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Just som vi troede at foråret var på vej
Med snevejret den 4. marts og det gode vejr dagen derpå, var det svært ikke at gå en tur og se efter motiver. Her er det bålpladsen på den primitive
teltplads ved Fandens Slot, der venter på noget mere forår.

RUNE
STENEN

I Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Ikke et ord om Muhammed, Koranen
eller Islam og Islamister på dette sted.
Ej heller vil vi berøre Gud, Jesus, Biblen, Buddha, Allah og Anders Fogh
uden der i den forbindelse skal ske nogen form for sammenligning.
Nej - jeg vil holde mig til det absolut
jordnære og sige rigtig mange tak for
de bidrag, der er kommet Runestenen
til gode i denne omgang. Det luner, og
giver absolut mod på at fortsætte arbejdet med at dokumentere Grønbjergs
små og store begivenheder.
Grønbjerg-Kanon
Jeg har pr. mail og såmænd også i
Ringkøbing Amts Dagblad og i Radio
midt/vest efterlyst forslag til en Grønbjerg-Kanon. Hvorfor skal vi ikke have
en Kanon der omhandler Grønbjerg?
Vi har en masse værdier inden for mange forskellige retninger som vi godt
kan prale lidt af.
Jeg har fået så mange forslag at jeg ikke kan nå at færdiggøre materialet til
denne Runestenen, men jeg vil bestræbe mig på at få den gjort færdig til næste Runestenen. Jeg vil i den anledning
gerne have endnu flere forslag til en
Grønbjerg-Kanon.
Så spring ud i det - drøft det under aftensmaden i foreningsregi, eller hvor
man nu kan samles i en stille stund og
reflektere over de værdier vi har i det
grønbjergske lokalsamfund.
Skriv eller mail jeres forslag til Runestenen.
Omdeling af Runestenen
Inde i bladet skriver jeg om Postdanmark og de problemer det medfører for
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Runestenen. Som det nævnes så ”fyrer”
Runestenen, Postdanmark som uddeler
af Runestenen på lokalt plan. De
”udensognsabonnenter” der får bladet
tilsendt i kuvert med frimærke på mærker ikke noget til den ændring,
Jeg håber ikke at Postdanmark er alt for
fundamentalistisk og boykotter alle Runestenes udsendelser (- så der var den
igen - fy - Mogens)
Runestenen har allieret sig med Johannes Kirk der har indvilget i at udbringe
Runestenen præcic på dato og næsten
også klokkeslæt i forhold til den tidligere distributør.
Jeg er meget glad for og tryg ved denne
ordning og det tror jeg også godt at Runestenens ”indensognsmodtagere” kan
være.
Hvis der sker afvigelser i forhold til tidligere vil Johannes og jeg gerne høre
om det.
Rigtig glædelig forår til trods for de tyve - tredve cm sne der ligger udenfor I

Deadline for nr. 80 er
lørdag d. 29. april
Bladet udkommer
onsdag d. 17. marts

RUNESTENEN
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

Jeg må indrømme, at
det kan være svært at
finde noget til den
overskrift, set i traditionel forstand. Det
skal forstås på den
måde, at vi som har
sæde i det ”gamle” byråd får en meget begrænset antal sager til behandling. Det er
ikke ensbetydende med at der ingenting
sker kommunalt. Det er blot en understregning af, at den største del af byrådsarbejde er fremadrettet, nemlig at skabe
politiske rammer for forvaltningens virke,
- egentlig en udmærket konstatering. Det
at arbejdet rækker fremad betyder jo så, at
sammenlægningsudvalget (SLU) overtager mere og mere af arbejdet, på bekostning af os andre, der ikke sidder med i det
nye Byråd. Det skal ikke forstås som en
beklagelse, for sådan skal det naturligvis
være. Det ville ikke være rimeligt, hvis vi
i de nuværende byråd kunne træffe en
masse beslutninger, som den nye kommune evt. skulle døje med konsekvenserne
af.
Selvom det ikke er en beklagelse, skal
man lige vænne sig til, at ens indflydelse
ikke bliver den samme i 2006, som den
har været de foregående år. Når det er
sagt, er det ikke ensbetydende med, at jeg
læner mig tilbage og ser passivt til. Der er
selvfølgelig stadig mulighed for at følge
sagernes gang på forskellig vis og give
sin mening til kende. På hvert byrådsmøde er der et punkt lydende: aktuel orientering og ligeledes kan man på RinkøbingSkjern Kommunes hjemmeside følge med
i slagets gang. Det vil jeg meget kraftig
opfordre til, at man også som menig borger gør brug af, hvis man har internetad-

gang. Forsiden på den nye hjemmeside
rummer 4 interesseindgange, borger,
medarbejder, politiker og presse, - prøv
det!
Den almindelige dagspresse, synes jeg
også, har god fokus på den nye kommune.
Her er det blandt andet fremgået, at SLU
trykket på ”pauseknappen” vedrørende en
række anlægsopgaver.
Sammenlægningsudvalget ønsker lidt betænkningstid til, at se den nye kommune
som en helhed, det gælder skolestruktur,
svømmehaller etc. – det må vel siges at
være ganske fornuftig.
Et spændende område er ligeledes overtagelse at de nuværende amtsinstitutioner,
som er beliggende i de nye storkommuner. Nogle kan overtages og nogle skal
overtages
fortsættes side 6...
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...fortsat fra side 3

af kommunen, her i vestdanmark er der
en klar tendens til at kommunerne overtager, mens man østpå lader de nye regioner spille en mere aktiv rolle. Det er et
område der har aktualitet her lokalt, idet
Lyngdal jo er amtets område i dag, et eksempel på at kommunen kan, men ikke
skal. Der bliver arbejdet på, at gøre Lyngdal til kommunal institution.

Forleden dag kiggede jeg indenfor på
Grønbjerghjemmet, det var en meget positiv oplevelse. Nybygningen/renoveringen er så godt som tilendebragt, personalet viser stolt frem, men indrømmer også gerne, det har været en ordentlig omgang. Alle 16 lejligheder er besat, det er
godt, dels økonomisk for kommunen,
men også for os der for ca. 5 år siden deltog i diskussionen omkring behovet for
Grønbjerghjemmet i fremtiden. 

Yokun-natur-aften.
Grønbjerg ungdomsklub vil gerne komme med en stor tak til
Grønbjerg Jagtforening og Grønbjerg Familie og Samfund,
for en vellykket natur aften fredag d. 20. januar hvorfra overskuddet blev doneret til indsamlingen til nye ungdomsklublokaler.
Med venlig hilsen - Ungdomsklubbens Bestyrelse.

Runestenen fyrer Postdanmark !!
Sidste år på denne tid og dette sted skrev jeg om besværlighederne
med Postdanmark. Disse besværligheder er slut nu.
Runestenen fyrer simpelthen Postdanmark som uddeler af Runestenen.
Det er absolut ikke de lokale postbude og omdeling det er noget galt
med, men administrationen i Århus og København.
Det vil blive en lang forklaring hvis jeg skulle opremse besværlighederne - så det vil jeg undlade.
Men hvordan får Grønbjergs beboere så Runestenen?
Johannes Kirk har lovet at udbringe Runestenen og Johannes har lovet at udbringe Runestenen samme dag i hele Grønbjerg.
Jeg er meget taknemmelig over at få løst distributionsopgaven på
den måde, og jeg håber ikke at Runestenens læsere vil blive berørt af
denne omlægning.
Er der nogle der hører om at naboen ikke har fået sin Runestenen må
man meget gerne henvende sig til Johannes Kirk 97 38 40 20 eller til
undertegnede på 97 38 43 32.
Med venlig hilsen Runestenen v/Mogens Ballegaard
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I Yukons natur

deres 3½ års ophold i den Canadiske ødemark. Arrangementet løb af stablen fredag aften d. 20. januar. -mb 

De 250 personer der er max tilladte antal
i multisalen, havde
fundet vej til Jagtforeningen, Familie&Samfunds og
Ungdomsklubbens
stort opsatte arrangement - et lysbilledshow af Jill
Cracknell og Jannik
Schou. Lysbilledshowet der består af
ca. 550 billeder vist
fra fire projektorer,
fører os rundt i
hverdagen, naturen,
jagten og de oplevelser som de to, Her står Jannik Schou og Jill Cracknell foran deres kraftige lysbilledanJannik Schou og Jill læg, klar til aftenens seancen, der med kaffepause og spørgsmål varede i
Cracknell, havde på tre timer.

”Køb

ind”

Elev i Brugsen
Betina Jacobsen er færdiguddannet den 30. juni
Ved hjælp af Brugsens varegruppe ”x-tra” skal jeg i uge 10 og 11
udarbejde mit afsluttende projekt for min elevtid.
Formålet med projektet er at øge omsætningen i Brugsen i Grønbjerg i disse to uger - i forhold til sidste år. Efterfølgende skal jeg
udarbejde en rapport over projektet og dets forløb.
Jeg vil hermed gøre opmærksom på projektet der skal opstilles i
vindfanget i Brugsen - og så gør det jo ikke noget om I ville støtte
Brugsen og mig i dette projekt.
Med venlig hilsen Betina
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I Fastelavnsfesten i Grønbjerg 2006
Sogneforeningen havde valgt at flytte fastelavnsfesten for børn til Multisalen og gymnastiksalen. Og det var ikke uden en vis fornemmelse for at der kom mange. Hele 100
udklædte børn og 100 voksne troppede op og alene de fysiske rammer i Forsamlingshuset gjorde denne mulighed for ubrugelig, endvidere var støjniveauet i gymnastiksalen og Multisalen af en sådan størrelse at folk kunne holde ud at være til stede, hvilket
også havde været tvivlsomt i Forsamlingshuset. Og så er Multisalen og gymnastiksalen en god kombination til leg og kaffedrikkeri. - mb

0 - 4 år.
Konge: Emil Schmidt
Dronning (stand-in for Nina - Storebror Niko-

5 - 6 år
Konge Louise Kviesgaard
Dronning Morten Hessellund Lauritsen

7 - 8 år
Konge: Frederik Kviesgaard
Dronning: Jonas Sønderby

9 - ….år
Konge: Mads Juelsgaard
Dronning: Andreas Lauridsen
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Bedst udklædte:Minimælken Kathrine Therkildsen
Sheikerne Anders Øster Kæmpegaard, Simon Sand Larsen, Mikkel Hessellund Lauritsen
Sigøjner Lea Berger, Guldkjole Cecilie Bagge
I dagens anledning kunne mælken og Sheikerne godt enes.
Et yngre ægtepar var
mødt op til fastelavnsfesten
Det er:
Til venstre er det Rasmus Hansen og til højre
er det Jeppe Hessellund
Lauritsen

Stor tak til Per Hessellund Lauritsen der
har taget billederne.
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I Dejlig er Jorden
Ved: Anne Hjorth

Så blev det vist tid
igen - til en beretning fra østfronten
hjem til det berømte land i Skandinavien! Visse tegninger er et emne, der
virkelig diskuteres
for tiden og jeg er
efterhånden gået så
vidt som til at udgi mig for at være tysker - tænk at det sku komme så vidt! Ik
fordi jeg egentlig tror der skulle ske noget her på buddhistisk jord, men det er
det første jeg blir udspurgt om når jeg tilkendegiver min nationalitet - og jeg orker det efterhånden ik mere! Kendt det
må man jo sige at være lige for tiden og
jeg lar landsholdstrøjen blive i rygsækken...
Men ellers er alt mere eller mindre lutter lagkage her i Asien! Befinder mig i
skrivende stund i Sapa i det nordlige
Vietnam, hvor jeg ankom i går morges
fra Kina og 6 fantastiske måneder!
Rejsen ned gennem Kina har været - ja,
findes der mon ord for det?
En rejse fra minus 25 grader, den russiske arkitektur og de mongolske stepper

og ansigtstræk i nord, over Terracottakrigerne, de muslimske kvarterer og moskeer i Xian, templer og pagoder, langs
Yangtze-river og i tæt pakkede nattog i
dagevis, til minoritetsgrupper, plusgrader
og nattelivet i syd... og hvordan skal jeg
få alt dette komprimeret og sendt hjem og samtidig få det til at smage af Kina.
Ved ik hvor jeg skal begynde!
Sagde for 2 dage siden farvel til Anna
Carina I Kunming, Yannan Province i
det sydlige Kina... efter et par dage, hvor
vi har gennemgået alle disse oplevelser!
Det bedste måltid? Den underligste person? Den mest vanvittige oplevelse? Den
sejeste kineser? Den mest ”mener de virkelig det her?”- situation? Nu vil jeg prøve at ta et par af dem.
Vi ankom fra ydre midgård til millionebyen Beijing, d. 05. 01.06.
En sær oplevelse at vælte ind på et
”Youth Hostel” og backpackerlivet, med
uvasket hår, iført lange underhylere og
en angst for andre ”hvide mennesker”
med et engelsk uden sær accent!
Mødtes med Yan - vores kontakt til skolen i Huanren og dansk konsul i Beijing og her indtraf første mærkværdige oplevelse. I sauna og spa i en ”fitness og
health”- club, hvor et membership
(medlemskab red.) koster 15.000 knaster

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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om året. En kontrast må man sige, når
man ik er vant til at se sit eget tildækkede legeme og da slet ik er vant til varmt
vand...
Efter et par dage i denne luksus og
dermed tilvænning til civilisationen tog
vi et nattog til Xian. Kinas forhenværende hovedstad. Nattog i Kina er en historie for sig - aldrig har jeg set så mange
mennesker samlet på så lidt plads. Et socialt folkefærd må man sige. Fik os placeret i en ”hardsleeper” sammen med en
halv million andre og ned igennem et
areal svarende til 5 gange Danmark. Vil
aldrig brokke mig over turen hjem til
Vestjylland fra Vesterbro igen. Men en
fantastisk oplevelse og eftersom vi er i
besiddelse af den hudfarve vi har, blev vi
mere end godt modtaget i kupeen. Fik
øvet de få kinesiske gloser, tilbudt alt fra
hønsefødder til nudelsuppe og fik afsat

vores danske mønter!
Men Xian - spændende by og havde virkelig nogle gode dage!
Højdepunkterne må være Terracottakrigerne, det muslimske kvarter (som
man dengang turde bevæge sig ind i!)
med farverige madboder og moskeer og
de fantastiske mennesker vi mødte på
byens hostel (vandrehjem red.). Mennesker fra alle afkroge af verden, som vi
gentagende gange er stødt sammen med
ned gennem Kina - og dermed en go følelse af at kende nogen og ik være helt
alene og stor og hvid blandt de rejsende
masser. For sagen er jo den, at vi valgte
at rejse under det kinesiske nytår. Ligesom alle andre - og det er en hel del! Jeg
har aldrig - og kommer forhåbentlig heller aldrig til det igen - set så overfyldte
tog, busser og banegårde. Bliver forpustet ved tanken...

