler efter at have taget handelseksamen, og siden hen som snedker, så han kan noget
med sine hænder, og det har han brug for
nu, hvor han er ansat hos Club 8 i Herning. Det er han meget glad for, men synes samtidig, at det er stressende at være
på moderne arbejdspladser, fordi tempoet er så højt, så der knap er tid til at gå på
toilettet. Hans arbejde består i at passe en

MØBELPOLSTRING
Salg af møbelstoffer til ”gør-det-selv-folk”
Reparation og omforandring
af alt fra arbejdstøj til festtøj
Lynlåse udskiftes

Knapper - sytråd
Velcro-bånd
reflekser

Åben:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 8 - 16
Torsdag
12 - 1730

Hynder til båd eller campingvogn syes efter mål
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robot, og det kræver opmærksomhed
og præcision.
Samtidig skulle han jo også gerne
have tid til at gøre sit nyindkøbte hus
i stand, men det kan være svært at
nå, når man har fuldtidsarbejde, som
kan ligge på forskellige skift i løbet
af døgnet. Derfor er Flemming heller
ikke kommet i orden endnu, da vægge og loft jo skal males, den gamle
olietank skal fjernes, et vandrør, der
drypper tættes etc. Men som han siger, jeg arbejder på det, men jeg vil
helst have tingene gjort helt færdige,
før jeg rydder alt på plads, og da jeg
ikke har nogen til at hjælpe, går det
lidt langsomt.
Arbejdslivet:
Med hensyn til tidligere jobs fortæller Flemming, at han har været chefkonsulent i et rengøringsfirma, som han var
med til at køre op, har været ansat på et
lokalhistorisk arkiv, hvor han var med til
at lave udstillinger, og sidst men ikke
mindst arbejder han som kunstmaler, når
han kan få tid. Det er et gen, som han har
arvet fra sin Far og Farfar, og vil man se
nogle af hans kunstværker, kan man tage
til Haunstrup Dyrepark, hvor han har
malet store vægmalerier og billeder samt
skilte. Flemming har også før haft udstillinger og solgt sine ting, og det håber

han også, der vil blive mulighed for her i
Grønbjerg. I hvert fald har han til hensigt
at indrette kælderen til atelier, så det bliver nemmere at gå til og fra. Han maler
fortrinsvis naturalistiske billeder og kan
også male portrætter, hvis nogen skulle
ønske det.
Hvorfor Grønbjerg?
Årsagen forklarer Flemming var, at hans
kæreste, der bor i Vildbjerg, havde et
blad, hvori der var en annonce for huset,
vi sidder i, og da det var til at komme til

Murermester Jens Kirk
Alt i nybyggeri - Landbrugsbyggeri - Stuehuse - Parcelhuse
Ring og forhør nærmere
Holmgårdsvej 2 • Grønbjerg • 6971 Spjald
Tlf.: 97 38 46 00 • Bil: 20 27 88 08
tinaogjenskirk@mail.dk
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for penge, blev det her, han købte, for
som han siger: ”Med 1 løn er det ikke til
at klare en kæmpe husleje, som man jo
skal betale i de større områder. Samtidig
er her stille, så man ikke får stjålet biler,
og der er heller ingen indbrud, og det
sætter jeg pris på, efter at jeg har oplevet
noget sådant i Ikast. Belysningen i byen
er meget smuk, og genspejlingen fra havet kan også fornemmes her, hvilket jeg
synes er meget inspirerende.
Egnen med Trehøje, de store lyngbakker
og den vide udsigt finder jeg også spændende både som fritidsområde og som
inspiration for mit maleri.
Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at der ligger ubeboede huse her i Algade, og jeg
kunne godt tænke mig, at det gamle bageri kunne udnyttes måske til at starte et
søndagsudsalg af hjemmebagt brød, eller
der kunne arrangeres noget kulturelt.
Måske kunne man male husene i pastelfarver og udsmykke dem med motiver,
det ville være noget, som ville skabe lidt
blæst om byen, og det ville sikkert ikke
være dårligt.”
Fremtiden:
Flemming fortæller videre, at når han går
på efterløn, vil han naturligvis bruge tiden til at male, men han er ikke bleg for
også at give undervisning til folk, der
kunne tænke sig at lære dette udtryks-

