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RUNE
TENEN

REDAKTIONEN.
I sidste nummer gav vi en smule ondt
af os med hensyn til aflevering af stof
til redaktionen til tiden, og en sådan
opfordring hjælper. Vi håber så det vil
holde. Denne gang vil vi gerne give
noget mere positivt fra os idet vi vil
sige tak til de der uopfordret går i
Landbobanken og sætter penge ind
på vores konto. Det er rart at mærke
at der er opbakning om det man
beskæftiger sig med. Tak for det.
Vi møder heller ikke sure miner når vi
beder nogen om at skrive et referat
fra een eller anden begivenhed, og
det resulterer så også i at vi denne
gang sprænger rammerne igen idet vi
regnede med at 40 sider var max.,
men denne gang er Runestenen på
44 sider, og så er en større artikel
endda udskudt til næste nummer.
Da vi mener at vi godt kan være
vores blad bekendt også uden for
sognet, har vi, med hjælp fra Anne
berg Transport A/S og Grønbjerg
Møbelindustri A/S, sendt og vil fremo
ver sende Runestenen til medlem
merne i Videbæk byråd. Dette gør vi
for at kommunalpolitikerne kan se at
der stadig er liv i vor del af kommu
nen, og se hvad der rører sig. Vi
mener at det er vigtigt at politikerne
har fingerne "helt nede i den lokale
muldjord" så de kan mærke at græs
rødderne bevæg�r sig.
På opfordring fra flere foreninger vil
Runestenen fremstille en årskalender i
stil med den tidligere aktivitetskalen
der. Kalenderen skal udsendes inden
efterårsæsonen begynder og den skal
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indeholde så mange aktiviteter som
overhovedet muligt. Vi har holdt et
møde med foreningerne om udseen
de, format osv. Det resulterede i at
der i Runestenen nr. 1 o (udkommer
d. 12 september) bliver en 8 siders
kalender. Deadline for kalenderen er
d. 12 august 1994.
Hermed velkommen til Runesten nr. 8

Mogens Ballegaard
Spåbækvej 2, 97384332
�
Finn Krogh Jørgensen
Ørnhøjvej 30, 97384059

L___j

Alan Larsen
Ørnhøjvej 8, 973840090

Husk sidste frist for
indlevering af stof til

RUNE;STENEN
nr. 9 er
d. 1. juli 1994.
Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn
(Videbæk kommune) og trykkes i 350 eks. og vi
respekterer ikke et nej tak !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.

� Nyt fra Byrådet.
Første uge af maj var i hele Green City
området udnævnt til "Grøn Uge".
Kommunen stod i den anledning for en
del arrangementer, og desuden har
mange organisationer, foreninger og
institutioner vist deres interesse til de
mest forskelligartede oplevelser, som
dog alle har det til fælles, at de handler
om at gøre Green City - ideen, - det
rene og sunde miljøs betydning, til en
vigtig bestanddel, ikke bare teknolo
gisk, men også i vores hverdag.
GREEN CITY DENMARK
Danmark var et af de første lande i
verden med en generel miljølovgivning.
Dette har betydet, at Danmark på
næsten alle områder er så langt frem
me med styring af miljøforholdene, at
man indtager en global førerposition.
Derfor har den danske regering beslut
tet at etablere Green City Denmark
omfattende kommunerne Herning,
Ikast, Videbæk og Silkeborg. Bag
projektet står desuden Ringkjøbing og
Århus amtskommuner samt Århus
kommune. Sekretariatet er placeret i
Herning. De fire kommuner er alle før
ende i Danmark inden for en lang ræk
ke områder, der har væsentlig betyd
ning for et renere miljø. Som eksempler
kan nævnes Hernings energisektor,
Ikast med tekstilindustri og farveri,
Videbæks landbrug og mejerivirksom
hed og Silkeborg med ferskvandscen
teret.
Green City Denmark er etableret som
et nationalt netværk, hvor interesserede
virksomheder og kommuner kan delta
ge. Alle deltagere i dette netværk opta
ges i en central databank, der rummer
relevante informationer om den enkelte
virksomhed samt om reference-anlæg i
hele Danmark.
Green City Denmark tilbyder assistance
til udenlandske delegationer, der øn-

sker at besøge Danmark og orientere sig
om mulighederne for samarbejde med
danske virksomheder og offentlige
forsyningsselskaber m.fl. Besøgene vil
blive sammensat på en sådan måde, at
den enkelte delegation får mulighed for
at aflægge besøg hos netop de virksom
heder og på de referenceanlæg der har
aktuel interesse. Udover sammensætnin
gen af programmet, varetager sekretaria
tet alle praktiske opgaver i tilknytning til
delegationsbesøg fra udlandet.
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Servicemeddelelser

'Till

Åbningstider:
Læge H. Thomsen

Ttftid:
800 - 900
Konsultation:
efter aftale
Tlf: 97 38 40 50
Grønbjerg
Folkebibliotek:

Tlf: 97 38 41 77
Lørdag: 1400
Søndag: 1400

-

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:

900 - 1r'
900 - 1730
Lukket
900 - 1730
900 - 1r'
Lukket

Brugsen:

Mandag: 800
Tirsdag: 800
Onsdag: 800
Torsdag: 800
Fredag:
8[X)
Lørdag:
800
Lukket: 1230

Landbobanken:

Mandag: 930
Tirsdag: 930
Onsdag: 930
Torsdag: 1330
Fredag: 1330

1730
30
- 17
30
- 17
- 1r'
- 1800
00
- 12
-1330
-

-1200
- 1�
-1�
- 1r'
- 16'°

Tlf: 97 38 40 49

Tlf: 97 38 42 85

Mandag: 1500 - 1yorJ
Torsdag: 1800 - 2000

Galleri Jylland:

Klip og Krøl:

1yorJ
1yorJ

Samt efter aftale
Tlf: 97 38 41 38
Postkasserne tommes:

Brødudsalg & aviser
730 - 930
Søndag:

Grønbjerg Kro:

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

Lukket
1100 - 2300
1100 - 2300
1100 - 2300
1100 - 0200
1100 - 0200
1100 • 2300

Postekspeditionen:

Alle hverdage:
930 -1200
Posthuset er lukket
fra
1200 - 1330

Postekspedition Tips -Lotto

Post der bliver indleveret efter 1330 bliver
sendt den efterfølgende hverdag.

Tlf: 97 38 40 42

Tlf: 97 38 44 50
Tlf: 97 38 40 42
Ved skolen: Mandag -Fredag kl. 1800
Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1200

Søn-og helligdage kl. 17'15

Rutebilernes informationscentral:

Mandag -fredag kl 800 - 2000
Lørdag
ki800 -16""
°"
Søndag
kl 1100 • 22

Billardklubben:
Bent lllum Hansen
Gymnastikforen.: Grete Tange
Haveforeningen: Margit Jensen
Husholdningstor: Oda Sørensen
Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen
Klubhuset:
Jagtforeningen: Ejgil Skytte
Kirkeligt Samf:
Villads Kyndesen
Lokalhistorisk:
Peder Svendsen
Sogneforening:
Hanne Meiner
Forsamlingshuset:
Udlejn./Flagalle Jørgen Demant
Venstreforen:
Jørgen Demant
Musikforeningen: Else Pedersen
By- og Erhv.udv: Jan Aa. Dyrberg
Børnehuset Best: Eva Broni
Menighedsrådet: Knud Agergård
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Tlf: Videbæk
Ringkjøbing
Holstebro
Skjern

97492618
97384284
97384111
97384350
97384120
97384076
97384097
97384073
97384110
97384358
97384383
97384187
97384187
97384373
97384381
97384179
97384098

97
97
97
97

17
32
42
35

33
33
17
06

99
99
88
77

Skolebestyrelse:
Biblioteket:
Byrådet:
Børnehuset:
Kirkebetj/Graver:
Landbetj:

Lis Helles Olesen
T. Vestergaard
Gudrun Nyborg
Aase Espersen
Inger L. Skytte
Carl Wærge(Videb)

97384313
97384177
97384121
97384066
97384343
97171030

Lægen:
Vagtlægen:
Alarmcentralen:
Hjemmeplejen:

Henrik Thomsen

97384050
97841800

Posthuset:
Præsten:
Skolen:
Vandværket

Brugsen
Ernst M. Ottosen
Henning B. Møller
Leif Tange
Jørgen Kristensen

112

97172433
97384042
97384183
97384177
97384284
97384259

MAJ
MA 16
TI 17
ON 18
TO 19
FR 20
LØ 21
SØ 22
MA 23
TI 24
ON 25
TO 26
FR 27
LØ 28
SØ 29
MA 30
TI 31
ON 1
TO 2
FR 3
LØ 4
SØ 5
MA 6
TI 7
ON 8
TO 9
FR 10
LØ 11
SØ 12
MA 13
TI 14
ON 15
TO 16
FR 17

I&I

Dagen tiltaget med 9 t 21 m

Side
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Tour de Pedal

2. Pinsedag

30

Kirke 10

Musikforeningen

Havekredsen

I2U/

Tour de Pedal

35,37

27,6

Lokalhistorisk Arkiv

41

1. Div.

25
Kirke 9 A.H.

I21t

Skolefoto

JUN I

Fernisering

Pr. Joachim

1. Div.

Kirke 1030

::ar

Pr. Henrik

7

25
30

10
Vandretur Kiddal
Havevandring

I24.J

Sidste frist - Sidste frist!!!!!
Udstilling skole
Sidste skoledag

LØ 18
sø 19

MA
TI
ON
TO

FR

Kirke 9

Pinsedag

41
27
42
7

Side

LØ
SØ
MA
TI
ON
TO

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FR 1
LØ 2
sø 3
MA 4
TI 5
ON 6
TO 7
FR 8
LØ 9
sø 10
MA 11
TI 12
ON 13
TO 14
FR 15
LØ 16
SØ 17
MA 18
TI 19
ON 20

Kirke ingen

\OL:

Den længste dag

St. Hans Fest

26

St. Hansdag

Kirke 1a3°

: at

JUL I
Deadline nr. 9
Kirke 1930

Illt:

Kirke 9 A.H.