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
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Fra Xian drog vi ud i ingenting til
”Shaolin Tempel”, hvor vi ville kaste os
ud i kinesiske kampsport. Endnu en vanvittig oplevelse, da vi ankom midt om
natten i minsugrader - hvilket vi ik havde
regnet med og derfor kun bar på rygsække indeholdende lårkort nederdel og Eccosandaler. Blev af en venlig kineser kastet op på ladet af en hjemmekonstrueret
lastbil-lignende genstand og fragtet ud i
nattens mulm og mørke til ingenting og
det der skulle være en Kung Fu-skole.
Stod så der mellem bjergene og frøs en
anelse, til vi fandt en lokal og dermed en
mobiltelefon, som enhver kineser med
respekt for sig selv er i besiddelse af 247, og kontakt til omverdenen - og en der
lige kendte en der kendte en der havde et
hotel... uden varme! Blev næste dag præsenteret for en rigtig munk iført mao-sko
og pludderbukser - og med landrover i
garagen og Tv på ”kontoret” i templet.
Men med en balance og benmuskler som
jeg som doven dansker nok må indse jeg
aldrig kommer op på siden af. Det var et
par gode og kolde dage i et tempel med
kæmpende munke og buddafigurer. En
helt anden verden og jeg ku være blevet
der, hvis det ik var for de priser den sparsommelige munk tillod sig at kræve for
sin undervisning!
Vi var på Yangtze i 3 dage - en kold
fornøjelse, men samtidig også en ret interessant oplevelse... som alle de andre!
Endte dog med at få mig en ordentlig
omgang forkølelse, der videre mundede
ud i en omgang pandehulebetændelse og
jeg har flere gange sendt varme tanker

Grønbjerg VVS
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær
Tlf. 97 38 43 87 / imk@privat.dk

hjem til Lægerne i Spjald, der mente at
det vist ik ville være forsvarligt at sende
mig ud i verden uden penicillin.
Erhvervede mig denne lidelse efter en tur
til ”The Big Dam” - et omdiskuteret
dæmningsprojekt på Yangtze, der i april
måned 2009 vil være med til at kontrollere oversvømmelser, samt noget med
”powerplants” -som guiden ”Justin” ik
helt havde ordforråd til at forklare mig
om. Men et spændende projekt synes jeg.
Måske en mindre spændende detalje, at
flere millioner mennesker gøres hjemløse som følge af oversvømmelser, der også vil efterlade de berømte ”Three Little
Gorges” (et meget smukt område red.)
under vand!
Fik som altid i Kina en ekstra lille bonus
med i købet - et mongolsk hesteshow og
et museum for fisk! Havde lidt svært ved
at finde sammenhængen...
Før Yangtze havde vi årets madoplevelse! Mødte i Congqing, Alan fra Chile
- som det er lykkedes os at støde ind i
flere gange ned gennem Kina på denne
tur - og som fik de danske piger slæbt
med på restaurant til et måltid bestående
af intet mindre end kogt hjerne i chili.
Ved ik om det er specielt kinesisk - tror
det næppe og eftersom der findes så meget fantastisk fryd for smagsløgene her i
verdensdelen tror jeg ik det er noget jeg
vil praktisere igen. Men nu kan jeg sige
jeg har prøvet det? - og det er jo den
slags historier man skal ha med hjem i
rygsækken og prale af over flæskestegen...

• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller
• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg
• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden
• Store brændekløvere sælges og udlejes
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Det sydlige Kina har været varmt og
dejligt og vi er blevet røde på næserne.
Tænk at det ku ske - sidder nu her med
afbleget hår og brune arme! Fantastisk!
De sidste dage var præget af festivitas og
hostel-liv, samt mange timer på Kunmings ”city-cafe” der serverede såkaldt
”Western Food” og brownie, der jo ik
har været noget vi har flotte os med tidligere! Så vi tillod os at fyre de sidste
yuan af der, samt på ”Freedom bar”. Er
nu klar til at se lidt landskab igen. Det
var nogle dejlige dage, hvor vi igen stødte ind i alle de kendte ansigter - Alan fra
Chile, Alan fra Canada, Ian og Tom fra
England, Fraser fra Skotland, Adon fra
Irland, Matti fra Finland, Lasse fra Tyskland, Amit og Amir fra Israel...og mange
flere...
Turen til Vietnam over grænsen var ik
helt smertefri og startede med at de i
Kunming, Kina, havde solgt vores busbilletter igen og var ”very very sorry”.
Fik en bus næste aften og begav os ned
gennem bjergene mod den vietnamesiske
grænse - en forfærdelig tur, hvor jeg bad
for mit liv på de små veje og undrede
mig over de mange stop undervejs, hvor
folk med lommelygter sneg sig ud og ind
af bussen. Der foregår nok skumle ting i
grænsebyerne, men nok ik noget man
som blond skal begynde hoste ”Hov hov
- det ved partiet da vist ik noget om?”
over... Men nok den sidste natbus foreløbig, da Vietnam skulle være det land i
verden hvor der dør flest i trafikken.
Ved den vietnamesiske grænse svedte
jeg mere end normalt, da den kinesiske
fyr bag skranken kiggede mere end normalt og det tog en hel del mere tid end
normalt at få det faens stempel. Han
snakkede noget om Danmark, Finland og

penge og pegede flere gange på mit visum. Det er jo ik fordi man er populær
herude og jo længere tid der gik jo mere
opgivende må jeg ha set ud - og til sidst
gav han mig da også det røde stempel.
Det viste sig senere, at man som dansk
og finsk statsborger ik behøver visum til
Vietnam og han ville bare vide om jeg
havde været dum nok til at betale penge
for at betræde vietnamesisk jord. Men nu
er jeg fremme - Vietnam! Synes ik jeg
har været her længe nok til at kunne udtale mig om landet endnu, men indtil videre ser det lovende ud...
Nu vil jeg ud og se lidt på Sapa, der
pga. årstiden og beliggenheden midt i
bjergene lige nu er ret så overskyet. Jeg
befinder mig midt i en sky - er det ik en
fin tanke. Går rundt i en sky, sover i en
sky, spiser ”pho bo” - nudelsuppe og
prøver at undgå damerne der vil sælge
mig - ”earring, earring”! Ved jo godt jeg
ender med at falde i og købe hele samlingen, skal bare lige ha dem pruttet ned til
den rigtige pris. Er ellers kommet til landet, hvor det nærmest ik kan betale sig at
gøre sig den anstrengelse at prutte om
prisen...

☯ NYT NYT NYT ☯
Exam. FDZ-zoneterapeut

Tina H. Jeppesen
Holmgårdsvej 2  Grønbjerg
6971 Spjald

TLf. 22 37 72 33
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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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Grønbjerg I F’s fodboldtræningsprogram 2006
OPSTART TRÆNING FODBOLD 2006 UGE 12
(dog starter serie 6 og Oldboys lørdag d. 11. marts 2006
Mikroputter årg. 2000 og tidligere (DGI)
Kampdage:
torsdage.
Træning:
mandage 16.00 – 17.00.
Trænere:
Trine Mikkelsen og Uffe Kjærgaard.
Mikromix årg. 1999 med 1 disp.
Stævneform – stævnedage mandage.
Træning:
tirsdage 17.00 – 18.30 (teknisk træning)
torsdage 17.00 – 18.00 (kamptræning – frivillig)
Trænere:
Henrik Pedersen, Jens Kirk og Søren Øster
Mikro årg. 1998
Kampdage ønskes torsdage.
Træning:
tirsdage 17.00 – 18.30 (teknisk træning)
torsdage 17.00 – 18.00 (kamptræning – frivillig)
Trænere:
Henrik Pedersen, Jens Kirk og Søren Øster
Lilleputdrenge årg. 1994-1995 m. 1 disp.
Kampdage
onsdage
Træning:
mandage 17.15 – 18.45.
Trænere:
Lars Jakobsen og Susanne Bendtsen
Lilleputpiger årg. 1994-1995 m. 2 disp.
Kampdage
torsdage
Træning:
tirsdage 17.00 – 18.30.
Trænere:
Bill Pedersen, Margit Lauridsen og Maria Vennevold.
Miniputter(piger) og miniputter(drenge) årg. 1996 -1997.
Kampdage:
tirsdage eller onsdag.
Træning:
mandage fra 17.00 – 18.30.
Trænere:
Tom Kristensen, Bo Jensen og Kim Jensen.
Oldboys o. 32 år (DGI)
Kampdage:
onsdage
Træning:
torsdag 19.00 – 20.30.
Serie6 (JBU)
Kampdage:
mandage
Træning:
torsdag 19.00 – 20.30.
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I Besøg hos Kamp Jensen, Algade 75
Ved: Grete Tange

Denne gang besøger jeg hjemvendte
grønbjergboere, som har bosat sig i Algade 75. Det drejer sig om Birthe og Anders Kamp Jensen, som har overtaget
Birthes far, Børge Kamps ejendom,
hvorefter han er flyttet tilbage til byen.
De fortæller:
Birthe: ”Jeg er født i Abildå, men har
haft hele min barndom i Grønbjerg. Jeg
er 49 år, uddannet pædagog og har arbejdet som børnehaveklasseleder på Herningholmskolen i Herning kommune i 17
år, og ind imellem har jeg arbejdet i fritidshjemmet på Holtbjergskolen. Jeg har
også arbejdet i børnehaver og fritidshjem
samt i børnehaveklassen i Sinding i 8 år.

Igennem mange år har vi desuden været
plejeforældre for børn. Lige nu har jeg
intet udearbejde, men regner med at gå i
gang igen til sommer.
Vi lærte hinanden at kende til bal i Grønbjerg Forsamlingshus, og for 4 år siden
havde vi sølvbryllup.
Vi har 3 børn: Andreas på 27, der bor i
Argentina, Maria på 20, der bor i Århus
sammen med sin ven og Jan på 12, som
er startet i Grønbjerg Skole, hvilket han
er meget glad for.”
Anders Christian Kamp Jensen fortæller,
at han har taget Birthes navn som mellemnavn, fordi det giver lidt mere identitet. ”Jeg født mellem Vildbjerg og Au-

Birthe, Jan og Anders i haven foran stuehuset
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lum, hvor mine forældre havde en lille
maskinstation. Min far har også arbejdet
i brunkullene, været kommunalarbejder
og teglværksarbejder, så han har haft
meget hårdt arbejde.
Jeg er uddannet tømrer, hvilket jeg lærte
hos Rikard Andersen i Timring, og nu
arbejder jeg som tømrer hos Hakon Pøhl
eller Flemming Meldgård i Spjald – lidt
afhængig af hvem, der har mest brug for
hjælp.
I mellemtiden har jeg været klubpædagog - først om aftenen senere fuldtids.
Den uddannelses teoretiske del tog jeg
på Ryslinge højskole om sommeren over
3 år. Jeg var ansat i Holstebro Kommune
i 10 år, men til sidst blev det for meget,
dels fordi jeg var af sted om aftenen,
hvilket resulterede i, at jeg faktisk ikke
så vores børn, og dels fordi området, jeg
var i, var et temmelig belastet område, så
jeg ofte havde problemerne med hjem.”
Birthe og Anders startede i sin tid sammen i en lille lejlighed i Timring, mens
Birthe gik på HF. Hun begyndte på seminariet, efter at de havde bygget deres
eget hus i Vildbjerg. Det de har beboet i
31 år, indtil de flyttede herud.
Birthe fortæller videre, at hun har været
aktiv i revyen i Vildbjerg i mange år, har
taget børneteateruddannelsen, arbejdet i
Kulturel Samråd, været promoter i mu-

sikfestivalen og været med i kunstforeningen.
Flytning.
Årsagen til, at Birthe og Anders er flyttet
tilbage til Grønbjerg, skal faktisk findes
17 år tilbage, fordi da havde de været i
Hoverdal plantage for at samle svampe
sammen med Iris og Børge Kamp.
På vejen hjem fortæller de, at de kunne
tænke sig at investere i et sommerhus,
men Børge foreslår – lidt i spøg – at de
kan købe Arne Østergaards gård, og så
kan de modernisere den og leje den ud til
ham og Iris. Og sådan blev det. Undervejs var de lidt i tvivl, om de selv skulle
flytte herud, da Børge og Iris havde
svært ved at sælge deres hus, men da de
havde små børn, der skulle køres, var de
faktisk ikke klar til det.
Heldigvis lykkedes den oprindelige plan,
og da det så nu igen blev aktuelt, var de
klar til at tage skridtet, også fordi de jo
var kommet her regelmæssigt i alle årene, og fordi børnene betragtede stedet
som deres andet hjem. De var ikke i tvivl
et sekund, om de skulle flytte, ja, de følte
næsten, at de psykisk var flyttet for mange år siden, og at de ikke var kede af at
forlade deres hus i Vildbjerg. De sidste
par år har de faktisk brugt til at lukke ned
for ting i Vildbjerg, som de har været involveret i. Men naturligvis har de ikke
sluppet alle vore forbindelser i Vildbjerg,