middel at kende, ja, han siger endda, at
hvis der er nogen børn, der måske har en
”åre”, som skal plejes, vil han ikke være
afvisende overfor denne opgave, idet han
faktisk allerede har prøvet at have børn
til akvarelmaling med saftevand og det
hele.
”Jeg kunne godt tænke mig at åbne et lille galleri i kælderen, hvor jeg kunne udstille noget af det, som jeg maler, for jeg
har før lavet udstillinger og solgt malerier derfra. I den forbindelse er jeg blevet
interviewet både til aviser og TV. Når
jeg har solgt billederne, føler jeg mig på
en måde nøgen, fordi jeg faktisk har
solgt noget af min sjæl med. Derfor kan
det være vanskeligt at være kunstner,
idet man er meget følsom og sensitiv, og
har jeg problemer, kan jeg slet ikke male.
Jeg har tidligere været med i en kunstforening, og det kunne der måske også tages initiativ til her i byen,” slutter Flemming.
Efter at vi har snakket færdig, får jeg lov
til at se de billeder, som han har malet i
Haunstrup Dyrepark, og de er både flotte
og særdeles vellignende, hvad enten det
er en tiger, eller det er skiltene udenfor
indgangen.
Med tak for snak og ønsket om et godt
nytår forlader jeg Flemmings hus. 

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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I Farvel og Tak!
En epoke for mig er slut. Jeg har valgt at søge nye
græsgange fra årsskiftet.
Da jeg for efterhånden lang tid siden sad til ansættelsessamtale Grønbjerg Børnehus, spurgte et bestyrelsesmedlem om, hvor lang tid jeg forventede at
blive. Det kunne jeg ikke svare på, men mente ikke
at jeg løb af pladsen, da jeg havde været 13 år i mit
daværende arbejde.
Det kan man vel heller ikke sige nu. Det blev til
knap 11 år i Grønbjerg. 11 spændende år med udfordringer hele tiden hvis kommunen ikke havde nogle,
så havde I forældre.
Jeg har de 98% af dagene taget glad på arbejde og
de 99% taget glad hjem herfra. I har nogle dejlige
umiddelbare børn som gerne vil os voksne noget.
Børnenes Hus er dejligt sted og jeg overlader trygt
stedet til mine kollegaer, som er meget kompetente
og dygtige og til en ny leder, som jeg håber, I vil tage godt imod.
Jeg håber, jeg vil falde godt til i Børnehaven GI.
Kongevej i Videbæk, som bliver min fremtidige arbejdsplads, og jeg ved, at min vej vil falde forbi
Grønbjerg ind imellem.
Tak for godt
samarbejde i
årenes
løb.
Til slut vil jeg
ønske alle en
glædelig jul
og et godt
nytår.
Med venlig
hilsen
Lone 
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I Gang i Grønbjerg igen
”Grønbjerg Ungdomsklubs mulighed for
at danne sociale netværk for sognets unge.”
Sådan lyder overskriften på den ansøgning som Grønbjerg Ungdomsklub har
sendt til Indenrigsministeriets Landdistriktspulje.
Der er søgt om en lille million kr.
Årsagen til ansøgningen skal ses i lyset
af at Grønbjerg Ungdomsklub, der har
eksisteret i godt 10 år, har ført en meget
omflakkende tilværelse alle årene. Man
har ikke haft et fast tilholdssted, hvilket
vil være en nødvendighed hvis ovenstående overskrift til ansøgningen skal kunne lade sig gøre.
Grønbjerg Ungdomsklub har i alle årene
haft så godt som 100% opbakning af de
unge der har mulighed for at komme i

Ungdomsklubben. Derudover er der nu
begyndt at komme unge fra Spjald til
Grønbjerg Ungdomsklub.
Ud over selve Ungdomsklubben vil man
forsøgsvis etablere en Juniorklub der
skal have åben i de samme lokaler hver
dag efter skoletid, og være base for de
børn der er for gamle til SFO ordningen,
men stadig gerne vil have et opholdssted
inden forældrene kommer hjem.
Ungdomsklubben har nu fået mulighed
for at indrette blivende lokaler i forbindelse med ”Børnenes Hus”
Denne aktivitet har så ført meget mere
med sig, idet andre foreninger i sognet
også har pladsbehov.
De tegninger til Multisalen og lokalerne
deromkring der oprindeligt blev udført af
Thorkild Hjorth (Holstebrovej 27) er blevet fundet frem og sammen med de tegninger som Arkitekt Utzon rettede til til
Multisalen skal de danne grundlag for