, IS, , ,

Kirke ingen

\SIJ
Dagen aftaget Ot 54m
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Bi bl i otektsnyt

I'

Grønbjerg folkebibliotek
Åbningstid
Mandage kl 15 - 17
Torsdage kl 18 - 20
Telefon: 97 38 41 77

Til Runestenens allermindste kiggere

Her er Alfons Åberg. I dag er han henne at besøge farmor. De
to store fætre er også med. De er 7 og 9 år og går i skole og
har et ur og kan læse. Så er Alfons den mindste. Det er trist,
for den mindste må ikke altid være med. "Du er så lille du
forstår jo ingenting," siger de store altid. Alfons er træt af det.
Men vent bare! I dag vil han gøre noget ved det.
Du har sikkert hørt om Pelle Haleløs. Han hedder sådan fordi
han ingen hale har. Den bed en rotte af, da han var lille og
boede på landet. Da Pelle kom til byen blev han drillet af de
andre katte. " Æhh, bææ, Pelle har ingen hale", sagde de
andre. Den værste til at drille var Mens. Men Pelle var en
meget snedig kat, så derfor kom Mons tit galt af sted.
Ham her Emil fra Lønneberg, det var en rigtig vildbasse, ikke
nær så sød og artig som du. Men hans mor holdt alligevel af
ham. "Emil er en sød dreng", sagde hun. Emil boede på
Gården Katholt i Lønneberg sogn i Sverige. Han boede sam
men med sin mor og far og sin lillesøster Ida, og en karl, der
hed Alfred, og en pige, der hed Line, og en lille hjælpekone,
der hed Tyttebær-Maja. Hvad mon Emil finder på af skarns
streger i dag ?
NB: fortæl bare din mor og far, at der ALTID er mindst 500 spændende billedbø
ger på biblioteket, som I kan komme hen at låne.
Brug biblioteket
- vi har mange gode sider

Med venlig hilsen
Torben

Tour de Pedal
2/5, 10/5, 18/5 og 26/5.
Alle dage går starten fra Skolen kl. 19 °0
Grønbjerg GUF
6

Nyt fra

Skolebestyrelsen
v/ Lis Helles Olesen
Formand

Livet går for det meste sin vante gang,
uden man tager sig tid til fundere i
større stil over tilværelsens tilskikkel
ser. Men et foredrag af den meget
underholdende filosof John Engel
brecht kan pludselig ruske lidt op i de
slumrende livsånder. Da jeg hørte ham
for nylig, var et af hans budskaber til
de voksne: hold jeres fantasi frisk. Det
er vigtigere at have en god fantasi end
forstand (hvilket også Einstein har sagt
engang). Han opfordrede os til at
bruge fantasien og følelserne mere,
som børnene gør. Og ikke lade sort
syn og pessimisme smitte af på børne
ne, i stedet skal vi helst prøve at give
børnene livsgnist. Børn elsker at lege,
og de skal have lov at lege, og vi skal
lege med dem. Mennesker er kun hele
mennesker, når de leger - i følge John
Engelbrecht. I løbet af de sidste 5 - 10
år er børn i 9 - 12 års alderen begyndt
at leve i en ungdomskultur, således at
kun de mindste af dem stadig er børn.
Hvis det fortsætter med samme hast,
kan det jo snart blive slut med barn
domsårene. Som Jacob Haugaard var
et af John Engelbrechts budskaber, at
børneinstitutionerne er alt for kedelige.
Der skal være huler, så børnene får tid
til at sove paradiserindringen ud, efter
den bratte opvågnen hjemme hos mor
og far. Der skal være svævebaner,
hængekøjer, papegøjer, oaser og
vandløb og meget mere. Alle skoler
uden springvand skal lukkes. Alle
skoleklokker skal afskaffes og erstattes
med den smukke lyd af tempelgon
gonger, børnene skal færdes i smukke
omgivelser - og så videre i den stil.

Der var ting nok at tænke på - dette
var kun et lille udpluk - nu kan vi se,
hvad vi kan føre ud i livet.
Efter denne lidt utraditionelle indled
ning kommer her de tørre kendsger
ninger: Skolebestyrelsen konstituerede
sig efter valget som det ses af oversk
riften og med Jørn Bak som næstfor
mand. Jeg vil her benytte lejligheden
til at takke Jørn Bak for sin store ar
bejdsindsats som formand. Lone
Astrup fortsætter som ansvarshavende
redaktør for skolebladet, og Ole Ber
thelsen blev valgt som repræsentant i
legepladsudvalget. Vi har haft vores
første skolebestyrelsesmøde og er så
småt kommet i gang med forskellige
ting. Herom vil jeg orientere nærmere
senere. Her i maj skal alle børnene på
hyttetur eller lejrskole, og der �ka�
tages skolefoto d. 30. maj. D. 17. !um
er sidste skoledag før sommerferien,
og den 16. juni er der udstilling af
elevarbejder, hvor alle er velkomne.

Galleri Jylland
Maj
Gregory Fallows
Malerier
Fernisering d. 1. maj 1994
Juni
Jan Høgh Olesen
Malerier
Fernisering d. 5 juni
Juli
Sommerudstilling
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Fællesspisning i Grønbjerg Forsamlingshus.
Tirsdag aften d. 29. marts vil fremover
blive husket som aftenen hvor alle, som
kom til fællesspisning, var glade og
tilfredse!
135 mennesker - både store og små satte sig til bords for at spise Åses og
Ingrids hjemmelavedefrikadeller, medens
de blev underholdt af Musikskolens
junior marimba orkester. Var det ikke for
de gode frikadeller, følte man sig helt
hensat til Brasilien. De mindre børn

opfattede det sådan, når de stod og
trampede til marimba takterne på
forsamlingshusets bænke!
Det var en rigtig familieaften, som der
må kunne skabes tradition for fremover.
Tak for fremmødet og til alle jer som gav
en hjælpende hånd, samt til vores
sponsor, Anneberg Transport, som
dækkede et ubetydeligt underskud på
arrangementet på 300 kr.
Søren Nilausen. Kulturgruppen.

GRØNBJERG EL

v/Wilfred Pedersen, Aut. EL-installatør
Grønbjerg. 6971 Spjald
Tlf. 97 38 41 15. Biltlf. 30 97 81 15
8

Lægen skriver
v/Henrik Thomsen,
Læge i Grønbjerg
Sæsonen for udendørs aktiviteter er
nu i fuld gang, og det er sundt for alle
at komme ud at røre sig, men der er
lige et par ting, man skal tage sig i
agt for. Hvad enten man kaster sig
over havearbejde eller dyrker sport, er
det klogt at udvise et vist mådehold i
begyndelsen indtil man er i form. Især
ved idræt skal man tænke på, hvor
dan ens niveau er.
Hvis man f.eks. som 35 årig giver sig
til at spille badminton, risikerer man at
få skader i knæ og ankler, hvis man
ikke sørger for at træne sig gradvist
op. Man kan ikke uden videre præ
stere det, man kunne, da man var i
sin bedste form. Fysisk form er noget,
der skal opbygges og holdes ved
lige.
En god tommelfinger regel er, at man
ved motionstræning kun skal yde 3/4
af, hvad man maksimalt kan præ
stere. Det giver udholdenhed og
styrke, og så skal man blive ved med
at dyrke motion eller trappe gradvist
ned, da man ellers risikerer at få
problemer med vægten eller hjertet.
Og pas så på solen. Den er bedst
med noget på. Hvis man ikke har
godt med pigment i huden, har man
ingen naturlig barriere mod de skade
lige stråler.