Fabriksvej 4
6973 Ørnhøj
Tlf. 97 38 45 00
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og de fortæller også, at det er hårdt ved
vennerne der, at de ikke er der længere.
I virkeligheden føler de det næsten som
at komme hjem igen, for de har tilbragt
mange af deres ungdomsår her, idet Birthe har spillet fodbold i mange år på
Grønbjergs damehold, og sammen med
dem har de været på mange ture.
Jans kammerater har også ringet og fortalt, at de savner ham, og det er ikke så
slemt for ham, fordi han jo er kommet
ind i nye og spændende omgivelser.
Hans gamle klasse kommer dog på besøg
i næste weekend, hvor de skal være der
natten over.
De giver også udtryk for, at det er dejligt
at have Børge i baghånden til at tage
over og hjælpe med barn og hund. De føler, at det giver en tryghed for dem, ligesom det sikkert også er tilfældet for ham.
Fritid.
Med hensyn til fritiden fortæller Anders,
at han har spillet fodbold, har haft en lil-
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le sejlbåd i Struer, har dyrket svæveflyvning i 7 år og nu har han en motorcykel
samt en gammel pram, der ligger i Fjand.
Som han selv siger, er hans fritidsinteresser lidt egoistiske, og han mener heller
ikke, at der bliver megen tid til dem efter, at de har overtaget den store have på
Algade 75. Måske skulle han igen til at
gå på jagt, funderer han.
Birthe og Anders har en fælles interesse
for filosofi, som de dyrker på et center
nede ved Vejle. Den retning, som det
drejer sig om, hedder isoterisk filosofi,
og det er en retning, der prøver på at få
os til at forstå os selv og dermed vore
medmennesker bedre, skaber forståelse
for naturen og de gamle kulturer rundt i
verden, især de gamle egyptere. De fortæller, at de har været i Egypten men
planlægger at tage derned igen til efteråret for at studere. De har også været i
Peru, hvor de har lært noget om de gamle
Inkakulturer.

Birthe fortæller videre, at hun er meget
optaget af børneteater, hun maler en del,
syr lidt og er i det hele taget meget kreativ. De havde lidt besvær med at finde ud
af, hvilke malerier, de skulle have hængende, nu da de flyttede, for de har foruden Birthes egne også malerier af hendes søster Hanne, så måske bliver der
med tiden lavet galleriudstilling med egne værker.
Desuden læser Birthe mange bøger –
især historiske romaner – og når hun er
fordybet i en sådan, er hun ikke til at
komme i forbindelse med.
Noget, som Birthe også er god til, er teaterbelysning. Hun har således i mange år
lavet lyssætning til sommerspillene i
Vildbjerg, sørget for lys til børneteaterforestillinger samt syet kostumer. Teater
har en stor stjerne hos Birthe, og hun og
Anders er naturligvis indstillet på at gå
ind og gøre en indsats i deres nye
”gamle” by.
De fortæller:
”Vi har følt os meget, meget velkomne,
men vi har nok også en fordel, for vi
kender jo mange mennesker her, dels fra
vor tid her dels gennem Anders’ arbejde
for Hakon. Når man er født og opvokset
i et lille samfund, er man opmærksom
på, at det er vigtigt, man interesserer sig
for hinanden og prøver at give en hjælpende hånd, når der er brug for det. Man
er mere synlig, fordi børn og voksne
godt ved, hvem de nye er, mens det tager
lidt længere tid, inden man selv lærer alle andre at kende.

ning. Mange møder frem, fordi man er
interesseret i tingene, der foregår her; og
da der ikke er så mange tilbud, oplever
vi, at der er større tilslutning her end der
er i f. eks. Vildbjerg, og det vil vi gerne
være med til at støtte. Vi er godt klar
over, at skal der blive ved med at ske noget her, skal vi selv være aktive, men det
har vi været vant til fra vi var unge, så
det er ikke nogen ny tanke for os.”
Birthe fortæller videre, at hendes største
forventning ved at vende tilbage er at få
luft, fred og ro i naturen omkring hendes
person, og det tror hun, at der er mulighed for, for så mener hun, at hun kan få
overskud til at være med i de tiltag, som
byder sig til i Grønbjerg. Noget af det,
som de sætter pris på ved Grønbjerg, er
den opmærksomhed, man har overfor
hinanden på en god måde, og som de siger: ”Den opmærksomhed vil vi være
med til at bringe videre til andre.”
Derefter fortæller de samstemmende, at
så længe, de har kørekort, vil de blive
boende her.
Med tak for hyggelig snak og the siger
jeg farvel og på gensyn til arrangementer
i Grønbjerg. 

Vi vil gerne ved tilbagevenden til det lille samfund genopleve noget af det, som
det lille samfund har at byde på i sammenligning med det større, f. eks. synes
vi, det er dejligt, at der til de arrangementer, der holdes her, er stor opbak19

Brugsens Internet konkurrence - nettorvet.dk
Fredag d. 20. januar blev spændingen udløst. Brugsens store konkurrence om
en rejsecheck til et beløb af 6000,- kr. fandt en vinder. Blandt alle de der havde
handlet på www.nettorvet.dk og betalt og afhentet i LokalBrugsen i Grønbjerg
blev der trukket lod, og den heldige vinder blev Mogens Ballegaard der her får
overrakt blomster og gavecheck af de to sponsorer Grønbjerg Møbelindustri v/
John Asmussen og Ide Huse v/Ivan Mortensen.

Når kunderne handler på nettorvet og afhenter og betaler i Brugsen i Grønbjerg
kommer det ikke kun kunderne til gode,
men Brugsen får også andel i overskuddet. På den måde kan man også støtte
Brugsen og få mange flere varer end de,
Brugsen, fører til daglig.

Johannes Mikkelsen var notarius publicus
og sørgede for at det hele gik rigtig for sig.
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Brugsens Internet konkurrence - nettorvet.dk
Nettorvskonkurrencen fortsatte med opgaver på nettorvet og med gavekort til
Brugsen som præmie. Man skulle gå på nettorvet og finde priser på nogle udvalgte varer. Konkurrencen var- og er ikke betinget af at man handler på nettorvet.
Lørdag d. 4. februar blev vinderen af Brugsens Nettorvskonkurrence udtrukket.
Her er det Jens Peder brugsuddeler og ansatte Line Kyndesen
der udtrækker den heldige vinder.
Den heldige vinder blev Kirstine
Kjær, Sønderkjærsvej 5.
Præmien der består af et gavekort til brugsen på 250 kr. er
sponsoreret at Grønbjerg Møbelindustri/v John Asmussen.

Vinderkuponen blev tjekket for de rigtige
svar.

Kirstine Kjær, Sønderkjærsvej 5, Grønbjerg med gavekortet på 250 kr. til brug i
LokalBrugsen Grønbjerg
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I Sogneforeningen
Beretning ved Kaj Kviesgaard

Fastelavn:
Der har altid været en stor tilslutning til
fastelavn. I 2005 var der så mange i forsamlingshuset at vi stod som sild i en "
fastelavnstønde". Det er dejligt med en
så god tilslutning og har derfor flyttet fastelavnsfesten til Multisalen i 2006, der
bliver mere plads at boltre sig på. Jeg håber det bliver godt.

ne Astrup, som var en tale til os alle,
TAK for det.
Niels-Jørgen, vores allesammens fodboldtræner fik på denne aften en meget
velfortjent sølvviking, han er skide dygtig.

Blomsterkasser og bænke:
Vores blomsterkasser og bænke kom ud
den 30. april. Det har jeg altid godt kunnet lide at gøre for så kommer det gode
vejr.

Sommerfest:
Opstillingen af teltet gik ikke lige så godt
da der var for mange "høns" og for få
"haner". Det hjalp da gavlen kom på.
Endvidere var sæbekasseløbet et kanon
HIT, børnene i Grønbjerg har bare fantasi sikke nogle flotte biler de stillede op
med, det var sjovt.
På en skala fra 1 - 10 var festen om aftenen helt klart en 10er det var rigtig sjovt
med Grønbjergs Hanner og deres gode
avlsindeks.

Sankthans:
Denne aften var rigtig hyggelig, med
godt vejr og en meget god båltale af Lo-

Høstfest:
Da vores høstfest et år ikke var så godt
besøgt, besluttede vi os denne gang for,

Stående fra venstre: Svend Jensen, Joan Nielsen, Per Klose, Malene Cadovius, Søren Skinhøj, Bente
Kristensen og Hanne Kæmpegaard

22

at arbejde lidt på reklamen. En flot folder
og lidt positiv omtale gav pote, da 60
glade høstfestgæster mødte op til en flot
pyntet forsamlingshus. Jørgen Bak skulle
også lige ha' strøet "køerne" med en
halmballe, inden han skulle hjem, men
"køerne" havde bare ikke lige spist noget
til om morgenen, da vi skulle rydde op.
Svend' s heste tog sig af det.
Juleoptog:
Som noget nyt havde vi sammen med 5.6. klasserne, lavet juleoptog med juletræstænding, med efterfølgende salg af
æbleskiver gløgg og varm kakao samt et
lykkehjul, med mange gode præmier. Jeg
syntes det er dejligt at lave noget nyt i
Grønbjerg, når der er sådan en god opbakning. Jeg håber også, at det bliver en
fast juletradition, det er jo hyggens tid og
børnene nyder det.
Juletræsfest for voksne:
Ca. 107 glade og stemningsfyldte gæster
kom til julebal og sammen med den gode
musik, blev det til en rigtig god fest. Jeg
kunne desværre ikke blive, da min hustru
skulle på arbejde, men de andre bestyrelsesmedlemmer kunne nemt undvære
mig, de arbejdede som heste og gjorde
det hamrende godt.
Investeringer:
Der har været nogle store investeringer i
forsamlingshuset bl.a. nyt komfur, supplering af service, en ekstra kaffemaskine, nye borde, nyt vindue i kælderen og
maling af salen. Det i sig selv siger også,
at vi har lavet meget det indeværende år.
Da jeg sagde ja til at blive formand i bestyrelsen, følte jeg mig lidt presset til
det, da de andre sagde til mig at de nok
skulle hjælpe alt det de kunne. Det må
jeg nok sige Joan, Jonna, Hanne, Malene, Anders og Svend, I har været rigtig

hamrende dygtige. Jeg troede det ville
blive svært, men netop I forstod, at træde til når der skulle tages fat. Tak fordi
I gjorde det nemt.
I bestyrelsen har vi snakket om, at forsamlingshuset trænger til en kraftig renovering, bl.a. et nyt gulv i salen, forbedring af køkkenet samt et nyt tag. Det
lyder dyrt ik' - omkring 2 - 300.000,hvis vi selv lægger arbejdskraft til.
Hertil har vi også diskuteret, om man
skulle gøre noget helt andet, nemlig
flytte hele molevitten ned til gymnastiksalen. Måske bygge noget helt nyt
nede ved multisalen, for at samle det
hele noget mere.
Det er kun noget vi har diskuteret og
jeg understreger kun, fordi det er noget
der skal besluttes af alle Grønbjergborgere.
Forsamlingshuset har jo 100 års jubilæum i 2007 og vi har i den forbindelse
snakket med gymnastikforeningen om,
at lave en kæmpe jubilæumsfest sammen, da de også har 100 års dag i 2007.
Der bliver noget til den nye bestyrelse
at arbejde videre på.
Jeg ønsker Jer alle rigtig god vind fremover, og god arbejdslyst!
Tak for denne gang.

Min erindringsbog
”Ud fra Kronborg”
er i handelen nu og kan købes hos
Lokal - Brugsen Grønbjerg og
Spar - Købmanden i Ørnhøj
Med venlig hilsen Ingrid Kirk
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I Forsamlingshusets tilstand
Ved: Karin Jensen

På Sogneforeningens generalforsamling
fremkom Karin Jensen med denne vurdering af Forsamlingshuset.
Karin og Svend Jensen står pt. for udlejningen af Forsamlingshuset og har på
den baggrund kontakt til udlejerne og får
tilbagemeldinger derfra. Derudover har
Karin gennem hele sin opvækst haft sin
gang i forsamlingshuset, bl.a. som ansat
på kroen hvor hun var med til at arrangere mange fester i Forsamlingshuset.
På Sogneforeningens generalforsamling
d. 7. februar blev der luftet ideer til den
evt. nye tilbygning ved multisalen, hvor
man talte om evt. en nedlæggelse af forsamlingshuset. Jeg pointerede at man fra
bestyrelsens side var nødt til at tage en
beslutning vedrørende vedligeholdelse af
det nuværende hus, idet forsamlingshuset trænger til nyt tag, idet taget som sådan har været ringe i mange år, renovering af toiletterne da disse tydeligevis er
nedslidte. Derudover er gulvet blevet
fejlbehandlet, hvilket giver sig udslag i
at det bliver klæbrigt når der danses på
det og efter forespørgsel til ”tdc. gulvbe-

lægning” udtaler de, at man skal slibe
gulvet helt tilbage, give den en spærre,
derefter en grunder, samt to slags lak, og
til sidst en hærder, for at komme vores
problem til livs. Problemet er bare, at
gulvet er så tyndt at det muligvis ikke
kan lade sig gøre, hvilket i værste fald
kan kræve et nyt gulv.
Vinduerne kan man også se nogle steder
trænger til en udskiftning.
Selve køkkenet har ikke i en rum tid fået
den store overhaling, hvilket ses tydeligt
i dag. Vi har godt nok fået et nyt komfur,
men det var også en nødvendighed idet
det gamle kun havde 2 blus tilbage der
fungerede, og ovnen var også stået af.
Hvilket gjorde det umuligt at lave mad til
mange mennesker.
Køkkenet på nuværende tidspunkt fungerer, men trænger også til en renovering.
Man skal derfor vurdere hvor meget der
skal ofres på den nuværende bygning,
samt tage stilling til hvor længe den skal
holde, og om der er opbakning til de nye
tiltag ved skolen eller om man vil bevare
vort forsamlingshus for enhver pris.