Lørdag d. 25. marts
opføres den store Grønbjergrevy, som sætter gang i lattermusklerne.
Der vil være generalprøve fredag d. 24. marts.
Information ang. tidspunkt, tilmelding og spisning vil blive annonceret i
Runestenen og i Brugsen når vi nærmer os!
Men sæt kryds i kalenderen allerede nu.
Vi glæder os til at se jer.
Venlig hilsen Sogneforeningen
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nye overvejelser med hensyn til etablering af indgangsparti og lokaler ved Multisalen og Gymnastiksalen.
Der er nedsat en gruppe der på tværs af
foreningerne og Børnenes Hus skal opridse de behov man har, og ud fra den
behovsanalyse skal der så udfærdiges endelige tegninger over projektet.
Da midlerne fra Indenrigsministeriet ikke må anvendes til mursten, men kun må
benyttes til projektering og indretning
skal der samles midler ind til selve byggeriet.
Der vil naturligvis blive tale om at kommunen modtager en høflig forespørgsel
på at bevilge et beløb til projektet ligesom der skal søges midler andre steder.
Derudover er der givet tilsagn om god
støtte fra virksomheder her i Grønbjerg,

ligesom Grønbjerg – 2000 igen vil søge
om at blive skattefradragsberettiget organisation på lige fod med Røde Kors og
Kræftens Bekæmpelse således at man
kan fradrage tilskud til projektet på selvangivelsen efter de gældende regler.
Byggeriet skal danne grundlag for at flere foreninger m.v. kan benytte lokalerne
og da vi efterhånden har erfaret at Multisalen også benyttes til andre og større arrangementer er det jo nærliggende at
tænke på køkkenfaciliteter i forbindelse
med Multisalen/Gymnastiksalen.
Når tegninger og projektet er tilstrækkeligt lang fremme vil der være mulighed
for at give sit besyv med til projektet –
og jo flere ideer og forslag der kommer
frem jo bedre skulle projektet gerne blive. -mb 

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 Brugsnyt
Ved: Brugsens bestyrelse

Vores omsætning på www.nettorvet.dk
er steget betydelig i de sidste måneder.
Det er dejligt da Brugsen har en
fornuftig indtjening på dette salg,
samtidig med at vi som kunder får
samme billige priser, uanset om vi bor i
en lille by eller en stor by.
Vi skal have fundet en vinder til
gavekortet på de 6.000 kr (sponsoretet af
Ivan Mortensen fra Idehuse og John
Asmussen fra Grønbjerg Møbelindustri)
Dette bliver gjort i Brugsen fredag den
20. januar kl 17.00. Alle er velkommen
til at overvære lodtrækningen.

I brugsens bestyrelse har vi bestemt at vi
vil holde flere konkurrencer angående
www.nettorvet.dk. Den første bliver i
januar.
Man skal ikke købe noget for at deltage.
Man skal kun finde nogle priser på
www.nettorvet.dk og aflevere det
udfyldte skema i brugsen senest den 31.
januar 2006.
Blandt de rigtige besvarelser trækkes der
lod om et gavekort til brugsen på 250 kr.
(sponsoreret af Grønbjerg Møbelindustri)
Der trækkes lod i brugsen lørdag den 4.
februar kl 10.00. Alle er velkommen til
at overvære lodtrækningen. Man kan kun
deltage med et skema pr. husstand.
Se skemaet der er vedlagte Runestenen.


www.runestenen.dk

Din lokale el-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
36

I Grønbjergs nye lægehus
Nu bor Grønbjergs læge ikke længere
Algade 8, men Ørnhøjvej 3.
Den 9. januar 2006 åbnede Lægehuset i
Grønbjerg på adressen Ørnhøjvej 3 (det
tidligere missionshus)
Siden 1. juli 2005 har læge Henrik
Thomsen arbejdet på at få gjort ejendommen klar til indflytning og ibrugtagning
som lægehus. Der skulle indrettes 2 separate rum samt venteværelse og plads
til lægesekretæren.
Samtidig med at lægen flytter praksis fra
bopælen Algade 8 til Ørnhøjvej 3, sker
der også en udvidelse af aktiviteten.
Foruden læge Henrik Thomsen og hans
lægesekretær er der også ansat en medicinsk sygeplejerske, der får sit eget lokale.
Sygeplejersken Susanne Ahlmann Olesen, Ørnhøj skal tage sig af det forebyg-

gende arbejde og forskellige kontroller,
f.eks. sukkersyge, blodtryk og rygelunger m.v.
Årsagen til udvidelsen skal ses i lyset af
den nye kommune- og sygehusstruktur. I
den sammenhæng vil der blive større fokus på det forebyggende arbejde og kontrol af kroniske syge for dermed bl.a. at
aflaste sygehusene.
Efter 22 års rengøring i Thomsens lægepraksis siger den nu 72-årige Oda Hansen op, og mener at hun med god samvittighed og meget berettiget kan gå på pension.
Som ny rengøringshjælp har lægehuset
ansat Jette Østergaard, Hover.
Der sker ingen ændringer med hensyn til
åbningstid der er fra 8 - 16 ligesom telefontiden fra 8 - 9 forbliver uændret. -mb