Brugsnyt.
Vi havde generalforsamling i Brugsen
den 23. marts, og mødet var i år
usædvanligt velbesøgt. Der var
underholdning af skolens kor, og det
er nok en af grundene til, at der kom
så mange kunder og medlemmer. På

trods af, at Brugsen i 1993 har haft en
del ekstra omkostninger som følge af
uddeler skift og tilpasning af varelager
og butik, kunne vi fremvise et over
skud på godt 17000 kr. takket være
en god omsætning.
Noget af det nye, der har kostet, er
anskaffelsen af on line tips, men det
har til gengæld givet en fordobling af
tipsomsætningen, så fortjenesten er
den samme som før, og arbejdet er
blevet mindre. Samtidigt giver det nok
en vis afsmitning på den øvrige om
sætning, og vi er med i udviklingen,
så vi nu også kan tilbyde oddset.
Tilpasningen af butik og varelager er
en løbende opgave. Der er snævre
fysiske rammer for, hvad vi kan gøre,
så vi er nødt til kun at have de varer
på hylderne, der er mest salg i, men
vi mener alligevel, at vi har et ganske
pænt udvalg. Vi har haft en del
problemer med, at FDB har været for
længe om at levere og har haft noget
liggende i ordre i længere tid, men de
har lovet, at det bliver bedre, og det
har da allerede hjulpet en del, så vi
fortsætter foreløbig med at bruge
dem som hovedgrossist.
Som nævnt tidligere, tilpasser vi hele
tiden sortimentet efter kundernes
behov, så hvis vi skal have noget nyt
hjem eller have noget bestemt hjem
me hele tiden, må I endelig sige til.
Hvis det kan sælges, kan det også
komme på hylderne.
Torben Vestergård tog ikke imod
genvalg til bestyrelsen, men Dora
Kristensen blev valgt i stedet. Den ny
bestyrelse har konstitueret sig og
består af form. Henrik Thomsen,
næstform. Egon Kristiansen, sekr.
Dorthe Liv, Anne Kirsten Gammel
gaard og Dora Kristensen.
1993 har trods alle omskiftelser været
et godt år for Brugsen i Grønbjerg, og
det vil jeg gerne sige alle tak for.
HT.
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"Der må sgu da vær nøj foræler til de unger".
Det er fredag d. 11 marts 1994 - så
oprandt dagen, dagen vore børn har
set frem til. Men - men panikken
undgik vi ikke, kort tid før afgang til "før
smukkesering" var vi + et par cykels
horts. Gode råd var dyre, men i
bunden af en skuffe fandt vi et par
gamle gymnastikbukser anno 1970, en
saks + symaskine - dagen blev reddet.
Så afsted til gymnastiksalen med
ungerne, selv overvejer man at blive
for at få en god plads. Denne dag har
der jo været trænet til hele vinteren, og
sikken fornøjelse for vore børn.
Glæden ved at vise deres kunnen er
stor, det må vi takke alle vore ledere
for - at de lige fra bleen er smidt, kan
blive små "røvere" i vores gymnastiksal,
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som er meget trang denne dag. Lidt
"større" hold, ja da skal man være
begyndt i skolen. Holdene var der
mange af, store og små med og uden
spring lige dejlig var det. "Konerne"
samt springholdet viser, at det er for
alle årgange.
Personligt syntes jeg, at det er vældig
fint, at opvisningen er henlagt til fredag
aften. Det at børn og voksne er sam
men hele aftenen, er dejligt. Det ville
dog have været rart, om vi alle kunne
have hørt, hvad Grete Tange kunne
berette om Gymnastikforeningens vir
ke, men som en med store børn, me
get store sagde: "Der må sgu da vær
nøj foræler til de unger".
Alt i alt en god aften. Tak til alle der
står bag.
En tilskuer.

Kursusafslutning i Husholdningsforeningen!
Onsdag d. 16. marts var der kursusaf
slutning i forsamlingshuset. Allerede
om formiddagen strømmede kursus
deltagerne til med de ting, de havde
lavet i vinterens løb, og som de nu
gerne ville udstille, så alle havde
mulighed for at beundre resultatet af
deres anstrengelser. Det blev til en flot
udstilling af fine kniplinger, en impo
nerede mængde kunstfærdigt malet
porcelæn, sidste nye skrig i hatte,
eksempler på, hvor flotte gamle møbler
bliver, når de får nyt betræk, og
endelig kunne "bogbinderne" fremvise
deres værk.
Udstillingen var åben om eftermidda
gen, men de fleste foretrak at møde op
om aftenen, hvor der tillige var kaffe og
underholdning.
Underholdningen var aftenens første
programpunkt, idet de 11 optrædende
Morsingboer, fra 9 - 16 år, skulle op og
i skole dagen efter. De havde trodset
snevejret og var kommet her til for at
vise deres færdigheder i violinspil.
Undervisning foregår efter Suzuki
metoden, der går ud på at lære
udenad, men deres lærer understrege
de, at de alle lærer noder hen ad
vejen, så de senere hen kan begå sig,

�DANA

VINDUER�

rent musikalsk. De gav en koncert på
ca. 3 kvarter, og den levede i høj grad
op til formanden, Birthe Jensens, ind
ledende ord om, at "Vi har hørt rosen
de ord om Jer, men ikke hørt Jer før,
så I har noget at leve op til."
Alsidigheden i deres repertoire var
stor. Der blev spillet svensk folkemusik,
contry, Brahms, temaet fra Tornfuglene
og en rigtig spillemandspolka, så
Margit Sinkjær havde svært ved at
sidde stille og udbrød: "Nej - nu må vi
da snart danse!"
Efter underholdningen var der ameri
kansk lotteri, og spillelysten var stor.
Der kan ikke have v1:eret meget tilbage
til tips og lotto ugen efter ! ! !
Dernæst var der kaffebord, hvor der
blev budt på en rigtig lækker fiske- og
skaldyrstærte, vandbakkeiser med
fløde og småkager.
Aftenen blev rundet af med at takke
dem, der havde afset tid til at lede de
forskellige kurser, for uden dem kunne
"aftenskolen" i Grønbjerg jo ikke
eksistere.
Så var der egentlig kun opvasken
tilbage - men det er jo ikke noget at
tale om mere. Hurra for den moderne
Eva Broni
teknologi !!

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg
6971 Spjald.
Tlf. 97 38 45 00
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IVAN V MORTENSEN
Bygge & indretningsfirma
Ørnhøjvej 24, Grønbjerg 97 38 42 81

Nøglefærdige parcelhuse
Landbrugsbyggeri
Om- og tilbygninger
Havestuer udføres i træ, plast og aluminium
Vinduer udskiftes træ, plast og aluminium
Jord- beton- og støbearbejde
Tegningsarbejde udføres
Vi står til rådighed med ydeligere oplysninger
Med venlig hilsen
Ivan Mortensen
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Jeg ved en børnehave.
Mel.: Jeg ved en lærkerede.
Jeg ved en børnehave
med fritidshjem og mer'
den ligger i en have
som mange men'sker ser.
I haven er der gynger
og mange andre ting
- jeg hører børn der synger
og ser mig lidt omkring.
Der mangler noget grønt her
lidt græs og blomst i flor
det er kun meget lidt der
i denne have gror.
Jeg hører en der griner
en pige siger "hej"
en masse unger hviner

Lottomillionær
i Grønbjerg har vi ikke, men hvis man
ikke kan få 30 mill. i Lotto, må man
vel klare sig med noget mindre. Dette
var tilfældet for en ung grønbjergen
ser, der modtog en præmie for "delta
gelse" i en konkurrence, som bladet
"Jackpot" arrangerer. Bladet udgives
af Bankernes markedsføringssammen
slutning, og kan afhentes i bl.a. Land
bobanken. Deltagelse og deltagelse
var så meget sagt, for da Jakob
Tange, for ham var det, det drejede sig
om, blev ringet op af Landbobanken,
der havde den herlige meddelelse, var
Jakobs første reaktion forbavselse.
Men da Jakob så spurgte sine nærme
ste, måtte hans far gå til bekendelse
og tilstå, at det var ham, der i sønnens
navn havde indsendt svarene på
spørgsmålene, som dog havde en
meget, meget rimelig sværhedsgrad.

de leger mudderleg.
De klatrer rundt i trætop
mens andre saver pind
en hest den løber galop
det myldrer ud og ind.
Vor græs er ej i toppen
men ungerne tilpas
her kan de bruge kroppen
for her er nemlig plads.
Dorthe Liv
Grønbjerg Børnehus