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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I Farmerkonen
Ved: Ingrid Kirk

Birthe Kirk er
en dygtig fortæller, der på
sin stille facon
vil berette om
en indsats for
at give mennesker gode levebetingelser og
skoleforhold i
og omkring deres store landbrugsvirksomhed. Der efterhånden også blev udvidet med både tobaksplantage, slagteri,
mejeri, distribution af ferskvarer og en
foderstoffabrik. Birthes andel i de mange
nye virksomheder var især design af logoer. Hun var desuden primus motor i
oprettelsen af to skoler, tre børnehaver,
to kliniker og sportsfaciliteter etc. for de
ansattes ve og vel. I 2004 valgte Birthe
at flytte tilbage til Danmark tilskyndet af
en række indbrud i parrets hjem og et par
dramatiske røverier. Hun har siden boet
ved Limfjordens friske vande, og har her
fået styr nok på de mange farverige oplevelser til at udgive en novellesamling.
Den kan erhverves efter foredraget.
De to sønner og en tilrejsende ung mand
fra Koldingegnen, der nu driver showet
videre, har spillet en stor rolle i udviklingen af et imponerende familiebrug, der i
alt beskæftiger 800 ansatte, og på trods
af et næsten totalt sammenbrud i landet,
stadig fungerer! 

Farmerkone og farmor
Birthe Kirk
Konfirmandstuen i Grønbjerg
torsdag den 6. april kl. 19.30
Birthe Kirk fortæller om sit og manden Wolle Kirks liv og virke gennem
mange år i Zimbabwe i det sydlige
Afrika.
Alle er hjertelig velkommen
Fælles kaffebord og foredrag 40 kr.
Menighedsrådet og Kirkeligt Samfund

Bredgade 64 6900 Skjern
97 35 12 1 1

www.runestenen.dk
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I Eftertanker
Ved: Ingrid Kirk

Eftertanker

til mødet i aftes i konfirmandstuen (23. 2.)
spændende - interessant- gribende beretning fra livet i fængslet / arresthuset-mødet mellem hårde rockere med ”store
stygge ord” i munden og alle andre kategorier af fanger- ulykkelige - angste udnyttede og skyldbetyngede - og den
blide, stærke præstepige, som ganske
uden frygt låser sig ind i cellen uden anden form for beskyttelse og våben end

det medbragte kristne budskab om fred kærlighed og nåde for alle mennesker---dette var stærkt gået Inge Dorthe--- gik
lige ind - helt ind - tak for en stor oplevelse i konfirmandstuen.
25 personer tog del i oplevelsen - men
hvor kunne man da have undt flere den.
Vi har i de to udvalg en drøm om, at flere måtte få øjnene op for det givende og
inspirerende i sådanne aftener - som f.
eks. ”går over skærmen” her i dette forår
- med to så stærke kvinder som Inge
Dorthe Kaasgaard og Birthe Kirk - vi går
ud fra, at ingen er i tvivl om, at alle er
hjertelig velkomne --- Ingrid K

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

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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Generalprøve på årets Grønbjerg revy
i forsamlingshuset.

Fredag d. 24. marts kl. 19:00
Der vil være mulighed for at købe drikkelse og sandwichsnitter
i cafeen.
Entre: 40 kroner
På gensyn til en hyggelig aften
Vi glæder os til at se jer

Premierer på Grønbjerg revyen i forsamlingshuset

Lørdag d. 25. marts kl. 19:00
Efter revyen vil der være buffet med to slags kød, to slags tærter, bagt kartoffel og salatbar.
Dessertbordet består af desserttærter med cremefraiche.
Sogneforeningen sælger diverse drikkevarer i baren og diskotek No Name spiller op til dans.
Entre: 175 kroner.
Vi glæder os til at se jer til en festlig aften
Venlig hilsen Sogneforeningen og revyholdet.
Tilmelding til premieren er senest tirsdag d. 21. marts hos
Svend Jensen
97 38 44 08
Malene Juelsgaard 97 38 26 27
eller på ophænget i brugsen.

sogneforeningen@gronbjerg.dk
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I Valg til Fællesbestyrelsen
Den 24. januar var der hhv. valgt til fællesbestyrelsen og opstillingsmøde til fællesbestyrelsen. - det er lidt svært, men
fællesbestyrelsen består af forældrevalgte fra både børnehusdelen (to forældre)
og fra skoledelen (5 forældre).
De to "valg" sker på forskellig måde,
idet valget af forældrene til børnehusdelen sker ved direkte valg, medens
"valget" til skoledelen sker via et opstillingsmøde hvor der opstilles en liste af
mulige forældre.
Inden opstillingsmødet til skoledelen
havde der været valg til børnehusdelen
og her blev Conrad Jensen og Henriette
Quist valgt.
På opstillingsmødet til skoledelen blev
følgende liste opstillet: Tine Lund-

Nielsen, Jens Kirk, Hanne Meiner, Erik
Øster og Conrad Jensen.
Såfremt der inden et bestemt dato ikke
kommer flere lister er de opstillede personer de forældrevalgte til fællesbestyrelsen fra skoledelen.
Den opmærksomme læser siger så - Conrad Jensen kan ikke sidde der dobbelt Men det havde han sikret sig idet suppleanten fra børnehusdelen, er indstillet på
at stille op såfremt Conrad blev foreslået
som repræsentant for skoledelen.
Fristen er på indeværende tidspunkt
overskredet og de opstillede er dermed
valgt til den nye fællesbestyrelse for skoledelen. -mb

Fra venstre er det: Tine Lund-Nielsen, Jens Kirk, Hanne Meiner, Erik Øster og Conrad Jensen.
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GrønbjergGrønbjerg - Kanon
Deltag i udarbejdelsen af en Grønbjerg Kanon - kom med
forslag til hvad du synes der fortjener at være med i en
Grønbjerg-Kanon.
Send dine forslag til: Runestene, Sønderkjærsvej 9
Eller til: runestenen@runestenen.dk

Grønbjerg
Lokalhistorisk Arkiv

Salmesangsaften i
Nr. Omme Kirke
onsdag den 29. marts. kl. 19.30

Generalforsamling med dagsorden i
henhold til vedtægter afholdes

Fælles salmesangsaften for Ørnhøj
og Nr. Omme

mandag d. 11. maj kl. 19.30

Aftenen er lagt i hænderne på præsten, organisten og begge kirkesangerne, som vil præsentere både
nye og gamle salmer for os.

I arkivet på Grønbjerg Skole
Bestyrelsen

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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GRØNBJERG TLF.: 97 38 40 42

Fiskebilen er her

Send os en mail med din bestilling til
brugsen@gronbjerg.dk
(senest tirsdag kl. 9.00 - du må også gerne ringe)

hent og betal dine fisk når du kommer hjem.
Vi lægger fiskene på køl.

”Det er der ingen ben i...”
DER ER ET STORT UDVALG I FRISK OG RØGET FISK

Eller kom selv og se på fiskene
HVER TIRSDAG - KL. 10.30 - 11.00
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Fiskebilen er her
Følgende fisk kan bestilles i brugsen til levering tirsdag benyt:

brugsen@gronbjerg.dk
(du kan også ringe på 97 38 40 42 mellem 8 - 18)

Friske fisk:

Røgvarer:

Rødspætte-filet
Torskefilet
Sej-filet
Silde-filet
Laksefilet
Pengasius filet
Victoria filet
Kuller filet
Hvilling filet
Hele rødspætter
Fiskefars (hakket torsk)
Fiskefrikadeller

Hele Makrel
Peber makrel filet
Paprika makrel filet
Hvidløgs makrel filet
Naturel makrel filet
Silde filet
Varmrøget laks m. paprika
Varmrøget laks m. peber
Varmrøget laks m. hvidløg
Varmrøget laks uden krydderi
Koldrøget laks & hellefisk

Forbehold må dog tages grundet vejr & andre fiskerimæssige forhold

F.eks.:
Fiskefars ”hakket torsk”
½ kg
35,tag 2 pakker
65,-

Rødspætfiletter
pk a´ 400 g

40,-

”Det er der ingen ben i...”
Eller kom selv og se på fiskene
HVER TIRSDAG - KL. 10.30 - 11.00
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Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds
Onsdag den 15. marts kl. 19.30. Forårsmøde på Ørnhøj Hotel
Fællesmøde med Brejning-Hover havekreds.
Foredrag med Flemming Hansen, klematisekspert nummer 1 i Danmark. Han vil fortælle om klematisens historie, om de botaniske tilhørsforhold og give en udførlig fortælling om indkøb, plantning, vanding,
gødskning, sygdomme samt beskæring af klematis. Desuden fortælles om
placering af klematis i haven og sikkert meget mere.
Deltagerpris inkl. kaffe og brød: medlemmer 65 kr. ikke-medlemmer 75 kr.
Mangler du kørelejlighed, så ring til Eva 97 38 41 79.
Onsdag den 19. april kl. 19.00 på Vestergårds Hotel i Videbæk
Fællesmøde med Brejning-Hover og Videbæk Havekredse.
Foredrag med Rie Post om ”Den dovne Have”, et inspirerende foredrag om den smukke og poetiske have, der også er nem at holde. Her er mange gode ideer til alle, både de,
der allerede har en have, og de, der står for at skulle anskaffe sig en.
Deltagerpris incl. kaffe: medlemmer 50 kr. ikke-medlemmer 60 kr.
Mangler du kørelejlighed, så ring til Eva 97 38 41 79.
Onsdag den 3.maj kl.18.30 fra Spjald Fritidscenter.
Tur til Preben Lindvigs gartneri i Vildbjerg.
Brejning-Hover Havekreds arrangerer.
Preben Lindvig vil fortælle om processen i fremstilling af sommerblomster.
Medbring din kaffe og vi finder et sted at nyde den.
Deltagerpris: Medlemmer 20 kr. ikke-medlemmer 40 kr.
Lørdag den 6. maj kl. 9.00 – 13.00. Plantemarked på Gimsinghoved i Struer arrangeret af Region II. Det er den store havedag i Region II og et af de største plantemarkeder i Jylland. Kom og oplev det selv og få billige og sjældne planter med hjem. Du kan
også selv sælge ud af egne planter.
Søndag den 21. maj til fredag den 26. maj. Havetur til Øland og Gotland
Region II’s årlige traditionsrige haveudflugt under ledelse af to erfarne rejseledere Grethe Opstrup og Torben Skov. Grete Opstrup har været rejseleder på mange af region II’s
ture, og Torben Skov har planlagt mange udlandsture for Holstebro Museum. Meld dig
hurtigt fra den 29. januar til Grethe Opstrup 97 33 32 92, hvis du vil være sikker på en
plads.
Torsdag den 25. maj til lørdag den 27. maj. Bustur til RHODO i Tyskland.
Brejning-Hover og Videbæk Havekredse arrangerer.
Nær Bremen findes der en stor rododendronpark, som kun er åben for publikum hvert 4.
år. Der er to overnatninger på hotel i byen Delmenhorst. Detaljeret program og tilmelding til Ole Olesen tlf. 97 38 10 39. Pris inkl. alt på nær frokost: 1650 kr.
Tilmeldingsfrist den 16. marts.
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I Meddeler i Grønbjerg
Kære alle ”Runestenens læsere”
Som flere måske har bemærket, er jeg blevet opfordret/meldt mig til at være Dagbladets meddeler i
Grønbjerg/Nr. Omme sogn (Videbæk Kommune).
Ideen er, at Dagbladet gerne vil knytte sognene tættere til sig i en tid med kommunesammenlægning,
og hvor man kan føle, at der bliver længere til
”midten”.
Kontaktpersonen til Dagbladet for mit/Grønbjergs
vedkommende bliver den til enhver tid siddende lokalredaktør i Videbæk (pt. er det Harald Schrøder).
Hvad skal en meddeler så foretage sig?
Tja! - Alt hvad der rører sig i lokalområdet kan være
interessant og af interesse.
Det kan være, lige fra den lille sorte kat der blev efterlyst i Runestenens mail-udgave og blev fundet i
god behold en lille kilometer fra sin hjemadresse, til
jubilæer, rundefødselsdage, indvielser, sports- og andre begivenheder, møder og mange andre ting.
Meddeleren skal ikke skrive noget, men blot give lokalredaktøren i Videbæk et praj.
Der vil for Grønbjergs vedkommende ikke ske store
ændringer, i den måde vi har kontakt til avisen på.
Videbækredaktionen modtager i forvejen Runestenen og samtidig, får man alle de mails, der bliver
sendt rundt med ”runestenen meddeler” hver søndag.
Ud over at man er særdeles velkommen til at meddele mig om stort og småt i sognet, vil kommunikationen til Dagbladet forblive på samme niveau som nu.
Man er naturligvis også velkommen til selv at maile
eller ringe til lokalredaktionen i Videbæk, ligesom
man altid er velkommen til at maile eller ringe til
mig.
Der er dog én ting som jeg ikke kan garantere - og
det er at begivenhederne bliver nævnt i avisen - der
har avisen ”desværre” (uden at komme ind på ytringsfriheden) suveræn ret til at bestemme hvad der
skal stå og bringes.
Videbæk redaktionen:
97 17 10 61
rald@bergske.dk
Mogens Ballegaard:
97 38 43 32
mogens@ballegaard.dk 
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I Fra Brugsen til Hotel i de franske alper.
Ved: Rasmus Mikkelsen

Nu er vi efterhånden kommet til anden
halvdel af sæsonen her i alperne. Det er
ved at være længe siden, jeg tog af sted
fra Danmark for at nyde livet her i Frankrig med masser af skiløb, nye venner og
lidt arbejde.
Hele historien startede helt tilbage i
april måned, hvor jeg sendte en ansøgning til rejsebureauet Danski i Randers.
Jeg håbede på at blive en af næste sæsons
hotelmedarbejdere i alperne. Idéen med
det hele var at komme på ski en hel sæson, under nogle ordnede forhold hvor det
også var muligt at holde nogle af omkostningerne dækket ind. Det skal så allerede
nu siges, at man ikke skal tage herned for
at lave en god opsparing til senere i livet.
En løn på 45 kr. om dagen plus lidt rejsegodtgørelse, er bestemt ikke noget man
bliver rig af, men det er heller ikke formålet med opholdet.