Fra venstre: Jette Østergaard, Susanne Ahlmann Olesen, Ingelise Thrysø og Henrik Thomsen
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I ”A story from the land”
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

Mit indlæg til denne Runesten, skal være en opfordring til, at alle I, som gerne
vil være en oplevelse rigere, kommer og
bakker op, om det fælles arrangement vi
i Grønbjerg Jagtforening, Familie &
Samfund og Ungdomsklubben har fået
stablet på benene. I har forhåbentlig allerede set plakater, annoncer og avisartikler, men jeg synes det er på sin plads, at
den grundigste dækning af
”begivenheden” kommer i vores lokale
blad.
Yukon Wild III – A story from the land,
vises i Multisalen, fredag den 20. januar
kl. 19.00.
Her får du mulighed for at mærke suset
fra den canadiske vildmark når Jannik
Schou og Gill Cracknell kommer til
Grønbjerg med deres nye dias-show "A
story from the land". Ligesom deres to
tidligere diasshows udspilles det seneste
i Canadas nordlige Yukon Territorium.

Langt ude bag civilisationens forposter,
hvor mennesket nu om dage kun er et
sjældent strejfdyr, fandt de en vild og oprindelig natur, hvis storladne landskab
igennem 3 ½ år dannede rammen om deres usædvanlige tilværelse.
Som vinterkvarter i skoven havde de
med håndværktøj konstrueret en hule i
jorden af gamle afbarkede træstammer.
Set udefra fremstod den mest af alt som
en lille gravhøj, hvilket måske kan lyde
deprimerende, men Yukons 15.000 bjørne har ikke taget fejl! Selv i temperaturer
ned til -44° var "vinterhiet" lunt og tørt.
I sommerhalvåret lå de i telt ved et stort
sø- og vådområde. Her var teltet slået op
på en platform 3 ½ meter over jorden, så
de kunne have deres grej i fred for sortbjørnene, som i perioder dagligt kom
igennem deres lejr. Om vinteren tog det

”Yukon Wild III – A story from the land”
vises i Multisalen, fredag den 20. januar kl. 19.00
Billetpriser i forkøb: Landbobanken og i Brugsen:
Voksne
50,- kr.
Børn u/15
25,- kr.
Ved indgangen:
Voksne
70,Børn
40,- kr.
Overskuddet på billetterne går til Ungdomsklubben, som også vil sælge øl og
sodavand.
Ved indgangen kan man købe kaffebilletter á 20 kr. børn får sodavand.
Jagtforeningen, Ungdomsklubben og Familie & Samfund
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dier i tilværelsen - glæden ved vores naturlige omgivelser - og kombinerer stemningsfyldt oplevelsen af et vildt og
fjerntliggende område med det personlige eventyr. Det er en forestilling som
sikkert vil give de mere eventyrlystne
blandt publikum blod på tanden og få
dem til at fundere over retningen i deres
eget liv.
I showet vises 550 billeder i topkvalitet
på fire projektorer. Udover musik - bl.a.
af de fremragende guitarister Lars Alsing
og Henrik Martensen - er forestillingen
synkroniseret med kommentarer - samt
naturens egne stemmer.

de to vildmarksfarer seks dage på snesko
at vandre de 90 km til nærmeste vej, og
kun tre gange om året kom de i nærheden af en købmandsbutik. Jagt og fiskeri
var en naturlig del af deres hverdag.
Følg Gill og Jannik i de daglige gøremål omkring deres lejr og tag med dem
på strejftogt i naturen igennem de skiftende årstider. Oplev nærkontakt med
hele spektret af pattedyr, fugle, fisk, insekter og blomster i en vildtrig biotop.
Tag med på fiskeri efter den store gedde
og oplev en spændende elgjagt når vinterens kødforsyning skal sikres, blandt meget andet.
"A story from the land" er ikke kun for
jægere, fiskere, ornitologer og gør-detselv folk, men henvender sig bredt til alle med interesse for natur og vildmarksliv. Forestillingen stiller knivskarpt
focus på en af de helt fundamentale vær-