Jakob Tange får af Kirsten Nielsen,
Landbobanken overrakt en CD med
gruppen Bad Boys Ine. for "sin" delta
gelse i konkurrencen. Der er måske en
mulighed for, at han kan få lov til at
have den for sig selv.
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GRØNBJERG slog SPJALD 15 - 10
Mandag d. 3. marts var en armada biler
fyldt med voksne og børn på vej til
Spjald til afslutning på vinterens
musikalske legestue. Linda Andersen,
formand for Spjald-Grønbjerg Musik
forening, bød velkommen og understre
gede betydningen af, at børnene fik
begyndt med musikken og specielt den
aktive musikudfoldelse så tidligt som
muligt. Børnene får det godt, når de
beskæftiger sig med musik og rytmer,
og børnene bliver harmoniske. Og så
blev Vita, der har haft børnene i vin
terens løb, takket for sin indsats.
Så kunne børnene komme til at træde
op. - Og det er ligefrem utroligt, hvad
Vita får lært børnene i løbet af den
relativ korte tid, de har sammen. Der
var sange, rytmer, danse, bevægelser,
lytte efter en besked, spil på mange
forskellige instrumenter og håndterin
gen og behandlingen af dem. Alt stiller
krav til koncentrationsevnen, de lærer
at lytte, at spille i takt, optræde og blive
lidt mere frigjorte. Jo - det er en fornø
jelse at se børnene udfolde sig - og at
de samtidig har det sjovt både børn og
leder.
Så skulle grønbjergbørnene hente
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trommer - ja så sidder man og tæller og så var det spjaldbørnenes tur til at
hente trommer. Og så er det med en
vis stolthed, at man kan konstatere, at
Grønbjerg kan mønstre 15 børn, og der
fra Spjald var 1 o børn - jo vi gør da
vores til, at udnytte de faciliteter der
tilbydes fra Spjald.
Allerede før sommerferien ønsker
Spjald-Grønbjerg Musikforening tilmel
dinger til sæsonen 1994 - 95. Et lille
hjertesuk fra Linda Andersen - efter
musikalsk legestue falder mange fra,
således at det kun er få, der fortsætter
den musikalske udvikling i skoleal
deren, og Linda Andersen mener, at
der må være flere, der har gode mulig
heder for at fortsætte med musikken.
Så hermed en opfordring fra Linda
Andersen om at lade sine børn spille i
skolealderen.
Her fra Grønbjerg har vi de sidste par
år ikke haft en repræsentant i bestyrel
sen for Spjald - Grønbjerg Musikfore
ning. Linda Andersen manglede kon
takten til Grønbjerg, og det har vi delvis
rådet bod på, idet Else Pedersen vil
være Grønbjergs kontaktperson til
bestyrelsen.
mb
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Erduvaks
så kom straks
jeg er klar
med kam og saks.
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97 38 42 85
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ANNEBEIIG
transport
Sand & Grus Leveres
Gummiged Udlejes

Anneberg Transport A/S
Internationale Transporter
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Højrisvej 2 - Grønbjerg
DK-6971 Spjald
Telefon 97384444

Kender I Karin Rasmussen og Svend Jensen?
En tirsdag eftermiddag kører jeg ud til
Karin og Svend for at høre, om jeg må
lave et interview med dem til Runeste
nen, og straks bliver jeg budt indenfor
og der bliver brygget noget kaffe.
Karin og Svend er flyttet til Grønbjerg
den 21. marts i år og bor i det nye hus
ved "Grøntoft" på Grønbjergvej 28.
Huset ligger på en lille bakke, og kan
derfor ses på lang afstand. Der er 1 tdl.
jord til huset, så de har både hund,
ænder, høns og en lille kviekalv. Det
skal lige nævnes, at kalven har Svend
netop fået i fødselsdagsgave.
Karin og Svend er godt tilpas med at
flytte ud på landet, da de bestemt ikke
er bymennesker.
Karin er 31 år og kommer fra Grøn
bjerg, og hun er datter af Henny og
Edvin Rasmussen. Hun er for tiden
sygemeldt, da hun fik en diskusprolaps
for 8 år siden som følge af en arbejds
skade på Skjern Tricotage-Farveri. Hun
er blevet opereret i ryggen, men
desværre er operationen ikke helt
lykkedes, så hun går til genoptræning i
Spjald for at træne ryggen og genvinde
fuld balance. Karin har også arbejdet i
børnehave, og stået som butiksslagter
i Ringkjøbing Brugs. Hun har været i
gang med at tage HH, men måtte
desværre afbryde pga. ryggen, dog
håber hun, at kunne afslutte dette på et
senere tidspunkt.
Karins mor kommer dagligt et smut på
besøg, for at se om der er noget hun
kan gøre, så Karin ikke overbelaster
ryggen.
Svend er 36 år og kommer fra Ølstrup,
han har arbejdet som maskinarbejder
på natteholdet ved K.P. Komponenter i
Spjald de sidste 7 år. Svend vil gerne
på dagholdet, da det kniber med at
sove om dagen.

Karin og Svend er flyttet fra Ølstrup til
Grønbjerg, da de manglede mere
plads. Familien består nemlig også af
Bettina på 7 år og Charlotte på 10 år.
De går i Grønbjerg Skole, og i al deres
fritid går de på Rideskolen i Spjald, hvor
de har deres hest opstaldet, sammen
med 29 andre heste. Om vinteren går
de til gymnastik, og kun når det er
regnvejr, må de sidde inde og kigge på
video.
Hele familien kører tit en tur ud i
Kronheden for at se på vildt, og de
holder alle fire meget af at gå lange ture
i skoven. Svend har jagttegn og Karin
er i gang med at tage det. Jagt interes
serer Karin meget, da hun er opvokset
med dette derhjemme.
I sommerhalvåret tager de alle fire ofte
på weekendture med deres camping
vogn.
Efter en times snak kommer der 3
gamle naboer fra Ølstrup på uanmeldt
besøg og snakken går lystigt videre, da
jeg takker af og kører hjem for at skrive
ind til Runestenen.

H.M.
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Grønbjerg Billardklubs ordinære
generalforsamling d. 22/4 1994.
Den årlige generalforsamling i Grøn
bjerg Billardklub løb af stablen med
28 fremmødte medlemmer, og det
var ganske flot, eftersom vi kun er 37
medlemmer i klubben.
Efter at have valgt Wilfred Pedersen
som dirigent, fik vi formandens beret
ning (Bent lllum). Han fortalte om
Juniorklubben som var startet efter at
Ungdomsklubben lukkede. Junior
klubben er for de unge mellem 12 og
18 år som har lyst til at spille billard
en fast aften i ugen, under opsyn af
medlemmer fra Billardklubben. Ju
niorklubben har vist sig at være en
succes, eftersom vi har fået mange
unge medlemmer siden den startede.
Vi er som sagt 37 medlemmer, og
det er flot, når man tænker på, at der
for få år siden kun var ca. 20, og at
der på dette tidspunkt var tale om en
evt. lukning.
På tale var også Grønbjerg 2000. Vi
fik at vide, at vi var blevet tilbudt et
lokale i den nye minihal. Men flere
ting skulle falde på plads, inden vi
alle kunne tilslutte os denne ide.
Kassererens beretning var ovenud
positiv eftersom kassebeholdningen
var steget til det dobbelte i forhold til
samme tid sidste år.
Turneringslederen Jan Eluf Jensen's
beretning var også ganske positiv
eftersom han kunne fortælle, at vores
2 hold som spiller i en udenbys
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turnering (mod andre billardklubber i
Vestjylland) havde klaret sig ganske
pænt. Vores serie 3 hold var rykket
op i serie 2 ved at vinde deres pulje,
og vores serie 1 hold kunne blive i
serie 1 med en pæn 7. plads.
Holstebro Open blev en kæmpe
succes for klubbens 2 deltagere, som
henholdsvis var Jan Eluf Jensen og
Henning Pedersen. De to kæmpede
mod nogle af Jyllands allerbedste
ungdomsspillere. De lod sig dog ikke
slå ud velvidende, at det virkelig var
eliten de spillede imod. Det blev til en
flot 6. plads til Henning Pedersen og
en meget flot 1. plads til Jan Eluf
Jensen, der som en ekstra sidege
vinst kunne tage et gavekort til en
værdi af 2400,- kr med sig hjem.
Tre af bestyrelsens fem medlemmer
var på valg og de blev alle genvalgt.
De tre var: Jan Eluf Jensen, Henning
Bulow Møller og Claus Vestergård.
Både valg af suppleant og revisor
blev et genvalg. Suppleant: Kristen
Agerlund og Revisor: Jens Peder
Mikkelsen.
Husk at alle er velkomne i Billard
klubben så kig ind hvis du får lyst.
Formand:
Bent lllum
Næstformand:
Claus Vestergård

97 49 26 18
97 32 38 53

GRØN BJERG
MASKINFORRETNING
din lokale Maskinforretning

97 38 40 35

Der var engang.
v/ Palle Eriksen.