Den 7. december tog jeg af sted i bus fra
Kolding. Vi var i alt 80 unge mennesker
der skulle af sted og som skulle fordeles
rundt på de 5 forskellige hoteller som rejsebureauet har. Jeg havde fået job på det
3-stjernede hotel La Setaz i Valloire. En
hyggelig bjerglandsby, som ligger i de
sydlige franske alper. Selve hotellet har
23 værelser med plads til omkring 60 gæster. Hver dag serveres der morgenbuffet
og en 3- retters menu som er inkluderet i
rejsens pris. Fremragende mad. Her på
hotellet arbejder jeg sammen med 14 andre unge, der lige som jeg ikke har nogen
erfaring inden for hoteldrift (det er lidt
noget andet end at arbejde i Brugsen). Så
den første uge vi var i Valloire inden de
første gæster ankom, var der mange ting
der skulle læres. Det var arbejdsopgaver
som servering, bartjans, rengøring af værelser og det hidtil mest latterlige, rede
senge i-bedste-hotel-stil. Desuden skulle

Tjenerteamet på hotel La Setaz i Valloire Rasmus yderst til højre
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vi jo også lige nå at blive rystet sammen
som gruppe, og nu hvor vi var i julemåneden skulle der selvfølgelig også lidt julehygge til. Det var en hård uge at komme
igennem, vi måtte tidligt op hver morgen
og i gang med dagens program, men vi
måtte jo heller ikke glemme hyggen om
aftenen. Så det blev ikke til mange timers
søvn de første dage. De første gæster ankom midt i december. Vi startede med 9
stykker som næsten blev mandsopdækket
af 2 personaler hver. Det var fedt at kunne starte med så lille en gruppe, så man
havde en chance for at komme lidt ind i
rutinerne før hotellet blev fyldt. I juleugen, hvor Jesper og Helene (storbror og
kæresten) var og besøge mig, var hotellet
fyldt og alt skulle stå sin prøve. Det gik
heldigvis godt og gør det stadig, gæsterne
er rigtig godt tilfredse og det er rejsebureauet også, for vi score årets fineste
spørgeskemaer.
Arbejdet her på hotellet består i alt fra
buffetvagt om morgenen, rengøring på
værelser, bartjans, servering om aftenen
og opvask fra middagen. Men det er bestemt ikke arbejdstiden der dominerer
hverdagen. En normal uge har på skemaet
omkring 45 timer, men den reelle arbejdstid er vel kun på omkring 30-35 timer.
Oven i det har jeg en ugentlig fridag, men
der er plads til skiløb hver dag, så der er
ingen grund til at være utilfreds over no-

get. Det kniber dog lidt med at komme på
ski hver dag, man bliver hurtig lidt forvent og tager kun ud de dage hvor vejret
er godt. De dage hvor det sner, er tåget eller blæser finder man hurtigt nogle andre
ting og lave. Man kan nemt tillade sig at
være lidt kræsen, når man har fornøjelsen
af 5 måneder hernede.
Arbejdet er ved at være ret rutinepræget,
der er efterhånden nogle ting som man er
ved at være godt træt af, så jeg har efterhånden fundet mine favoritvagter. For
mig bliver det aldrig en favorit at redde
senge på den måde det nu skal gøres,
hvor lagnerne skal være pænt glattede ud,
dynerne skal foldes og hovedpuderne ligge helt perfekt. I starten var jeg dog sikker på at det var rengøringen af badeværelser der skulle blive det værste. Jeg havde da aldrig troet det skulle være så svært
at efterlade et spejl uden streger og et
gulv uden hår. Men det har jeg fået helt
styr på nu. Ingen problem. En af favoritterne er helt klart aftenserveringen. Det
har dog været noget af en udfordring her i
uge 7, hvor vi var ved at blive drevet til
vanvid af alle børnene på hotellet. Det er
lidt svært at springe rundt mellem 25 vilde børn, med varme tallerkener i hænderne. Men hvem husker ikke hvor svært det
var at sidde stille ved bordet til 3 retter
mad da man var 10 år, så de uger overlever vi også.

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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Vi har et rigtig godt team hernede og
sammenholdet mellem hotelpersonalerne
er rigtig godt. Selvom vi bor på hotellet
og bor sammen på meget små værelser er
der ikke opstået nogen uoverensstemmelser der ikke kunne klares over en øl i baren. Vi bor alle 15 mand sammen på i alt
5 værelser. Jeg skal dog ikke klage, for
jeg bor på det eneste 2-mandsværelse der
er, men det er stadig svært nok at holde
orden på, men det er heller ikke lige det
man går mest op i hernede.
Rejsebureauet har et hotel mere her i Valloire med dansk personale. Dem er vi
selvfølgelig også en del sammen med og
det gør at der altid er nogen man kan stå
på ski eller gå i byen med. Det er rigtig
fedt at vi er så mange hernede der kender
hinanden, så hvis man en dag synes man
trænger til at se nogle andre mennesker
end sine kollegaer, kan man lige smutte
en tur ned og besøge det andet hotel. Det
er da også helt sikkert det der gør, at man
ikke bliver træt af livet her i det lille
bjergsamfund.
Skisportsområdet her i Valloire er rigtig godt. Vi har de sidste par uger manglet
lidt sne, men i skrivende stund er der faldet omkring 1 meter på et par dage. Så nu
er det meste af de 150 km pister åbne, det
kan ikke være bedre. Nu kommer foråret
snart til de franske alper, så solen begynder at varme lidt mere, så det gør nok at
jeg kommer endnu mere på ski. Sneen er
perfekt nu, så nu er det tid til rigtig at
komme ud og vise alt udstyret frem. Det
er jo blevet til en del nyerhvervelser af
både det nødvendige og så det andre nok
vil kalde det rene lir. Vi har blandt andet
købt os en GPS-måler, som kan måle
hvor hurtigt vi kører på pisterne, og ja,
jeg har været oppe på samme hastigheder
som det I ser i fjernsynet. Det er ingenting, det er jo bare om at holde sig på ski-

ene når man gør det!
Indtil videre kan jeg konkluderer, at
det var den helt rigtige beslutning at søge
arbejde i en sæson her i alperne. Det har
været den oplevelse, som jeg håbede på
og jeg har mødt en masse fantastiske
mennesker, som har været med til at gøre
dette her til en kanon oplevelse. Desuden
har jeg indtil videre fået stået alt det på
ski, som jeg har haft lyst til. Det har været
fedt at have muligheden for bare at kunne
hente sine ski i kælderen og 5 min senere
stå på pisten. Det er simpelthen bare livet.
Jeg vil slutte af her fra alperne, og håber
på at alt går godt i lille Grønbjerg. Jeg ligger jævnligt lidt billeder ind på min hjemmeside www.rasmusmikkelsen.dk

Rasmus er søn af Erna og Jens Peter
Mikkelsen, Skolevænget 3 (red.)
Er du vaks
så kom straks
jeg er klar
med kam og saks

97 38 42 85
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Tirsdag d. 21. marts 2006 kl. 19.30
Grønbjerg Forsamlingshus
Lokal Brugsen Grønbjerg

På valg er Inge Kjeldgaard og Nicolai Vestergaard der ikke modtager genvalg.
Bestyrelsen vil foreslå Minna Kjeldgaard og Ivan Mortensen, der begge er villig
til at lade sig opstille.

Se billederne fra Runestenen på www.runestenen.dk
og flere til...
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I GIFs Årsberetning
Ved: Sekretær Else Marie Kokholm

Formandens beretning
Børnefodbold:
Vi har i 2005 haft ca. 50 børn til at spille
i Grønbjerg IF på de forskellige hold.
Der er igen i år blevet spillet under DGI
hvilket har betydet at vi ikke har skullet
køre så langt for at komme ud til kampe
da det hovedsageligt har været vores naboklubber vi har mødt.
Der har været en flot opbakning fra forældrene igen i år til både kørsel og til kioskpasning. Ligeledes er det tydeligt når
man ser på tilskuerantallet til vores
hjemmekampe at vort stadion er blevet
til et samlingssted for hele byen.
En stor del af æren herfor skal tildeles
vores trænere som har formået at tilrettelægge træningen således at børnene har
syntes at det var sjovt at komme til såvel
træning som kampe.
I år har børnene fået nye spilledragter i
blå og hvid og som noget nyt har der været inkluderet i kontingentet at hver spiller fik sine egne shorts og fodboldstrømper.

Serie 6 fodbold:
Igen i år er der blevet spillet serie 6 fodbold i Grønbjerg. Det er gået planmæssigt og der er blevet både vundet og tabt
med samme sind. Der er i forhold til sidste år kommet styr på betaling af kontingent. Bill Pedersen har været holdleder
for dette hold i 2005.
Old-boys fodbold:
2005 blev året hvor Grønbjergs Old-boys
rykkede op i serie A. FLOT DRENGE!
Niels Jørgen Sønderby har været holdleder for Old-boys i 2005.
Net-Café:
Som tidligere år har der været åben i vores Net-Café næsten hver fredag. Der er
stadig stor opbakning og især drengene
nyder at troppe op i klubhuset hver fredag for at spille med og mod vennerne.
Der skal også for 2005 lyde en varm tak
til de forældre der har indvilliget i at bruge en fredag i ny og næ på at vare vagt i
klubben. Der skal også lyde en stor tak
til Kasper Kjærgaard og Andreas Thomsen for den tekniske hjælp de har bidraget med. De har desværre begge trukket
sig tilbage, da Kasper har fået arbejde og
ikke syntes at kunne finde tiden til det

Konfirmander i Grønbjerg 2006
Nr. Omme kirke den 14. maj kl. 10
Camilla B. Mathiasen
Emilie H. Højmose
Eva Sand Larsen
Jeannette S. Nielsen
Jeppe S. Bjerregaard
Kim Jensen
Line Sørensen
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Ørnhøjvej 5
Algade 72
Spåbækvej 2
Frydendalsvej 3
Sønderkjærsvej 22
Holmgårdsvej 3
Holstebrovej 8

Maria H. Pedersen
Mathilde S. Jacobsen
Mia M. L. Andersen
Pernille V. Mathiasen
Uffe Kjærgaard
Winnie K. Kristensen

Nylandsvej 2
Sønderkjærsvej 18
Kjærgårdsvej 1
Algade 44A
Kjærgårdsvej 10
Algade 40

længere og da Andreas er flyttet fra byen. Heldigvis har Sune Nilausen indvilliget i at overtage funktionen og det er vi
glade for.
Generelt for GIF i 2005:
Vi har i 2005 fået renoveret vores omklædingsrum og det er blevet rigtigt flot.
Vi er ligeledes begyndt at male vinduer
og døre såvel inden døre som uden døre
og det bliver selvfølgelig i de nye-gamle
klubfarver BLÅ/HVID. Det har været et
godt år for Grønbjerg IF men økonomisk
kan det godt mærkes at der er blevet anskaffet nyt. GIF håber blot at pengene er
givet godt ud og at det bliver et endnu
dejligere sted at opholde sig fremover i
de nye og opfriskede lokaler. Der skal
her lyde en stor tak til de personer der
har hjulpet os under ombygningen.
Vi har i 2005 meldt os ind i FCMidtjyl-

land i 2005 hvor vi har mulighed for at få
vejledning og der er ligeledes mulighed
for at deltage i kurser under FCM.
Som tidligere år vil vi gerne bringe en
stor tak til dem som har støttet os såvel
økonomisk som socialt – uden jer kunne
det ikke lade sig gøre at køre klubben.
Hvad var planerne så for 2005?
• Grønbjerg Idrætsforening skal fortsat
udvikle sig i den retning, hvor området
og lokaler bruges flest mulig timer og
af flest mulige personer.
• Renovering af omklædningsrum
• Opsætning af nyt lysanlæg
• PC-voksenundervisning
• Tilbygning af 70 m2 til klubhuset, som
skal være færdig til indflytning senest
den 01-10-2005.
• Lave et samarbejde med de andre foreninger i Grønbjerg, som respekterer

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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de forskellige foreningers fysiske placeringer.
Hvad er planerne så for 2006?
• Grønbjerg Idrætsforening skal fortsat

udvikle sig i den retning, hvor området
og lokaler bruges flest mulig timer af
flest mulige personer.
• Færdiggørelse af opfriskning af klubhuset.
• Tilbygning af 70 m2 til klubhuset, som
skal være færdig til indflytning senest
den 01-10-2006.
• Udvidelse af net-cafeén med 2 pc’ere
som skal være forbeholdt piger der gerne vil spille SIMS2.
• Lave et samarbejde med de andre foreninger i Grønbjerg, som respekterer
de forskellige foreningers fysiske placeringer.
Referat fra Generalforsamlingsdebatten
Til GIF’s generalforsamling kom der 6
mødedeltager ud over bestyrelsen – det
må man sige var et flot fremmøde i forhold til tidligere år.