Billetterne koster 50 kr. Børn under 15 år
koster 25 kr. Denne pris er hvis I køber
billetterne på forhånd. Her i Grønbjerg er
det i Landbobanken og i Brugsen de sælges. Ved indgangen koster billetterne
henholdsvis 70 kr. og 40 kr. Overskuddet
på billetterne går til Ungdomsklubben,
som også vil sælge øl og sodavand. Ved
indgangen kan man købe kaffebilletter á
20 kr., børn får sodavand. Dette står Familie & Samfund for.
Dette er skrevet på vegne af de tre foreninger.
På egne vegne, vil jeg sige tak til alle de,
som gider, glæder sig, fornøjer sig og
som kommenterer mine indlæg. Jeg nyder når der kommer kommentarer til et af
mine indlæg, for så er der én mere som
har læst det, og det er bl.a. det som gør at
jeg finder ny inspiration til at skrive i
2006.
GODT NYTÅR 
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I Nyt fra Bestyrelsen for Børnenes Hus
Ved: Finn Krogh Jørgensen

Positivt problem
I Børnenes Hus står vi lige nu med et lidt
positivt problem. Vi har en del børn i byen der snart bliver / er blevet 3 år, og
som vi desværre ikke har plads til i Børnenes Hus.
Vi er derfor blevet godkendt af kommunen til en opnormering, og vil få en pavillon opstillet på grunden ved parkeringspladsen
Det er så planen at lave en "udegruppe"
på ca. 10 af de største børn, og derved
skabe plads til flere af de små i institutionen.
Lones opsigelse
Vi har desværre modtaget en opsigelse
fra Lone, som gennem mere end 10 år
har været leder af Børnehuset / afdelingsleder i Børnenes Hus.
Lone er nu startet som leder af Børnehaven Gl. Kongevej i Videbæk, og vi ønsker hende alt det bedste fremover.
Vi er i fuld gang med at annoncere efter

en ny afdelingsleder, og glæder os trods
alt til at få nye impulser udefra.
Valg til forældrebestyrelse
I bestyrelsen er vi ved at gøre klar til
valg!
I løbet af årets første måneder er ikke
mindre end 6 af bestyrelsens 7 forældrevalgte medlemmer på valg.
Den 19. januar er der forældremøde i
børnehus-delen med valg af én repræsentant til bestyrelsen.
Den 24. januar er der opstillingsmøde
vedr. valg af de 5 forældrevalgte for skole-delen. Dette valg følger de normale
regler for skolebestyrelsesvalg og gælder
for en 4-årig periode.
Forældrene i Børnenes Hus får yderligere information om procedurer m.m. 
Er du vaks
så kom straks
jeg er klar
med kam og saks

Grønbjerg - 2000
Ordinær
Repræsentantskabsmøde
Mandag d. 13. marts kl. 19.30
i storrummet i Børnenes Hus, Grønbjerg
Dagsorden m.v. ifølge vedtægterne
Alle er Velkommen
Bestyrelsen for Grønbjerg-2000

40

97 38 42 85

Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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I Fra 15 til 70 børn på 14 år!!
Ved: Mogens Ballegaard

I 1991 var der valg til den første bestyrelse i Grønbjerg Børnehus.
Efter at have arbejdet med at oprette en
børneinstitution i Grønbjerg siden slutningen af 1989 blev der afholdt stiftende
generalforsamling på Grønbjerg Skole
den 8. august 1991. Gruppen der påbegyndte projektet, bestod af Jytte Nilausen, Inge Ibsen, Lotte Anneberg, Helle
Engestoft og Else Petersen. For at få
økonomien til at løbe rundt var det nødvendigt at der kom 15 børn til den nye
børneinstitution.
Den nyvalgte bestyrelse bestod af: Helle
Engestoft, Karen Marie Pøhl, Else Pedersen, Eva Broni og Inge Ibsen.
Suppleanter: Marianne Hansen og Birgit
Troltoft Jensen.
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Revisorer: Jytte Nilausen og Finn Krogh
Jørgensen.
Grønbjerg Børnehus var på det tidspunkt
en såkaldt §70 puljeinstitution, hvilket
vil sige en selvejende institution med
egen økonomi.
Fra kommunikationen med Videbæk
Kommunes Socialudvalg er hentet følgende:
”Ved "puljeinstitution" forstår vi, en institution med en forældrevalgt bestyrelse,
som varetager personaleansættelse/
normering, daglig drift, ventelister, fastsætter åbningstid og mulighed for køb af
forskellige moduler.