Hedebønder og Danmarks ældste sø.
Vidste du, at Danmarks ældste
eksisterende sø ligger nær Grønbjerg?
Søen hedder Solsø og ligger syd for
Abildå, lige øst for hvor Lillebyvej mun
der ud i Knivsbækvej. Nu er Solsø blot
1 m dyb. Men da den blev dannet for
130.000 år siden lå søens bund 20 m
længere nede. Siden da er søen fyldt
op med dynd og groet til. Solsø blev
fredet i 1979, fordi der her bl.a. er en
enestående mulighed for at følge ud
viklingen af træer og planter (vegetatio
nen) over hele søens levetid. Det gør
man ved hjælp af pollenanalyse. Pollen
er planters og træers mikroskopiske
blomsterkorn, som bevares når de som
ved Solsø rammer vandet og synker til
bunds for at indlejres i dyndet.
Sådan en pollenanalyse er lavet på
grundlag af prøver fra forskellig dybde
af dyndet i Solsø. Den viser at landska
bet ved slutningen af jægerstenalderen
for 6.000 år siden var dækket af en lys,
åben skov af eg og lind med megen
birk imellem. I mere åbne partier af
skoven har der været lyng og græs.
De første bønder dukkede nu op, hvil
ket bl.a. i Solsø fremgår af kulstøv i
lagene. Kulstøvet eller trækullet
stammer fra afbrænding af skoven for
at skaffe agre og græsgange i skoven.
Men de første bønder levede længe op
og ned ad skoven. Men for omkring

4.800 år siden skete der en radikal
ændring, som skabte et helt andet
landskab. Skoven forsvandt og lyngen
bredte sig over store områder, hvor
jordbunden var mager og sandet. De
vestjyske heder opstod. Det var stadig
bondestenalder, og tiden kaldes for
enkeltgravskulturens tid. Umiddelbart
kunne man tro, at det var en økologisk
katastrofe. Men ændringen skal sikkert
ses i forbindelse med, at stenalderbøn
derne nu hovedsageligt levede af
kvæg- og fårehold og i mindre grad af
agerbrug. De var blevet til hedebønder.
De store dyrehold er sikkert den egent
lige årsag til at træer og buske for
svandt. Samtidigt har hedebønderne
med jævne mellemrum afbrændt he
derne for at forny lyngen. Gammel lyng
spises ikke af dyrene.
Hedebøndernes levevis fortsatte på de
sandede jorder helt op til vort århun
drede. Således gjaldt det for landbru
get for 100 år siden, at lyngen var
næsten uundværlig. Den kunne anven
des på mange forskellige måder
(brændsel, bagelyng, lyngtag, foder
m.m.). Og det var en stor mangel ved
en gård, hvis der ikke hørte et stykke
hede til den. Når der til en gård fand
tes tørveskær, lyngslet og vandings
eng, blev den kaldt en god gård, selv
om den havde andre mangler.
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7 Grønbjergfamiliers
vinterferie i Sverige
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Føljetonen om 7 grønbjergfamiliers
oplevelser i Sverige fortsætter. Se
endvidere Runestenen Nr. 7.
Torsdag og fredag den 17-18/2 1994
Jeg vågnede langsomt. Fra vores køk
ken/stue kunne jeg høre støj. Det var
Hanne og drengene der var i gang med
morgenmaden. Hvad var klokken?
Snart 9. Det duftede af kaffe, så det var
med at komme ud af kassen, men så
meldte gårsdagens udfoldelser sig. Øm
i hovedet og på næsen. Efter et
gennemsyn i spejlet og et ekstra blik på
den netop modtagne pokal "De
knækkede skistave" steg humøret. Vi
hyggede os sammen med drengene
over en god morgenmad med havre
gryn, cornflakes og svenske boller. En
god start på en ny skidag. Herefter fik vi
påmonteret alt skiudstyr og så af sted.
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Det var en henrivende morgen, -10° og
solen skinnede fra en skyfri himmel.
Pisterne var gjort skiklare af store
maskiner aftenen forinden. Vi tog med
en T - lift. Hanne og jeg på een og
drengene på en anden. Da vi var på
toppen stod vi og nød den fantastiske
udsigt. Sol, sne, skov og en enkelt
skiløber. Alt i en stor enhed. En dejlig
oplevelse. Så gik det ellers ned ad
bakken på ski. Lars og Henrik foran og
de gamle bagefter. "Skal vi se hvem der
kommer først ned", sagde drengene, og
det gjorde de så. Næste tur var på
stollift. Jeg var sammen med Thomas,
Henrik og Lars. På halwejen kan man
stå af liften, men Thomas fortsatte,
troede vi, men pludselig sprang han af
liften. Et frit hop på ca. 3 meter og så
på ski som om det var en hel naturlig
ting. En frisk dreng, tænkte jeg, men
sagde noget helt andet. Vi tog et par

omgange mere og så var det hjem til
frokost. I dag spiste vi frokost sammen
med Erna og Jens Peder. En sam
mensætning fra to køkkener gør ikke
maden ringere. Jens Peder har en
fantastisk sans for det gastronomiske,
så han serverede en hel flaske god
dansk snaps. Hvor maden dog smagte.
Efter den vel overståede frokost, tog vi
på ski sammen med Erna og Jens
Peder. Vi skulle se hvor god Erna var
blevet efter Leos undervisning. Det må
vi tilstå, Leo har evner i den retning, for
Ernas opvisning var super med små
lette hop hen over sneen. Lidt senere
mødte vi Minna og Leo. Efter en kort
gennemgang af dagens begivenheder,
ville Leo vise os, hvordan man løber
baglæns på ski. Det gik godt, indtil vi
kunne se, at han havde retning mod en
snekanon. Her endte hans demo-tur på
ryggen med skiene højt i luften, men
som Leo siger: "Lidt høj skiføring skader
vel aldrig". Så var det blevet aften. Vi
mødtes til afterskiing. Derefter i sauna
på svensk vis. Drengene blev sendt ud
efter 2 spande sne, som vi ikke ganske
frivillig fik hældt ud over os med en
temp. forskel på 100° (-20° sne og 80°
varm sauna), men det var en morsom
oplevelse. Aftensmaden spiste vi sam
men med Claus og Niels Otto, hvor vi
drøftede dagens sjove oplevelser og
fortalte gode og dårlige vittigheder.
Efter en hyggelig aften, gik vi i seng, for
at lade op til næste dag.
Det var lidt af et par dages oplevelser.
Denne skitur har givet os mange gode
timer og det vil vi gerne takke alle for.
Tak for en god ferie.
Henrik, Lars, Hanne og Ivan Mortensen
Lørdag den 19/02 1994

Lørdag var den sidste hele skidag, og vi
kunne igen stå op til en dejlig dag med
klar himmel og solskin.

Alle skulle på ski såvel store som små,
og det var helt fantastisk at se, hvor
gode især de små var blevet til det.
Frederik var også blevet modig, og i
dag skulle han for første gang ned ad
en af de stejle pister. Det gik også godt,
han suste ned, men da han så skulle
standse, virkede bremserne ikke og det
hele endte med en rigtig tromletur.
Hvad er der nu sket - tænkte vi, men
Frederik rejste sig op, kiggede på Leo
og råbte - Det er skiseme skægt det her
Leo! Lidt senere på dagen havde Trine
og Leo også fået fart på. Det gik rigtigt
godt, men så syntes Trine pludselig
hun skulle dreje til venstre, og der kom
Leo med fuld fart. Leo var hurtig, han
greb Trine i armene, holdt hende ind til
sig og begyndte så at tælle hvor mange
kolbøtter de i fællesskab kunne lave før
de lå stille. Sneen blev børstet af, og
lidt efter var alle igen klar til at fortsætte.
Da det nu var den sidste rigtige skidag,
skulle de sorte pister ikke ligge uberørte
hen, så om eftermiddagen kørte Claus
og jeg derover. Pist 11 var netop blevet
åbnet efter i flere dage at være anvendt
til OL-træning i Super G, og nu skulle
den rigtig bruges. Desværre viste pisten
sig at være næsten ren is på det stej
leste stykke, så det var ikke let at stå
fast, og det resulterede også i et super
styrt for undertegnede.
Om aftenen skulle Jespers fødselsdag
fejres, og Erna og Jens Peder havde
inviteret alle til spisning. Uddelingen af
dagens pokal for det bedste styrt skulle
også klares. Der var fire kandidater,
Frederik, Trine, Leo og Niels-Otto.
Juryen valgte Leo som OL-mester i
kolbøtter for to personer samt for hans
indsats for at hjælpe nybegynderne i
gang - tillykke -.
Tak til Erna og Jens P�er for dejlig
mad og en dejlig aften, bg tillykke med
fødselsdagen til Jesper.
Niels-Otto
21