Indledningsvis blev vedtægterne drøftet
og det blev vedtaget, at bestyrelsen vil
kikke på dette med henblik på at forældre til aktive u/18 år ligeledes får stemmeret til generalforsamlingen.
Ved gennemgangen af beretningen fremkom der følgende bemærkninger til
punktet vedrørende hvad GIF’s planer er
for 2006.
Her blev det foreslået at flytte net-caféen
til de nye lokaler på skolen, som er under
planlægning. Ligeledes blev der drøftet
foreningssammenlægning. Det blev dog
påpeget, at det ikke drejede sig om at
flytte fodboldaktiviteterne til skolens
område, men at vi fortsat i GIF skal arbejde på at bevare vort stadion på Frydendalsvej. Der var en god debat hvor
mange synspunkter kom frem.
Der blev udtrykt skuffelse over af Grønbjerg IF ikke var repræsenteret til mødet
vedr. den nye tilbygning på skolen. Det
blev fra Grønbjerg IF forklaret, at vi ikke
havde haft mulighed for at deltage og at
vi havde givet beskeden videre om, at vi
syntes at det var en glimrende idé hvis de
øvrige foreninger kunne få dette op at

Grønbjerg Ungdomsklub Afholder Generalforsamling
Torsdag d. 18. maj kl. 19.30 i Storrummet Børnenes hus
Evt. forslag skal være formanden Tommy Kjeldgaard i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Årsberetning ved formanden
3: Godkendelse af regnskab ved kasserer
4: Valg af bestyrelse og suppleant

5: Valg af revisor
6: Fastsættelse af kontingent
7: Indkomne forslag - Vedtægtsændringer
8: Eventuel.

Alle er velkomne - Bestyrelsen
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stå. Dog mente Grønbjerg IF at vi havde
de lokaler og bygninger vi havde brug
for og at vi følte at det var bedre for os at
benytte disse. Der blev ligeledes drøftet
forskellige grunde til at det kunne være
praktisk, at arbejde hen mod en foreningssammenlægning. Bl.a. fremkom
her synspunkter om, at det jo er den sammen målgruppe vi alle rammer – nemlig
vores børn.
Der blev ligeledes drøftet det forhold at
det i år er blevet således at vores fodboldhold er blevet meldt til i JBUturnering. Der blev udtrykt bekymring
for om dette ville betyde flere nederlag i
kampene og ligeledes for den fysiske afstand mellem de tilmeldte klubber. GIF
mener ikke at der er grund til bekymring
og mener efter at dette er undersøgt ved
JBU ikke at der bliver øget transport.
Holdene vil som tidligere år, omkring
sommerferien, blive opdelt efter styrke
og vil her komme med i puljer med hold
på samme niveau. Det er en overvejelse
vi har taget i GIF og vi ønsker at prøve
med JBU denne sæson.
Der var spørgsmål til om hvorvidt netcaféen var en naturlig del af en idrætsforening, men specielt var der spørgsmål
til om bestyrelsen har en holdning til
hvilke spil de unge spiller, set i forhold

til deres alder. Bestyrelsen vil lave en
politik på området.
Beretningen blev godkendt dog kunne
generalforsamlingen ikke tilslutte sig
pkt. 3 vedr. en ny tilbygning og pkt. 5
vedr. samarbejde med de andre foreninger i Grønbjerg, som respekterer de forskellige foreningers fysiske placeringer.
Generalforsamlingen fandt ikke dette
punkt vidtrækkende nok og der ønskes
optaget en dialog med de andre foreninger med henblik på en eventuel sammenlægning, uden at der røres ved de nuværende fysiske placeringer. Disse punkter
vil blive drøftet i bestyrelsen efterfølgende med henblik på eventuel revidering.
Kassereren gennemgik regnskabet hvilket blev godkendt.
På valg var: Leif Kjærgaard som havde
været med et år på dispensation
Bo Mølgaard – modtog ikke genvalg
Bill Pedersen – modtog genvalg
Else-Marie Kokholm – modtog genvalg.
Efter at vi i Grønbjerg IF har haft store
problemer med at finde mere end 5 medlemmer til bestyrelsen i gennem flere år
var det jo en fornøjelse at der i løbet af
højst 10 minutter var en fuldt besat bestyrelse.

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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Den nye bestyrelse ser således ud:
Bill Pedersen, Lone Jepsen, Margit Lauridsen, Else-Marie Kokholm, Tom Kristensen (Nyvalgt), Anette Egsgaard Nielsen (Nyvalgt), Henrik Pedersen
(Nyvalgt)
Suppleant blev Sten Schmidt
Revisor Tine Lund Nielsen
Revisorsuppleant Erik Øster.
Under Evt. blev Jytte Nilausen takket for
sin indsats som kasserer i Idrætsforeningen, hvor hun fik en symbolsk gave som
tak.
Dirigenten (Sten Schmidt) takkede for
god ro og orden og der blev sluttet af
med franskbrødskage og fastelavnsboller.

Bestyrelsen konstituerede sig lørdag d. 4.
marts som følger:
Formand:
Tom Kristensen
Næstformand: Margit Lauridsen
Kasserer:
Lone Jepsen
Sekretær:
Else-Marie Kokholm
Øvrige:
Henrik Pedersen
Anette Nielsen
Bill Pedersen 

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

Bagerst fra venstre: Else-Marie Kokholm, Tom Kristensen, Anette Egsgaard Nielsen og Henrik
Pedersen
Forrest fra venstre Lone Jepsen Bill Pedersen og Margit Lauridsen.
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En Annonce og en kærlighedserklæring
At bo i Grønbjerg
Jeg har altid sagt, at jeg aldrig skulle bo sammen med en jyde og slet ikke i Jylland!
Men man har et standpunkt, til man tager et nyt. At være øbo og forelske sig i
en rigtig vestjyde gør, at jeg har måttet gå imod mine principper og flytte vestpå. Men det er jo slet ikke så dårligt at bo her ude, hvor det altid blæser. At
komme til Grønbjerg har været en helt speciel oplevelse, for der gik ikke lang tid
inden jeg lærte folk at kende, om ikke andet vidste mange hvem jeg var, inden
jeg selv havde styr på, hvem de var.
Efter at have boet på Kjærgårdsvej i fem år, har vi solgt vores landbrug. Derfor
er vi interesseret i at finde en anden, men dog, mindre ejendom, med jord til, i
området omkring Grønbjerg, så vi kan blive ved med at deltage i det liv der er
her og lære endnu flere mennesker at kende.
Derfor håber vi, med dette lille opslag, at vi kan gøre opmærksom på, at vi er
interesseret i at købe en mindre ejendom på landet. Så hvis I, inden for det næste årstid, går med flytteplaner eller kender nogen der gør, vil vi meget gerne
høre fra jer.
Helle og Ejnar Vendelbo, Sønderkjærsvej 10,
tlf. 97 38 48 05 e-mail: langmose@c.dk

Din lokale el-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
43

DGIs VERDENSHOLD…
Kommer til Holstebro
mandag d. 12. juni 2006
Der vil blive vist dans, spring, rytmisk gymnastik og
meget mere, alt dette forenes i et flot show som varer et par timer.

Grønbjerg gymnastikforening har købt billetter,
som vi meget gerne vil sælge ud af.
Det er først til mølle!
Pris: Voksne 160,- kr. og børn 115,- kr.
Prisen er inkl. transport fra Børnenes Hus.
Bussen kører kl. 19.00.
Har dette din interesse kan du kontakte
Connie Schmidt på tlf. 97 38 48 48
eller schmidt@groenbjerg.dk
Venlig hilsen Grønbjerg GUF

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
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Åbningstider:

Mandag - fredag 730 - 1630

Tlf:

værksted
privat

40 10 48 92
97 38 40 84

I Kære hundeejere!!!
Kære hundeejere.
Dette at have hund forpligter, det er ikke
særligt rart at gå en tur i Grønbjerg, hvor
hundeejere glemmer at samle hundenes
efterladenskaber op, samtidig er det ikke

meningen at måden man lufter hund på
er i naboens have. Dette er især minded
på visse personer der syntes det er i orden at deres hund skider og forretter deres nødtørft på arealer der hører til lejlighederne på Algade 49, forhåbentlig vil
personer tage dette opråb til efterretning .
Med venlig hilsen Karin Jensen 

Tour de Pedal
1. maj - 9. maj - 17. maj - 24. maj.
Startsted ved Børnenes Hus kl. 19
Grønbjerg GUF

w w w. r u n e s t e n e n. d k
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I ”Vita Vrap” kvæstelser og bøjede ribben
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

Da jeg steg ud af bussen sidste lørdag,
(uge 7) godt styvbenet, efter 17 timers
hjemrejse, kunne jeg kun hoste, hvis jeg
krummede mig godt sammen i ” ski…
stilling”, for jeg havde fået trykket nogle
ribben et par dage før. Ikke bare benene
var ømme – hele kroppen var øm, ikke
mindst fordi jeg havde haft influenza
døgnet før. Jeg har ikke før prøvet at kaste op, med ribbenene i udu. Det er ubehageligt! Men tro det eller lad være. Det
havde været en herlig uge.
Vi skulle af sted fredag aften, kl. 22.30,
og da jeg havde fri hele fredag, skulle
jeg nok stå for aftensmaden. Vi skulle
rejse med min svoger og svigerinde, deres børn og svigermor. Min svoger skulle
også stå for aftensmaden hjemme hos
dem. Det fandt jeg ud af, da vi mødtes på
Spjald Pizzeria.
Aimi, vores hund, var blevet afleveret i
hundepension. Et super sted, hvor hun
garanteret har haft en fantastisk ferie, i
selskab med en masse artsfæller.
(Ulfborg Hunde & Kattepension – kan
anbefales.)
Døren til huset blev låst, og en aldeles
fuldt pakket bil trillede gennem skoven
til Hover. Vi tog turen gennem skoven,
for vi måtte sidde lidt flere end tilladt på
forsædet, for at have plads til alt grejet,
varierende fra nyindkøbte skistøvler,
over leverpostejer og dansk rugbrød, til
bobslæder. Der er heldigvis ingen begrænsninger, og jeg kunne ikke lade være med at være lidt duperet over de passagerer, som jeg lørdagen inden havde
fløjet til Salzburg i Østrig. De skulle også på skiferie og de må højst have 15 kg
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bagage med.
Busturen er lang og noget der skal
overstås. Alligevel får vi det bedste ud af
det, ikke mindst fordi guleroden er der.
En uges skiferie. Ungerne sover det meste af natten. Når vi ankommer til Gøteborg, er det ved at være lyst, så det er et
langt sejt træk at skulle køre det meste af
dagen, men så spiller vi nogle spil, ser
video, og ungerne er jo naturligvis blevet
udstyret med en MP3. Et lille apparat
hvor man kan ”downloade” musik. Esben er vild med matematik, så han havde
fået to ekstrabøger med af sin lærer, som
han fornøjede sig med. Vi skulle ikke ret
langt op i Sverige, før der var masser af
sne, så allerede der begyndte benene at
køre lidt fra side til side. Vi var noget
spændte på, om det ville være Bambi på
glat is, eller om den ”sad lige i benene”
fra starten, når vi stod på pisten søndag
morgen.
I år skulle vi lidt længere nordpå i forhold til i fjor. Det er stadig Sälen området, men stedet hedder Hundfjäll. Dette
ligger tæt på Tandådalen, og liftkortene
gælder til begge steder. Da vi ankom, var
der 65 cm sne. Alt var dækket med sne,
og solen skinnede fra en skyfri himmel.
Alt var perfekt.
Lejligheden lå perfekt. Hundrede meter
og man var midt på første løjpe, som
man kunne tage ned til liften, og så var
der ellers frit valg, m.h.t. sværhedsgrad.
Den nemmeste var den lige uden for huset, med en hældningsgrad, svarende til
fliserne i vores gårdsplads. Vandet kan
løbe ned mod kloakken.
Til gengæld var Väggen frygtindgyden-

de. Jeg var henne ved kanten en enkelt
gang. Det er vist nok Europas stejleste,
og jeg har ingen ambitioner om at prøve
den.

overflod af marcipanfyld. Man er helt
flad efter sådan en omgang, og man kan
næsten ikke hive sig op til en portion aftensmad.

Søndag morgen, efter en god nats
vandret hvile og en solid morgenmad,
var det skønt at komme udenfor. Den
kolde, tørre luft kildrede i næsen. Temperaturen var -4 grader, og der var ikke
en sky på himlen. Drengene var tilbage
på sidste års niveau efter et par ture, på
de grønne løjper. Tine og jeg tog lige lidt
flere af de flade, inden vi vovede os ud
på de mere avancerede, men alle bakker
var dejligt brede, og det var nemt at regulere hastigheden med nogle store brede sving.