Vi forudsætter endvidere at kommunen ikke er fritaget for at føre tilsyn med institutionen. Forældrebetalingen skal følge
kommunens øvrige institutionstakster ligesom det kommunale tilskud skal være det
samme.”
De første børn begyndte i Grønbjerg Børnehus den 3. august 1992, og da der havde
været fantastisk god opbakning til projektet kunne man på indskrivningsdagen notere at der var 45 børn i Grønbjerg Børnehus mod de 15 som den første gruppe optimistisk havde satset på kunne blive en
begyndelse, og som nævnt, var nødvendigt
for at få økonomien til at løbe rundt.
Børnehuset blev etableret i det man kaldte Inspektørboligen og man fik 90.000,kr fra kommunen til etablering og de

penge benyttede man til at købe 1. og 2.
klasselokalerne på Grønbjerg skole for.
Derudover blev der bevilget 50.000 til
inventar, hegn omkring Børnehuset osv.
Siden begyndelsen som puljeinstitution
har Børnehuset fået status som en kommunal institution hvor betaling, tilskud,
ansættelser samt opsyn blev som en
kommunal institution.
Siden de optimistiske satsninger med 15
børn, til en begyndelse med 45 børn er
det gået ret så meget fremad, så man lige
før jul 2005 blev opnormeret til 70 børn.
Det er en fremgang i de forløbne 13 år på
166 % i forhold til de 45 indskrevne i
1992.
Jo - vist kan det nytte at gøre noget. 

Er du i gang med at arrangere :
-

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

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

Grønbjerg Multisal

Udlejning af Multisalen

43

I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

H C. Andersen og sundhed
Vi har netop overstået H. C. Andersen
året, året for hans 200 års fødselsdag,
hvor der også har været nogle, der interesserede sig for hans helbred.
Mange mener, at H. C. Andersen var hypokonder, andre at han led af alvorlig
sygdom. Han opnåede dog at blive 70 år,
hvilket var en høj alder dengang. Måske
var det bare hans nysgerrighed, der fik
ham til at bogføre alle skavanker, for
nysgerrig var han. Udover at være digter

var han naturvidenskabsmand på amatørbasis.
Hver en lille plet og gene blev beskrevet i dagbogen, og han led af tandpine,
diarré og gigt, så der var lidt at skrive
om næsten hver dag, og dengang kendte man ikke til smertestillende medicin.
"Må jeg ikke tale om mine smerter, har
jeg ingen glæde af dem" står der et sted.
Humor og selvironi havde han, og det
er også i dag tit den bedste medicin.
"Du skal le!" blev min devise,
latter dæmper hver en ve;
tro mig, mangen, som vi prise,
fik sin lykke ved at le. .■

Grønbjerg Jagtforening
Afholder ordinær generalforsamling i
Formandens Jagtstue, Ørnhøjvej 16
Torsdag den 26. januar 1930
Dagsorden ifølge vedtægterne
Bestyrelsen

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds
Tirsdag d. 21. februar kl. 19.30.
Generalforsamling på Ørnhøj Hotel.
Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen fortælle lidt om planteformering.
Deltagerpris inkl. kaffe og brød: medlemmer gratis, ikke-medlemmer 50 kr.
Mangler du kørelejlighed, så ring til Eva 97 38 41 79.
Alle er velkomne.
Hilsen Bestyrelsen
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I GUF - Nyt
Ved: Bestyrelsen

I denne sæson har det været svært at
samle nok deltagere til flere af gymnastikholdene, og et enkelt af badmintonholdene har vi i foreningen også set os
nødsaget til at droppe. Holdet for 6/7.
klasse lagde ud med 2 spillere, men én
hoppede fra, så vi måtte takke trænerne
fra Lyngdal for deres indsats, og håbe på
at der kommer flere spillere til næste sæson.
I de næste måneder er det tid for de forskellige badminton-turneringer og gymnastikopvisninger. Flere af badminton-

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

spillerne har allerede tilmeldt sig
Amtsmesterskaberne i badminton, som
afvikles i weekenden d. 21 - 22. januar.
Vores egen årlige turnering i GUF. er
lørdag / søndag d. 18 - 19 marts. Husk at
tilmelde Jer på opslag i multisalen, når
den tid kommer.
Husk endvidere også at der er tilmelding
til sommerbadminton tirsdag d. 14. marts
i gymnastiksalen.
Gymnastikopvisningerne i Ringkøbing er
i år i weekenden d. 11. og 12. marts.
Vores egen lokale opvisning er fredagen
efter, d. 17. marts, hvor der forhåbentlig
bliver masser af godt gymnastik at se på.


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

Gymnastikopvisning
fredag d. 17. marts 2006 kl. 19.00
Opvisning af 5 hold
derefter fælles kaffebord.