Grønbjergs "posedamer"
Lige efter spisetid, ved syv halvotte
tiden, kommer de frem. Den ene efter
den anden og med poser af varierende
størrelser, men de har alle sammen en
pose med, nå - så er der da lige en
enkelt, der kommer med sine sager
rullet sammen i en pølle under armen.
Men hvad er det, der foregår? Man
bliver da nysgerrig og spørger interes
seret efter posens indhold, men netop
som man havde vejret en sensation,
bliver man bare konfronteret med tæp
per og rullemadrasser. Men alligevel, er
de mon blevet smidt ud derhjemme.
Man har da hørt om posedamer, der
overnatter under åben himmel under
meget beskedne vilkår. Så det kunne
da godt være, at de bare ville samles
ved skolen for at danne fælles front
mod nattekulden og deres fælles pro
blem. Men nej, jeg bliver så gruelig
skuffet, ikke een eneste lillebitte sen
sation er der at spore til Runestenen.
Alle samles i et klasseværelse på sko
len, for de skal alle til den form for
afslapningsgymnastik, fysisk såvel som
mentalt, som man kalder YOGA.
Jeg får en aftale i stand, for det ligner
trods alt en lukket kreds. Det viser sig
da også, at der noget intimt i forbindel
se med udøvelsen af yoga.
Dagen oprinder, jeg har forsynet mig
med et af børnenes underlag, et af dem
man anvender, når man skal sove i telt,
en blok, blyant og fotografiapparatet.
De andre placerer sig rundt på gulvet
på madrasserne, og jeg får mig klemt
ned i et hjørne i nærheden af døren.
Det viser sig snart, at mit underlag er
for tyndt, og jeg har da også bare mit
almindelige tøj på, så det hele er noget
ubekvemt. Det varer da heller ikke
længe, før sveden hagler ned af mig.
De andre må være i fantastisk træning,
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for der er ikke noget at se på dem. Men
så til øvelserne der kan bringe sveden
frem. Man skal sidde på det ene ben
medens det andet ligger over det ene.
Man skulle tro, at opfinderen af disse
øvelser har stået i lære i diverse tortur
kældre. Men øvelserne, er garanteret
effektive. Man føler, at alle led og
muskler bliver strakt, bøjet vredet og så
videre, for ikke at tale om de gange
hvor man skal udføre noget med højre
arm og venstre ben samtidig. Det er
indbygget hjernegymnastik. Så udånde,
indånde, løft op, sænke, og så hals
musklen, hovedet til højre, hovedet til
venstre, ryst armene stræk benene og
alt sammen i et roligt tempo i et halv
dunkelt lokale, hvor lederen, der er helt
i hvidt gyder ordene ud over os med en
rolige, stille og næsten søvndyssende
stemme. Endnu et problem, for en
halvdøv udøver, der har fået sig pla
ceret for langt væk fra lydkilden. Det
ender dog altid med, at man skal slap
pe af og ånde ud, og det er for mig li
gesom frikvartererne føltes, da jeg gik i
skole. Men hun kan sit kram, for samti
dig med at fortælle os hvad der skal
gøres, udfører hun selv øvelserne og
det uden at blive spor forpustet. Og så
om på maven og den ene hånd ind un
der panden. Så er brillerne i vejen, men
dem kan man da bare lægge fra sig.
Den anden hånd skal have fat i den ene
fod. Så må jeg jo have skoene af, for
de er for klodsede at holde om. Det ved
man så til næste gang, og så skal der
strækkes igennem og uh hvor det må
være sundt, hvis ellers sundhed og
hårdhed er ligefrem proportionale stør
relser. Men hvis det ikke var frivilligt,
ville jeg kalde det vold mod sagesløs.
Jeg var den eneste dreng mellem de 10
- 12 piger, der kom fra Grønbjerg,

Spjald og Ørnhøj. Det kan jo godt
undre lidt, idet der sandsynligvis er
mange stressede "drenge", der har
hobevis af infiltrationer, der kunne
kureres ved en sæsons intensiv yoga.
Men på den anden side er det måske
derfor, at piger gennemsnitlig lever
længere end drengene, og endelig,
men lad det ikke komme videre, er
pigerne nok ikke så pivede som vi
drenge.
Og lige pludselig forstår jeg, hvorfor at
man både har tæppe og madras med.
Man lægger sig ned og tager tæppet
over sig, og efter at lyset er blevet
slukket, og der er blevet tændt fire
stearinlys, jeg ved ikke om der er noget
symbolsk i de fire lys, begynder guruen
i hvidt, igen med sin rolige og meget
afslappende stemme. Lad luften strøm
me frit, slip alle tanker ud fra hele
dagen, mærk hvordan det hele er af
slappet. Og så begynder afslapningen
af alle dele af kroppen. Højre hånds
tommel og pegefinger alle fingrene,
hånden, håndledet, underarm overarm,
det fortsætter på samme måde hele
kroppen igennem - talje, hofte, lår,
knæskal, ankel, hæl og så videre alt
sammen i det rolige monotone stemme

leje, der nødvendigvis skal medføre, at
åndedrættet bliver tungt, og så kommer
hovedet øjne, kind, øre, næse, overlæ
be, og efter at alle molekyler i kroppen
er slappet af, skal man lige pludselig
mærke kulde. Det bliver heldigvis
hurtigt afløst af solens varme, der
gennemstrømmer een, medens man
ligger ude på en grøn eng en varm
sommerdag. Men det kunne da egentlig
også bare mangle. Så kommer vi til en
solopgang. Vi skal gå opad og se ud
over landet. Vi skal længere op, til et
lille hus hvor vi skal gå ind og lægge os
i en dynge halm. Sluttelig skal man sige
til sig selv, at man er rask og man har
det godt. Og så begynder man at
vågne, det knager i led, og der er en
knitren fra madrasserne. Så slutter det
hele med en indånding og en udån
ding. Tak for i aften lyder så fra hende
helt i hvidt. Og så går alle stille og rolig
hjem med bevidstheden om, at man har
fået det lidt bedre, man er lidt sundere
end da man kom. Der er ingen tvivl om,
at yoga er en trussel mod velfærdssam
fundet. Og dog pensionsalderen kan da
bare sættes op, for man er i stand til at
yde en arbejdsindsats til langt op i
alderen, såfremt man dyrkede yoga
jævnligt.
mb
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Lokale jordomrejsere kan skaffe folk af huse!
Fremmødet ved Grønbjerg GUF's
generalforsamling kunne tyde på at det
kan betale sig at satse på lokale
jordomrejsere til at fortælle om deres
oplevelser. Ligesom ved Sogneforenin
gens generalforsamling hvor man også
havde lokale jordomrejsere som for
tællere, kunne man mønstre et bety
delig fremmøde. 500 % stigning i
fremmødet er ret imponerende !
Egon Kristiansen blev valgt som
ordstyrer og konstaterede at general
forsamlingen var lovlig indvarslet.
Beretningen: Grønbjerg GUFs vigtigste
opgave, at arrangere gymnastik for
børn og voksne i lokalområdet, blev
også klaret i år. Der har været ca. 90
aktive på vore hold, der stort set har
været ledet af lokale. Det er vi glade
for, selvom det ind imellem er svært at
skaffe disse ledere.
Vi har haft vejledere fra DGI Ringkjø
bingegnen til 3 af vore hold, og vi har
haft en leder- bestyrelsesdag med aktiv
indsats af såvel ledere som bestyrelse,
dels i gymnastiksalen og dels i skolen.
Gymnastikopvisningen var i år henlagt
til en fredag aften, og med det frem
møde og store efterfølgende kaffebord,
vil der nok fortsættes sådan foreløbig.
I badminton, havde vi tre trænere til at
tage. sig af de nye drengespillere, og
det har højnet interessen for og kvalite
ten af spillet. Blandt de voksne er
interessen stagnerende, så der har
været en tom bane i Spjald. Vi håber
imidlertid at interessen blandt børnene
kan forplante sig til de voksne. Som
mersæsonen tegner godt, idet der er
solgt 17 banetimer i gymnastiksalen.
Der har været meget lille fremmøde til
mandagssvømningen, som nok bliver
aflyst til næste år. Onsdagssvømning
er gået fint, og der fortsættes med
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buskørsel til næste år.
Interessen for håndbold er stadig mini
mal, der begyndte således ingen hold.
Tour de Pedal er kørt med god tilslut
ning. I 1993 tog vi et lille kontingent,
og alle har således deltaget i lodtræk
ningen om en cykel. Det gør vi også i
1994. Første gang deltager vi i "Green
City" festivitasen med at lægge en grøn
rute med et grønt depot.
Vore planer om tilbygning til skolens
gymnastiksal i form af køkken, red
skabsrum og hyggerum er midlertidig
skrinlagt, idet der i Grønbjerg - 2000
regi har været planer om ovennævnte
tilbygning i en større sammenhæng.
Der er søgt forhåndsgodkendelse om
tilskud fra kommunen og de andre
foreninger er informeret.
En fritidsfestival vil formentlig se
dagens lys i Spjald d. 20 - 21. maj
1995. På opfordring har vi sagt ja til at
være med. I vor egen midte er der sket
følgende: Valter Agergaard og Preben
Christensen er trådt ud og erstattet af
suppleanterne Klaus Tang og Hanne
Kjærgaard. Sidstnævnte modtog ikke
genvalg, og i hendes sted valgtes Ole
Østergaard. Jens Peder Mikkelsen,
Inger Kjeldgaard og Grete Tange blev
genvalgt. Som suppleanter blev valgt
Jytte Nilausen og Niels Olesen.
Beretningen sluttede med en tak til
ledere, trænere og bestyrelsesmedlem
mer for et godt og positivt samarbejde.
Efter Generalforsamlingen underholdt
Simon Tang på en festlig måde og
med lysbilleder fra sin jordomrejse der
omfattede England, Australien, New
Zealand, Thailand, Singapore, Jakarta
og Bankok. Simon Tang vil senere
bringe sin beretning fra kontinentet her
i Runestenen.
mb