I køkkenet havde vi desværre et større
uheld. Min svoger, Uffe. I ved, ham som
altid er heldig og skyder en elg. Han udviste allerede tidligere samme dag en
manglende træning i omgangen med
køkkengrej. Helt galt gik det, da han og
jeg skulle rydde af bordet efter frokost.
En tallerken med lidt rester skulle tilbage
i køleskabet, men en næsten helt ny rulle
husholdningsfilm ville ikke, som han ønskede. Hans ellers så rolige gemyt forsvandt fuldstændig, og han ændrede ansigtsudtryk. Jeg så det i hans øjne, lige
inden det skete. Hidsigheden tog overhånd og han hev vildt i filmen, som ikke
ville af i pæne lige stykker. Uheldigvis
var beholderen forsynet med et skær af
metal. Havde det været af hård plastic,
var det nok ikke gået så galt. Han så blodet, både på sin finger og de dråber der
røg på gulvet. Uffe kan slet ikke tåle at
se sådan noget. Han forsvandt, ligbleg ud
på badeværelset, men heldigvis gjorde et
lille stykke plaster underværker, og han kom på skiene senere på dagen, efter
han havde sundet sig lidt.

Vi boede lige under en flok fra Spjald,
Hover og Tim, som vi kendte i forvejen.
Afterskiing stod de for den første dag.
Varm kakao med en lille smule cognac –
vi var jo færdige med at løbe på ski – og
lidt hjemmebag. En anden dag, stod vi
for varm hyldebærsaft og svigermors, nu
ikke mindre berømte kringle, med et

Afterskiing - læg mærke til alle dåserne med hyldebærsaft

Så var der også det andet
lille uheld. Lidt knubs skal
man regne med, når man
kun står på ski en uge om
året. Jeg havde fået et par
blå mærker, efter devisen
”Falder man ikke 4-5 gange
hver dag, så har man ikke
udfordret sig selv og sine
evner. Det er sådan, jeg bliver bedre.” Jeg syntes faktisk selv, at det gik rigtig
47

gerne, og jeg måtte lige sunde mig et minut eller to, inden jeg fortsatte, ned af
bakken. Èn tur mere, tog jeg, men jeg
kunne godt mærke, at det ikke føltes så
godt.

Uffe ser forsigtigt til den hårdt sårede finger

godt, og at stilen var fin. På den anden
side, så var jeg nok inderst inde klar
over, at hvis jeg så mig selv på video, så
…….? Jeg skulle køre forrest ned ad en
løjpe, som startede helt oppe på toppen
af fjeldet. De første hundrede meter er
der lavet snehegn, så sneen ikke blæser
væk. Der hvor træerne begynder, stopper
hegnet. Jeg kørte stille og roligt, med
samlede ski, men blev lige i tvivl om,
hvor Thomas var. Jeg drejer hovedet og
overkroppen, stadig glidende fremad og
langsomt accelererende. Jeg er stadig i
tvivl om, hvad der skete og de som kørte
bag mig sagde, at det så helt åndssvagt
ud. Min egen teori går på, at jeg har lagt
tryk på højre ski – i al fald drejer jeg 45
grader til venstre. Nu er det så, at det
fantastiske sker. Hvordan kan man køre
så præcis forkert? Da jeg kigger frem
igen, har jeg en ski på hver side af den
gamle telefonpæl, som udgør én af stolperne i snehegnet. Jeg når intet, men
”griber” pælen med brystkassen, som ikke giver sig en millimeter. Med et
”Puuuuuuuf!!” forsvandt luften fra lun48

De sidste to dage, tog jeg en masse billeder, lavede varm kakao til de som løb
på ski, og så assisterede jeg svigermor
lidt, da hun var gennem de indledende
skiskole-øvelser. Jeg gjorde alt for ikke
at nyse og hoste. Blev der fortalt vittigheder, forlod jeg lokalet, for det gjorde
ondt at grine.
Så var der også lidt utilpashed, det sidste
døgn, men ”den skid er slået”, og vi er
videre. Jeg er glad for, jeg havde en
seng, hvor der var et toilet i nærheden,
og at det ikke foregik i bussen.
Mandag blev jeg røntgenfotograferet,
og der er ingenting brækket, ”bare” trykket, og lungerne har det fint. Jeg passer
mit arbejde, men kan desværre ikke deltage i årets gymnastikopvisning, hvor jeg
stadig har revanche til gode fra det år,
min håndstand kiksede.
Jeg glæder mig, til vi skal på skiferie –
forhåbentlig til næste år. 

Alternativ behandler
Karl Gejl
Irisalle 71, Videbæk
Konsultation efter aftale
97 38 40 40 1800 - 1900
klinik@karlgejl.dk

I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Spis fisk - Bange for fisk?
Hvert år mødes American Association
for the Advancement of Science, som er
en sammenslutning af førende videnskabsmænd i USA. I år snakkede de meget om fisk.
Der har været meget opmærksomhed på
risiko for forgiftning med tungmetaller,
men ikke på fordelene ved fisk som næringsmiddel.
Fisk indeholder nogle fedtstoffer, som er
nødvendige, og som vi ikke selv kan
danne. De kan også fås fra andre kilder,
men i mindre mængder og af ringere
kvalitet. Ved dette års møde holdt man
fordelene op mod ulemperne.
Hvis man får for lidt af disse fedtstoffer,

kan synet, hjernen og nervesystemet lide skade, og risikoen for at få blodpropper bliver større.
Men hvad så med kviksølv? De steder,
hvor kviksølvforgiftning er blevet konstateret, har der været tale om meget
store udslip.
På Seychellerne i Det Indiske Ocean
spiser befolkningen fisk til 10 - 12 måltider om ugen. De var blevet undersøgt
tidligere. Ingen af dem havde målelige
tegn på kviksølvforgiftning; men man
opdagede noget andet: De nåede gennemsnitligt en højere alder end befolkningen i USA og Europa og var ret intelligente.
Det anses for at være særlig vigtigt for
gravide kvinder at få tilført de nævnte
fedtstoffer af hensyn til fosterets hjerneudvikling.
Så spis meget fisk, bliv sundere, lev
længere og bliv klogere.

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 Familie og Samfund
Ved: Susanne Andersen

Formandsberetning fra marts 2005 til
marts 2006.
Året er gået hurtigt, men det er nok gode
tegn, det har været et år hvor aktiviteterne er kørt lidt ned, og alligevel har der
været nok at se til. Der har været en del
sygdom i bestyrelsen, men ved fælles
hjælp er det gået.
Vi var i Herning at sælge is i juni mdr.
Overskuddet blev brugt til at høre Tina
Siel i oktober måned.
Jeg tror alle syntes at det var super godt.
Næste gang er det Thomas Kjellerup der
ligger stemme til.
Vi lagde ud med sommerfesten, vi lave-

de et pænt lille overskud på 2.000 kr.
Dernæst en rundvisning af Fur.
Vi har sammen med haveforeningen
holdt to arr. Det har været nogle rigtige
gode emner, men dårlig tilslutning. Et i
august og et på Ørnhøj Hotel. Tove og
Anders Bech har stået for begge dele.
Der har også været svampetur, hvilket
var et rigtigt godt arrangement.
Natur på glas og flasker foregik i september måned, en dejlig og inspirerende
aften, med 100 deltager.
I november havde vi vinsmagning hvor
Peter ”S” gav os en herlig oplevelse. Alle fik det de havde lyst til at smage og alt
det de kunne spise fra et flot ostebord.
Julemarked blev nedlagt i år, der var dårlig tilslutning til boderne og det er svært
at holde pengene hjemme.
Julehygge med slik og æbleskiver blev

Fra venstre: Dorthe Graakjær Larsen, Erna Mikkelsen, Jytte Nilausen, Pia Kristiansen og Karen
Marie Pøhl.
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til en hyggelig oplevelse i december.
Vi har hjulpet Jagtforeningen med at lave kaffe i forbindelse med dias show.
Fællesspisning i januar blev besøgt af ca.
94 det gav et lille underskud, men vi
havde også valgt at få hovedretten udefra.
Vi har også været til vildtaften i Herning
med 300 deltagere.
Jeg syntes udvikling er at det hovedforeningen arr. er der kæmpe opbakning til,
men i lokalforeningen er det svært at
samle mange. Vi oplevede en stor interesse for vores arrangementer da vi kunne lave dem billige, men nu er vi nødt til
at tage fuld pris igen og vi er mange om
udbudet i Grønbjerg.
Har I nogle ønsker så må i gerne komme
med dem, og vi vil prøve at efterkomme
det.

Et stort og velment tak til alle der har
hjulpet og støttet os.
Tak til pigerne i bestyrelsen for deres
indsats, I er virkelig en fornøjelse at arbejde sammen med, men jeg har alligevel valgt ikke at tage imod genvalg.
I er altid parate til at tage fat og yde en
stor indsats og jeg vil ønske jer held og
lykke i fremtiden.
Tak for tiden sammen med jer.
Efter beretningen blev regnskabet godkendt og efterfølgende var der valg til
bestyrelsen hvor Susanne Andersen som
sagt trak sig og som nyt medlem kom
Kristiansen i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde. 

Send dine forslag til Grønbjerg-Kanon til Runestenen.
Sønderkjærsvej 9
eller runestenen@runestenen.dk

I GUF - Nyt
Ved: Bestyrelsen

Vintersæsonen rinder snart ud, men nye
aktiviteter står for døren.
Foreningen tilbyder sommerbadminton,
Tour de Pedal i maj måned; se datoerne
her i bladet og Store-Gå-Dag d. 5. juni.
Grønbjerg GUF´s årlige generalforsamling er torsdag d. 27. april med dagsorden ifølge vedtægterne.
På valg er Torben Sønderby, Lisbeth
Sand Larsen, Gitte Riisberg Nielsen og
Henrik Bilgrav.
I vinterens løb er der mange børn, som
har spillet badminton. At deltage i diver-

se stævner rundt om i regionen giver erfaring, og en del har taget udfordringen
op.
At det kan give pote viste Thomas LundNielsen og Morten Tang Meiner, da de
vandt sølvmedaljer ved Amtsmesterskaberne i doublerækken for U13 D drenge.
Desforuden spillede Thomas LundNielsen sig også frem til finalen i single
for U13 D., hvor det blev til en flot sølvmedalje.
Netop overstået er Spjald Badmintonklubs årlige stævnedag, hvor Grønbjerg
deltog med rigtig mange spillere, som alle gjorde en god figur. 
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I Danny Grubak på Filippinerne
Ved: Danny Grubak

Filippinerne d. 18. januar 2006

Hi Grønbjerg!
Jeg skal lige se om jeg kan få den øtur
gjort færdig men det er mange ting at
fortælle. Turen med færgen var meget
ualmindelig. Den startede med et chok,
Almara havde i god tro købt billetter på
turistklasse hun kunne jo ikke vide at det
ikke var min kop te. Boxen uden gardiner eller noget. Det eneste der var værre
var økonomiklasse det var på åbent dæk
kun med en presenning over. Så var der
business klassen, men den var fuldt booket. Det så ud til at Grubak måtte bide i
det sure æble så vi lejede lagner til natten. Men tøserne gik jo selvfølgelig
rundt og snusede. De kom så styrtende
med et tilbud de havde fået. Præsidentsuiten klasse A
Det lød som noget andet så det ville jeg
lige se på. Det var noget andet noget
ganske andet. En kabine med TV, minibar, bad med varmt vand (det er ikke almindeligt her), men det var jo også meget dyrere men pyt boxene havde jeg be52

stemt ikke lyst til. Jeg regnede så med at
vi kunne få penge tilbage for de lagner vi
jo ikke havde brugt, men nej nej Og de
ekstra penge vi måtte betale for det fine
sted gik også i private lommer det er jeg
sikker på. Det er noget som jeg har haft
meget svært ved at acceptere, man bliver
snydt og bedraget alle steder, det er sgu
irriterende. Vi får et andet eksempel senere i denne beretning. Turen blev jo den
rene luksus. Så mangler jeg kun hjemturen. Den blev heller ikke som beregnet,
turen med minibussen var bedst med lukkede øjne. Det er altså et Guds under at
sådan en tur kan foregå uden døde eller
sårede. De kører fuldstændig vildt der
hvor det er muligt og egentlig også hvor
det ikke er.
Jeg skal lige fortælle om vandbøflerne de
kæmpestore dyr på en lille rismark ser
altså helt forkert ud, og jeg er da glad for
at det ikke er mig der skal fortælle sådan
et dyr hvad den skal, for jeg har set hvor
rasende sådan en kan blive. Vi kom så til
Iloilo og fandt der ud af, at vi havde betalt den dobbelte pris på udturen, laban
der 1500 tur 750 retur. Vi skulle så på
hotel den nat, færgen gik først næste
morgen. Men taxamanden fortalte så at
indenrigsfly den dag fløj til halv pris, og
turen tog kun 15-20 min vi skulle godt
nok op kl. 4.30 men sådan noget kan
man overleve, men Gud ved hvordan, for
det er tidligt. Det viste sig så at det med
priserne ikke passede så det blev ikke
noget, men meget dyrere end beregnet.
Det var en pragtfuld tur, men den gav
nogle gevaldige ridser i økonomien. Det
var så punktum for den tur.
Den næste er i støbeskeen, den går til
Bohol det er kun tre timers sejlads fra