Badmintonturnering
lørdag/søndag d. 18/19. marts 2006
GUF Bestyrelsen
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JuleJazz Trioen, hvis medlemmer er Suze Stiphout (NL) kontrabas, Jens Larsen (DK)
guitar og Søren Ballegaard (DK) saxofon, medvirkede 2. juledag ved gudstjenesten og
hele arrangementet blev kaldt Julegudstjenestekoncert. Trioen spillede både præludium
(Vinteren fra Vivaldis De fire årstider) og postludium (Bachs Air), samt medvirkede ved
nogle af salmerne. Derudover spillede trioen en koncert på en god halv time hvor de på
nænsomt vis tog sig af nogle af vore julesalmer, trioen have udarbejdet egne jazzarrangementer af julesalmerne, men der var også rum for et mere jazzpræget nummer. Et spændende arrangement der viser at en gudstjeneste kan have mange dimensioner.

v/Arne Å. Nielsen

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

www.holmsland.as
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Fællesspisning
Fredag d. 27. januar kl. 1800
i Multisalen
Medbring drikkevarer, service, bestik og kaffe/te
til den hjemmelavede dessert og
den fra Ørnhøj Hotel bestilte gode gang Hakkebøf med sovs og kartofler
Pris

Voksne
Børn

70,- kr
35,- kr.

Vi glæder os til endnu en hyggelig fællesspisning.
Tilmelding i Brugsen senest
torsdag d. 19. januar 2006
Menighedsrådet, Kirkeligt Samfund og Familie&Samfund

JKE DESIGN
DET KREATIVE KØKKEN

HS Agentur
Holger Sørensen
Holstebrovej 8
Grønbjerg
97 38 11 34

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

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

flok oldebørn. Også tipoldemortitlen nåede hun at få med.
Æret være Inger Marie Pedersens minde!

Inger Marie Pedersen, Spjald plejehjem, tidl. Grønbjerg, 96 år, sov stille
ind den 20. november 2005 og blev begravet den 23. november. fra Nørre Omme kirke.
Inger Marie blev født på gården Lille
Klink i Grønbjerg som ældste barn i en
børneflok på 7 i familien Dragsdal.
Ca. 1933 blev hun gift i Nørre Omme
kirke med Karsten Tang Pedersen, og
parret fik nu et job som røgterpar på en
gård i Jelling. Her blev de i 7 år, indtil de
vendte tilbage til Grønbjerg, idet de købte en lille ejendom på (nu Ørnhøjvej).
Her blev de dog ikke så længe, idet de
købte en lidt større ejendom i Skråstrup
(nu Ørnhøj).
Det blev denne gård, der blev deres hjem
og fælles arbejdsplads i mange år fremover, og hvor deres to piger fik deres
barndomshjem.
Indtil 1972 drev de med flid denne ejendom, hvor den blev solgt, og de flyttede
ind i huset på Bymarken 5 i Grønbjerg.
Her nød de deres otium indtil 1995, hvor
Karsten blev syg og måtte tage ophold
på Spjald plejehjem, og samme år døde.
Inger Marie boede kort tid alene, men så
flyttede også hun ind på plejehjemmet i
Spjald, hvor hun boede i 9 år, og for øvrigt var meget glad for at være.
Inger Marie var født invalid (hofteskred),
men hun bar sin skæbne med stor tålmodighed. Dette måtte hun indordne sig under og viste aldrig bitterhed over sit handicap – men kun glæde og tilfredshed
med sit liv og sin tilværelse. Meget arbejde kunne jo sagtens udføres i siddende stilling!
Hun efterlader sig døtrene Oda og Lise,
svigersønnerne, 10 børnebørn og en stor

Niels Møller Vestergaard, Spjald Plejehjem, tidl. Grønbjerg, 99 år.
Døde den 11. december 2005 og blev begravet den 16. december fra Nørre Omme kirke.
Niels Vestergaard, i daglig tale kaldt Niels Højris, blev født på gården Højris i
Grønbjerg for næsten 100 år siden, og
her boede han stort set hele sit liv.
Han aftjente sin værnepligt i Tønder,
men så snart soldatertiden var forbi, gik
turen hjem til Grønbjerg igen til arbejdet
som karl på gården hos forældrene. De
boede sammen, og da hans mor blev syg
og måtte til København for at blive passet af sin datter, var det meget hårdt for
Niels. Niels og hans far lejede en husbestyrerinde, men da faderen også gik bort,
ville Niels klare sig selv.
Han meldte sig til et madlavningskursus.
Det var lige sagen, og han blev ved i
mange år og blev eminent dygtig i et
køkken. En af favoritterne var frikadeller
med champignon, og det var noget af en
himmerigsmundfuld, når de var lavet på
hans facon. Det var dog ikke alene maden, der betød noget, det var mindst lige
så meget det sociale samvær, så han glædede sig altid til den ugentlige madaften.
Niels Højris var ugift, men han havde
megen kontakt med sine søskende og deres børn, og var altid parat med en hjælpende hånd, når der var behov.
Det var også en søstersøn, der købte gården, da arbejdet blev Niels ”over æ
hånd”.
Han blev boende her en tid, men i en alder af 89 købte han hus i Algade i Grønbjerg, hvor han blev glad for at bo, og
hvor han klarede sig selv.
For 7 år siden tog han ophold på Spjald