Et besøg værd I
Siden september 1993 har vores
værksted, torsdag aften, været ram
men om en lille gruppe flittigt arbejden
de billedskabere!
Vi har haft det hyggeligt - med gode
snakke over hjemmebag i kaffepausen.
Jeg betragter ikke mig selv som den
store pædagog, holder ikke i hånd og
sir' "nu skal du gøre sådan og så
sådan". I virkeligheden må man selv
tage alle de første famlende skridt
langsomt opleve en større og størr�
fortrolighed med materialerne og stille
og roligt (eller vildt og voldsomt!!!!)
udvikle evnen til at udtrykke de billeder
vi hver især måtte rumme. Mennesker
udtrykker sig ikke ens - det er jo netop
det, der gør billedskabelsen spænden
de. Man står helt frit og blir nødt til at
overvinde det der evt. står i vejen: "Jeg
kan ikke tegne!, det ligner ikke noget!,
jeg har ikke tid!" osv. osv. Hvordan de

end lyder alle undskyldningerne.
Næ! vi arbejder bare med sagerne! og
det håber jeg vi fortsætter med, når
sommeren går på hæld.
Skulle der være et par stykker, der
brænder for at være med, er de vel
komne til at stikke næsen indenfor eller
ringe på tlf. 97384357.
Endvidere arbejder jeg med nogle
planer om at importere keramik fra
Polen. I første omgang er det blevet til
en mindre prøvesending, som kan
beskues eller købes ved henvendelse
i butikken. Bedst lørdag 10 - 12, men
der er som regel een hjemme.
Hele maj måned er Jens Erik og jeg
inviteret til at udstille på Kirsten Kjærs
museum i Thy. Så kommer man på
disse kanter er museet et besøg værd.
Hilsen Jane.

Se fodbold på Grønbjerg Stadion I
Torsdag
Tirsdag
Onsdag
Lørdag
Mandag
Onsdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Mandag

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

19. maj
24. maj
25. maj
28. maj
30. maj
1. juni
4. juni
11. juni
11. juni
13. juni

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

18.00:
18.30:
19.00:
15.45:
18.30:
19.30:
13.30:
13.00:
15.45:
18.30:

Mikro 88 - hjemmestævne
lilleputter - ØAB 86 2
Dame Junior A - Varde IF
1. div. - B52/AFC
lilleputter - Videbæk IF 1
Serie 3 - Tulstrup/F. IK
Serie 1 - Struer B.
Dame Junior A - Ikast FS
1. div. - Kolding B.
lilleputter - SHN

Enkelte kampe kan blive flyttet, så check lige de ophængte kampplakater !
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En dag med kost og spand!
Børnehusets bestyrelse havde sat
hinanden stævne i Børnehuset kl. 9
lørdag d. 5 marts. Dog havde der
sneget sig en enkelt forælder med inkl.
spand. Vi begyndte med kaffe og
rundstykker, hvor vi fik en god snak
om arbejdsfordelingen. Med hensyn til
stinkende rengøringsmidler, bliver
brugerne af disse forvist til yderrumme
ne, så de generer mindst muligt.
Henad kl. 12 begynder vi at se læng
selsfuld mod køleskabet, og endelig
sidder vi ved bordet og mæsker os
efter alle kunstens regler. Det går fint
fremad med rengøringen, men vi er
klar over fra sidste gang, at vi skal i
gang med det samme, for at nå det
hele inden aften. Der bliver talt en del
om, hvor godt det er, at vi har "vores
Børnehus", og håber, at kommunen vil
værdsætte det med et nyt toilet og et
hårdt tiltrængt gulv i Mariehønens
garderobe.
Dagen afsluttede vi med fællesspisning
hos Else, de af bestyrelsens børn +
fædre der havde mulighed for det
spiste med. Alt i alt en god dag/aften.
Vi kan kun opfordre andre til at melde
sig.
Helle.

Husholdningsforeningen
får ny formand.
Ved husholdningsforeningens gen
eralforsamling d. 20 april var for
manden Birthe Jensen på valg og
ønskede ikke at genopstille. Som nyt
medlem til bestyrelsen blev valg Oda
Sørensen, som på et senere konstitu
erende møde også blev valgt som
formand.
I forbindelse med generalforsamlin
gen blev der vist spændende og
inspirerende eksempler på forårsde
korationer af Kirsten Seppelin fra
Kræmmerhuset i Vind. Der var mødt
ca. 20 op til generalforsamlingen.
Best.

Set. Hans aften
På det grønne område den 23. juni.
Med bål, båltale og overrækkelse af:
Grønbjergs Viking 1994.
Sogneforeningen

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING
Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde.

Totalentreprise o Modernisering o Gulvbelægning

Kristen Agerlund Jensen
Peter Ø. Christensen

97 38 42 70
97 38 42 78 - Biltlf: 30 95 47 78

INGEN OPGAVE ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE.
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Grønbjerg
Børnehus
Den 24. marts havde Grønbjerg Bør
nehus kombineret generalforsamling
og forældremøde. Først afholdtes ge
neralforsamling ifølge vedtægterne.
Helle Engestoft aflagde formandsberet
ning med en gennemgang af store og
mindre begivenheder i årets løb. Bl.a.
børneteater i forsamlingshuset, koloni
i uge 26, fotografering af børnene,
eftermiddagsmad fra hjemmene,
arbejdslørdag.
Der var en forespørgsel til optagelse af
udenbys børn i Grønbjerg Børnehus,
dette vil fortsat kunne finde sted efter
nøje overvejelse.
Angående hovedrengøringen som be
styrelsen hidtil har forestået, blev andre

indbudt til også at deltage. Mange
meldte sig straks, andre kan melde sig
til Helle.
På valg var Inge Ibsen, Karen Marie
Pøhl og Eva Broni, hvoraf Eva genop
stillede.
Følgende blev nyvalgt til den nye be
styrelse:
Eva Broni, Palle Eriksen og Susanne
Andersen.
Suppleanter blev Jytte Nilausen og
Tina Vennevold.
Bestyrelsen har senere konstitueret sig
på følgende måde:
Eva Broni, formand.
Helle Engestoft, næstformand.
Else Pedersen og Palle Eriksen,
økonomi.
Susanne Andersen, sekretær.
Aftenen fortsatte derefter som for
ældremøde, for de ca. 40 fremmødte.
EP

Ørnhøj-Grønbjerg Havekreds.
Torsdag d. 26. maj kl. 19°0 •
Vi mødes hos Agnus Vestergaard, Teglværksvej, Grønbjerg, hvor vi bl.a. skal
se Fuchsia. Derefter kører vi til Anders Højmoses Planteskole i Kjærgård,
hvor der laves skovplanter ved frøformering. Løvplanter, vildt og miljøplanter.
Pil ved stiklinger. Karen og Anders Højmose er vært ved kaffen.
Tirsdag d. 14. juni kl. 1930 hos Ninna og Peder Nørkjær, Pogagervej 8,
Sørvad. Havevandring på en anden måde. Konsulent Lene Juhl Jørgensen,
vil være med og fortælle noget om plantesammensætningen og om hvad
der eventuelt kunne være anderledes i netop denne have. Aftenkaffen
medbringes. Alle er velkommen. Afgang fra parkeringspladsen kl. 19°0•
Med venlig hilsen Ørnhøj-Grønbjerg havekreds: Else Iversen.
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Mindeord.
Peder Ejnar Møller Laursen blev født i
Nørre Felding den 13. juli 1915 og
døde den 6. marts 1994 på Ringkøbing
sygehus 78 år gammel. Ejnar Møllers
død kom pludselig efter få dages
sygdom. Han har i sit lange liv haft et
ualmindelig godt helbred. Han har
f.eks. ikke været indlagt på sygehus,
siden han som 14 årig fik mandlerne
fjernet. Og selv nu som ældre havde
han i årevis ikke haft brug for at
konsultere læge. Men da han få dage
før sin død skovlede lidt sne uden for
stuehuset i Grønbjerg, blev han plud
selig syg. Rolig, beskeden og ligevæg
tig som han var, gik han bare i seng
og håbede, at det kunne gå over af sig
selv igen. Samtidig tænkte han på, at
det ville være vanskeligt for nogen at
komme ham til hjælp i det forfærdelige
føre, som det var i disse døgn. Da en
bekendt dagen efter kiggede ind til
Ejnar Møller, var sygdommen så
fremskreden, at det så ud til, at døden
var meget nær. Der blev hurtigt sendt
bud efter lægen, og en nabo sørgede
for at rydde vejen til ejendommen, så
ambulancen kunne komme frem, så i
løbet af kort tid var Ejnar Møller indlagt
på Ringkøbing sygehus. Her fik Ejnar
Møller en kort tid det meget bedre, så
han kunne få talt med nogle af sine
nærmeste. Men pludselig vendte
sygdomsbilledet igen, og Ejnar Møller
SOV stille ind.
Ejnar Møller blev født som nummer 3
af fem søskende. Som ung tjente han
forskellige steder, dels i Nørre Felding,
dels i Nørre Omme sogn. Her lærte
han Kristiane Pedersen fra Omgård at
kende. De blev viet i Nørre Omme
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kirke den 10. november 1943. Efter en
periode som bestyrer og medhjælp på
Kristiane Pedersens fødegård, Om
gård, købte parret deres egen ejen
dom, "Sig" på Nylandsvej i Grønbjerg.
De drev ejendommen med flid og
dygtighed, så det blev et mønsterbrug
efter datidens landbrugsprincipper
med masser af dyr og vekseldrift. Den
31. december 1957 havde Ejnar Møller
den store sorg at miste sin kære
hustru. Hun døde af en alvorlig syg
dom kun 49 år gammel. Da havde de
kun været gift i 14 år. Der var ingen
børn i ægteskabet, så Ejnar Møller blev
for alvor alene. De første år klarede
han sig med hjælp af skiftende hus
bestyrerinder, men det er mange år
siden. Ejnar Møller lærte selv at klare
husholdningen, og det gjorde han med
stor interesse. Han blev så dygtig
dertil, at han formåede at servere både
to og tre retter mad for sine gæster.
Han var en god og gæstfri vært, der
forstod at skabe hygge og glæde
omkring sig. Ejnar Møller var ikke
ensom. Han klagede ikke, men tog fat
på opgaverne med frejdigt mod. En
stor støtte har han haft i familien. Efter
Kristianes død rejste Ejnar Møller hver
anden søndag til fødegården i Nørre
Felding for at besøge broderen,
svigerinden og børnene. Efter bro
derens og svigerindens død fulgte han
stadig børnene og deres familie.
Juleaften var han på besøg hos den
ene familie og nytårsaften hos den
anden. Ejnar Møller nød at være i
selskab med både gode naboer og
venner. Han fulgte interesseret med i
samfundsdebatten ved hjælp af TV og
den lokale avis. Ejnar Møller efterlader
sig tre søstre, hvoraf to bor i Holstebro
og den tredie i Linde ved Holstebro.