Cebu. Men der er en fandens ballade for
jeg vil kun have Almira med det er altså
for dyrt at have dem begge med. Det vil
de ikke forstå så måske bliver det en alenetur, det ser vi på.
Tak for denne gang skyet sol og 32 gr.
Danny
Filippinerne d. 23. januar 2006
Hej Grønbjerg!
Det går jo fint her så det var på den tid
hvor jeg skulle have mit visum forlænget. Det gør man nok bare lige. Ikke når
man er Grubak, - jeg fandt da det rigtige
kontor og busede derind. Det gør man
altså først når man har læst hvad der står
på døren, det havde jeg ikke så der kom
to herrer i uniform med maskinpistoler
og bad mig om at gå. Det gør man da bare. Udenfor kunne jeg se et skilt det stod:
minimum:
• skjorte med korte ærmer - det havde
jeg ikke
• lange bukser - det havde jeg ikke
• lukkede sko eller strømper - det havde jeg heller ikke.
Så min situation så ikke alt for lys ud.
Der sad en herre udenfor som gad at høre
på mine vilde protester om at det ikke
var en måde at behandle en ellers fredelig turist på. Og at jeg ikke havde andet
tøj. Det kunne han jo ordne på ingen tid
(men) det kostede selvfølgelig bestikkel-

se. Og det går jeg ikke ind for. Så jeg tog
hjem igen, og skulle selvfølgelig have taget en af pigerne med. Det gjorde jeg så
dagen efter, men det blev prisen ikke billigere af. Visum koster i Danmark 340,og her blev prisen 410,- samme land
samme visum. Det kan kun en Phill forstå. Jeg fik mit visum forlænget så nu er
jeg klar til næste gang, det er kun en måned så der bliver nok ballade igen.
Jeg er nu fra 1/1 flyttet fra hotel til et lille værelse. De to mdr. på 6 forskellige
hoteller har gjort min økonomi meget
skade, min tegnebog ser meget mager
ud. Selvom 85 - 110 kr om dagen ikke er
dyrt så er det en katastrofe når jeg havde
regnet med at bo privat. Men fremover
ser det noget bedre ud, men det tager jo
tid at rette op. Men jeg må jo vente med
at opleve indtil økonomien er til det.
Tid har jeg jo stadig, værelset koster 650
kr. + el. pr. mdr. og så fik prisen lige en
hund, da ejeren så det ikke var en phillipino - der er den igen. Hun kom ellers
for en uge siden og spurgte om jeg ikke
kunne tænke mig at flytte i hus. Det lyder fint sagde jeg, kan jeg lige se det
først. Ok - vi kørte så langt uden for byen i bjergene udenfor. Der lå huset, tak
skal du ha' 800 m med to overdækkede
terrasser hvoraf den ene havde køkken
kæmpevilla med kokos og bananpalmer i
baghaven jo jo intet manglede. Men det

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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lå afsides og var ikke til at komme fra.
Og så var jeg lidt bange for at bo der alene. Naboer sådan et sted finder snart ud
af det. Det blev kun ved snakken, men
det er da sjovt at tale om.
Jeg vil slutte for denne gang med vejrudsigten tørt og solrigt temp. op til 33 gr. (i
skyggen)
Hilsen fra Danny
Filippinerne d. 26. januar 2006
Hej Grønbjerg!
Når man nu ikke har råd til at opleve noget så kan man jo bruge tiden til at skrive
om det man har oplevet, og det er da en
hel del. Jeg vil lige fortælle om en oplevelse jeg havde lige inden jeg forlod det
sidste hotel. Jeg lå ude ved pølen og kom
til at kigge op. Tak skal du ha' det var
kokospalmer, og der var nødder på, hvor
højt de sad ved vej ikke men ti meter tror
jeg. Gud ved hvordan det føles at få en i
hovedet? Jeg flyttede mig. Nu vil jeg
prøve at sætte jer ind i prisniveauet hernede.
20 cigaretter - 2,70
en dåseøl Colt 45 6,5 % - 2,10
10 bananer - 3,50
1l benzin - 3,20
1fl cognac 18 kr.
det er jo ikke store beløb men der er jo
mange af dem 1 kylling på 1kg 8,80. Nu
hvor jeg har mit værelse kan jeg jo også
lave mad, men der skal jo en del remedier til en kaffemask. til 72 kr. gryder til
15 - 17 kr. det lyder helt umuligt men sådan er det. Priserne kan vi jo ikke forstå,
men for at en pilipino overhovedet kan
eksistere er priserne jo nødt til at ligge
der. Så har jeg da også været hos frisøren, det er nu anden gang, men den første
gang lagde jeg ikke mærke til noget specielt men det gjorde jeg denne gang. Det
var en kæmpestor butik mindst 30 ansatte. Frisøren var meget omhyggelig all
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over mindst to gange så jeg lurede jo på
prisen, men den måtte jeg spørge til en
gang mere - jo han sagde 7 kr. - ja hvad
mener I - 7 kr. det glemmer jeg aldrig.
Når nu der kommer kroner på kontoen
vil jeg prøve om vi ikke kan komme en
tur til øen Bohol der er kun 2 - 3 timers
sejlads dertil og der skulle ikke være så
dyrt som det sidste sted vi var. Men som
pigerne sagde så var det også stedet hvor
vi slet ikke havde råd til at komme. Men
med min økonomi så er det hele tiden en
balance på en knivsæg hvad man har råd
til. Men sådan er det. Skulle der være nogen der vil spørge om noget, så er man
velkommen når bare man ikke lige venter svar samme dag.
Adresse: dannythesmall@yahoo.com
Og ellers hilsen fra Almira og Danny
Filippinerne d. 25. februar 2006
Hej Grønbjerg!
Marts bliver nok fattig på oplevelser her
fra. Oplevelser koster penge og nar jeg
ser på min tegnebog så kan jeg se den
har en meget alvorlig sygdom. Den er alt
for tynd.
Men noget vil der jo nok ske alligevel.
Som nu dette, jeg manglede en grydeske,
vi gik så ind i et supermarked for at finde
sådan en midt i det hele siger Sheda så,
Danny prøv at se dig omkring, ganske
rigtig folk stod bare helt stille. Så det
måtte jeg også hellere gøre. Jeg fik så at
vide, at det gør man hver dag kl. 6. Ok,
men hvad så i trafikken hvad sker der.
Det vidste ingen, men jeg kan da se det
vil kunne give ikke så lidt problemer.
Slut for nu, håber der trods alt bliver noget at fortælle jeres vejrudsigt vil jeg ikke bytte med jeg kan se i har minusgrader. Her sløret sol med 33+
Hilsen fra Filippinerne og Danny 

Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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I Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Poula Trøstrup Christensen, Spjald
plejehjem, tidl. Algade, Grønbjerg, 92 år
Den 27. januar 2006 sov Poula Christensen stille ind. Og blev begravet d. 31. januar fra Nr. Omme kirke.
Poula blev født den 9. januar 1914 i Assing sogn og nåede således den anselige
alder af 92 år.
Som tvilling i et landbohjem med tre
børn født i samme år - og senere endnu
seks søskende, - så var der meget at
hjælpe til med derhjemme, da først hun
voksede til og blev én af de store i søskendeflokken. I hendes hjem havde man
telefoncentralen - Bukkjær central, og
den kom hun i en meget tidlig alder med
til at betjene.
Efter konfirmationen kom Poula ud at
tjene, og havde flere forskellige pladser,
bl. a. i brugsforeningen i Sig ved Varde.
Det var medens hun var her, at hun kom
til at kende sin fremtidige mand, J. Tage
Christensen. Han kom fra Skovlund ved
Varde, hvor hans far var brugsforeningsuddeler. Det blev dog ikke som brugsforeningsfolk, de kom til at virke, da de, efter at have giftet sig i 1937, slog sig ned i
Grønbjerg. Nej, de købte den købmandsbutik, hvor de kom til at virke sammen
de næste 32 år.
Men så fik Poula den store sorg, at miste
sin mand. Modet på at drive forretningen
videre mistede hun dog ikke, men drev
viljestærk deres fælles værk i endnu 6-8
år, indtil hun solgte til Annette og Hans
Jørgen Petersen og flyttede over på den
anden side af Algade - i det hvide hus,
hvor hun også blev glad for at bo. Og
hvor de flittige hænder fortsatte med at
virke med forskelligt håndarbejde. Især
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var Poula meget dygtig til at fremstille
dejlige varme hjemmesko, som mange
har nydt godt af, og som hun fortsatte
med at sy, til hun næsten var 90 år.
Men så skulle det også være slut med
det, nu skulle otiumet nydes uden at ”ha´
de bestillinger hængend´ over æ howwe”, som Poula udtrykte sig i fødselsdagsinterviewet i Runestenen!
Der kom sygdom til nu, som tvang hende
til at tage ophold på Spjald plejehjem, og
her blev hun boende, selvom hun igen
fik det godt med helbredet. Her blev hun
glad for at være og fik her - åndsfrisk,
som hun var - en god livsaften.
Poula var en vågen og interesseret kvinde, der til det sidste var optaget af, hvad
der foregik omkring hende af kulturelt,
og i ældreklubben var hun et flittigt og
skattet medlem, som mødte op hver
gang, der blev kaldt.
Endnu en sorg fik hun at bære, da hendes
ældste søn, Poul, efter kort tids sygdom
døde for et par år siden. Tungt for Poula,
og denne sorg mærkede hende.
Men hun efterlader sig sine tre øvrige
børn, Erik i Filskov, Marie i Stuttgart og
Ulla i Ringkøbing. Samt svigerbørn, børnebørn og oldebørn.
Æret være Poula Trøstrup Christensens
minde!
Fødselsdagsinterviewet kan findes i Runesten nr.66 

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

I Skolefesten 2006
Med store forventninger var 300 forældre, bedsteforældre, børn, tanter, onkler
og særlig indbudte, torsdag aften lige før
vinterferien, mødt op i Grønbjerg Multisal og gymnastiksal for at se og høre
skolebørnene til den årlige skolefest.
3. og 7. klasse opførte musicalen
”Joanna” som var en skoleklasses oplevelser med time, mobning, bøller, kammeratskab og hvad der ellers rører sig i
en skoleklasse i skoletiden og i fritiden.
Alle ingredienserne bundet sammen med
Gasolins/Kim Larsens musik fra 70-erne.
Det var lidt svært at se om stykket skulle
relateres til i dag (på et tidspunkt talte én
i mobiltelefon) eller om det skulle være
fra engang i 70-erne (påklædning m.m.
var fra dengang), men hvad gør det for
problematikken er den samme.

Ud over de to klasser, medvirkede 4., 5.
og 6. klasse samt skolens samspilsgruppe
som kor og orkester. På et tidspunkt så vi
endvidere skolens leder Alan Larsen
samt lærer Grethe Lorentzen ved hhv.
trommer og på guitar.
Udover børnenes ihærdige forberedelser
på scenen, og dem bagved scenen og ikke mindst ved pyntning af kaffebordet,
havde en håndfuld lærere puklet i ugen
op til festen med at få det hele sat på
skinner.
Det var nemt at mærke at alle havde glædet sig til at opføre stykket for tilhørerne,
og de gjorde det godt og med meget stor
indlevelsesevne, og frigjorthed. På et
tidspunkt i stykket gik en meget ung elev
ned blandt publikum med en mikrofon
og udspurgte forældre og bedsteforældre
om bl. a. rygepolitik i hjemmet om alkoholpolitik og hvilken musik de lyttede til
da de var unge.

Frikvarterssysler
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Efter en oplevelsesrig forestilling med
entusiasme, ildhu, gå-på-mod og frigjorthed sluttede Skoleleder Alan Larsen:
”Hvordan kan man sætte sådan noget op
i et regneark, hvordan vil regeringen have at man skal måle på sådan en oplevel-

se og sådan en energi.
Bagefter var der traditionen tro, pølser
og sodavand til børnene og wienerbrød,
othellolagkage og småkager til de voksne
- og den tradition bliver der ikke pillet
ved. -mb

Her slutter herlighederne med Kim Larsens ”Om lidt er vi borte…”

Avisindsamling
lørdag den 22. april mellem kl. 10 - 12
5. og 6. kl. i Børnenes Hus samler aviser ind til fordel for deres lejrtur.
Vi samler ind på landet og i den mere landlige del af byen!
Pap og plastik modtages ikke!!
Har du/I problemer med at opbevare aviserne, indtil da, kan de afleveres ved
Jørn og Karen (97 38 43 49)
Henvendelse til selve indsamlingen kan ske til
Jan og Margit (97 38 42 79)
På forhånd tak for hjælpen!
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Venlig hilsen
klasseforældrene

I ”Put and Take” på Holstebrovej
For et par år siden gravede Dufresne,
Holstebrovej 30 ud til et par ”put and take” søer på den vestre side af vejen ud
for deres ejendom. ”Fiskesøerne skal ikke drives som et meget indbringende erhverv, men blot så nogenlunde hvile i sig
selv, og ideen er endvidere at publikum
skal have adgang til et dejligt naturskønt
område.” Dufresne fik aldrig lov til at
kørende fik adgang til fiskesøerne, idet
det ville skabe store trafikale vanskeligheder på hovedvejen. I den sammenhæng
kan man jo undre sig over at der lidt sydligere ad Holstebrovej foregår en helt an-

den form for ”put and take” som man
blot etablerer og driver helt erhvervsmæssigt, professionelt og måske endda
som en ret indbringende forretning - og
at det overhovedet ingen trafikale problemer giver - til trods for at beboerne omkring omtalte ”put and take”- virksomhed har observeret en stadig stigende trafikmængde - og det endda om aftenen
hvor oversigtsforholdene kan være
stærkt reducerede. - Ja man undrer sig
over livets forunderligheder!! - eller
handler det om at spørge eller ikke spørge?? 

Indsend dit forslag til en Grønbjerg-Kanon

Adr.:
Svinget 2B Grønbjerg
Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68

Generalforsamling
Grønbjerg Gymnastikforening afholder generalforsamling
Torsdag d. 27. april 2006 kl. 1930 i Børnenes Hus
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
3.
Regnskab
5.
Valg til bestyrelsen
7
Evt.

2. Beretning
4. Indkomne forslag
6. Valg af revisor

Stemmeberettigede er alle medlemmer over 14 år og valgbare til bestyrelsen, når man
er fyldt 16 år.

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Med venlig hilsen bestyrelsen
Mød op og få indflydelse.
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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