I Mindeord
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plejehjem, her blev han meget glad for at
være, og glæden var gensidig. Både beboere og personale havde megen glæde
af hans humoristiske sans og de rammende bemærkninger.
Han var åndsfrisk til det sidste og fulgte
med i alt, hvad der skete, både det nære
og det rundt om i verden. Han tog altid

stilling og havde en mening om tingene,
og var derfor interessant at snakke med.
Niels Møller Vestergaard efterlader sig 2
søstre og en flok søskendebørn.
Æret være hans minde!
Denne nekrolog er ”lånt” fra Dagbladets
samtale med Niels Højris´s familie! 

Igen i 2005 var der sang og leg og optræden, foruden den obligatoriske dansen rundt
om juletræet, ved Sogneforeningens Juletræsfest for børn. Her er uddelingen af godteposerne godt overstået og Emilie Højmose og Winnie Kjærgaard leger julelege med
de yngste.

Fabriksvej 4
6973 Ørnhøj
Tlf. 97 38 45 00
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Familie & Samfund
Familie og Samfund indbyder til generalforsamling
Onsdag d. 1. marts 2006 kl. 19.00
i Børnenes Hus, Grønbjerg.
Se opslag
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Billedet herover er taget lørdag den 26. november - og man kan jo undre sig over
hvad Nyrup laver i Grønbjerg på denne tid, ca. 14 dage efter valget hvor han end
ikke stillede op?? - Måske har Nyrup en lille og måske meget hemmelig fanklub i
Grønbjerg.

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

VIKINGEN ER LØS

Nå, lille Ole, hvordan var det så at begynde i skole?”
- ”Forfærdeligt. Træbænke og wc i gården, og det skulle forestille første klasse???”
En jobsamtale var ved at være til ende, og direktøren spurgte den unge økonom,
hvilken løn han havde forestillet sig.
- I nærheden af en million om året, afhængigt af frynsegoderne...
- Hvad vil du sige til en pakke, med 6 ugers ferie, 14 dages betalt udlandsrejse, fri
bolig, betalt pension og fri bil, lad os sige en Mercedes ?
- Wow! Laver du sjov ?
- Ja, men du begyndte...
En missionær i Afrika mødte en heksedoktor, der gik med en stor tromme.
- Hvad sker der? spurgte missionæren.
- Vi har ingen vand, svarede heksedoktoren.
- Nå, og så skal du vel bruge trommen til at hidkalde guderne. Så I kan få regn ?
- Nej, jeg skal kalde på blikkenslageren..

Minikonfirmander og andre i sognet.
Igen i dette forår vil årets elever i 3. klasse få et tilbud om at gå til Minikonfirmand. De bliver tilbudt et undervisningsforløb over 10 gange i konfirmandstuen
og kirken – ja og så en heldagsudflugt ud i det danske kirkelandskab.
I forbindelse med undervisningen kunne vi godt tænke os et ekstra par voksne
hænder til bare at være med. Der stilles ikke krav om at ”medvirke”, men det vil
være dejligt med et par ekstra voksne fra sognet, som gerne bare vil ”være med”.
Tilsvarende kunne vi godt tænke os lidt hjælp til at bage en kage eller to.
Undervisningen bliver onsdage kl. 12-14, fra 25. januar til 2. april.
De der har lyst kan henvende sig til præsten eller en fra Menighedsrådet.
Ole Rasmussen og Menighedsrådet.
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GRØNBJERG

TLF.: 97 38 40 42

FIND DET DU MANGLER PÅ

WWW.NETTORVET.DK
1.

Gå ind på
www.nettorvet.dk, eller
kom ind i butikken så
hjælper vi dig gerne.

2.

Vælg den kategori, du
søger varer fra. F.eks.
Sport & Fritid, her finder
du bl.a. cykler, motionsudstyr m.m.

3.

Vælg varen og læg den i
”indkøbskurven”.

Bestil f.eks. din nye cykel på
www.nettovet.dk

4.

Angiv evt. medlemsnummer og navn + adresse.

5.

Angiv LokalBrugsen Grønbjerg som afhentningssted.

6.

Herefter vil du få en mail,
der bekræfter bestillingen,
og snart derefter vil du
modtage en besked om,
hvornår du kan afhente varen.

Annoncesponsor:

GRØNBJERG MØBELINDUSTRI A/SS