Karl Møller blev født den 31. marts
1923 i Nødager sogn, Rønde kommu
ne, og han døde i hjemmet, Algade 5,
Grønbjerg, den 13. marts 1994 knap
71 år gammel. I de første barndomsår
flyttede Karl Møllers forældre med
familien til Fårup mellem Århus og
Randers, så Østjylland blev Karl
Møllers barndomsegn. Allerede som 14
årig kom Karl Møller i lære som
mejerist og afsluttede uddannelsen
med ophold på mejeriskolen i Odense.
I mange år derefter arbejdede Karl
Møller som mejerist forskellige steder
bl.a. i Sverige og på Fyn, og sidst blev
han mejerist på Grønbjerg mejeri i
slutningen af 40'erne. Den 8. oktober
1949 blev Karl Møller viet i Brejning
kirke til Anna Nørgaard Sørensen, der
var født og opvokset i Brejning sogn.
Karl Møller arbejdede nu ved Grøn
bjerg mejeri indtil mejeriets nedlæggel
se 1970. Han var glad for sit arbejde
og kontakten med andre mennesker,
men nu måtte han skifte arbejdsplads.
En bekendt opfordrede ham da til at
søge stillingen som regnskabsfører ved
Ørnhøj Møbel- og Tæppelager. Det var
en forretning, der var startet få år
forinden, men i en rivende udvikling.
Karl Møller fulgte firmaets udvikling
som en interesseret og dygtig regn
skabschef, indtil helbredet svigtede og
han valgte at lægge op. Det skete i
1985 samme år som Jørgen Jensen
afhændede firmaet. Karl Møller var et
virksomt og interesseret menneske,
der var glad for sit arbejde, hvor han
var ansat, dygtig og vellidt. Og når
arbejdsdagen var forbi, ville han gerne
ned og pusle i den store have ved
hjemmet i Grønbjerg. Interessen for
havearbejde var stor, og at se planter
gro og vokse og nyde blomsternes

duft og pryd var afslappende for Karl
Møller. Så længe kræfterne var i
behold fandt han kun arbejdet afvek
slende og nød opholdet i den store
have i fulde drag. Det var derfor tungt
for ham, da han til sidst kun med
besvær kunne komme ned til det
dejlige fredfyldte sted. I det hele taget
var Karl Møller glad for naturen, og han
ville gerne køre en tur ud i det blå
sammen med familien. Et yndet mål for
sådanne ture var Thorsminde. Vester
havet og det at gå rundt og tale med
de gæve fiskere betød meget for den
tidligere østjyde. En af Karl Møllers
store interesser, som han kunne dyrke
selv da kræfterne var små, var det at
læse gode bøger. Det gav ham næring
for hans undren og udsyn. Karl Møller
fulgte godt med i livet i det mindre
samfund såvel som i den store verden,
og han kunne godt lide en god diskus
sion - ikke mindst med børnene. Karl
Møller var en god og kærlig mand og
fader og mindes som den, børnene
trygt kunne gå til og drøfte små eller
store problemer. Tålmodigt lyttede han
og var altid overbevist om, at der nok
skulle findes en udvej. Karl Møllers
tålmodighed og ligevægt blev sat på
en hård prøve de sidste år på grund af
helbredet. Han var forhindret i at
deltage i større sammenkomster, men
lysten til at komme ud i naturen for
svandt aldrig. Derfor tog han også en
tur til England for at besøge en datter
med familie, selv da der ikke var
mange kræfter tilbage. Kernefamilien
var det største lyspunkt i de trange
tider. Karl Møller efterlader sig foruden
hustruen Anne Møller tre døtre med
familie - deriblandt 3 børnebørn.
Ernst Mølgaard Ottosen
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Grønbjerg IF
og børnefodbold.
Grønbjerg IF lægger ud med følgende
4 hold, 2 x Micro 88, et hold Micro 87
samt et hold lilleputter, i første halvår af
1994.
Micro 88 er spillere som er født efter
1/1-88, de skal dog helst være fyldt 4
år. De trænes i år af Søren Nilausen
samt, hans til enhver tid glade assi
stent, Ejner Jensen. Der er fast en 1116 spillere til træning i gymnastiksalen,
hver mandag fra 1600 til 17°0 • Jeg ved
ikke om det er der de har udvekslet
skoldkopper, men de har været noget
rødbroget den første tid. - Søren har
lovet at de kommer på græs, så snart
vejret tillader det. Træningen foregår
mest som leg, hvor motorikken og
koordinationsevnen forsøges styrket.
Der er vel reelt kun 20% fodbold i
træningen, f.eks. øvelser i at finde frem
til det rigtige mål, samt og undgå at
overrende medspillerne. -Gud, hvor er
der mange udfordringer at gå i gang
med, for de 2 nye trænere. Micro
88'erne kan opleves på Grønbjerg
Stadion første gang den 19/5 kl. 18°0 _
19°0, hvor bl.a. Grønbjerg 1 og 2
mødes i åben kamp.
Micro 88:
Trænere:
Søren Nilausen 97384378
og Ejner Jensen 97384067
Forældre:
Helle S. Jacobsen 97384460
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Micro 87 er spillere som er født efter
1/1-87 + 3 piger årg. 85 der spiller
med på holdet. De trænes i år af Niels
Jacobsen, bedre kendt som Niller. Man
kan godt se at der er 100% opbakning
på spillernes side da alle 8 pers.
(87'erne) er med til fodbold.
Jeg ved at nogle af spillerne tager sig
en lille middagssøvn, inden de hver
mandag/onsdag mødes til træning fra
.
. .
1700 - 1800. Det skulle vist være rigtig
'inn', at tage en skraver før det går løs.
Set fra sidelinien er det et hold med
krudt og dynamit i (middagssøvnen ? hvem ved). Der sker virkelig noget når
team 87 møder op. Jeg kan kun
anbefale at holde øje med, hvornår og
på hvilket tidspunkt Grønbjerg Dream
Team 87 møder op på stadion.
Micro 87:
Træner:
Niels Jacobsen 97384468
Forældre:
Erna Mikkelsen 97384208
lilleputter indbefatter en 14-15 spillere
henholdsvis årg. 82, 83 og 84. Holdets
træner hedder Jørgen Christiansen,
der igen i år har indvilget i, at træne
dette hold. J.C. er begyndt på 3.
sæson med stort set de samme
spillere. Han vil derfor i år gå mere i
dybden med hver enkelt spiller, for at
forbedre de tekniske færdigheder samt
taktisk forståelse - garneret med lidt
mere holddisciplin. Ikke dermed sagt
kæft, trit og retning, men at der spilles
for holdet i samlet flok og dettes
resultater.
Set fra sidelinien er det en stor flok

positive spillere, der virkelig står
sammen i med- og modgang. Efter et
par år med vel meget modgang, er
bøtten ligesom vendt i år.
Resultater:
1. kamp: Lem B - GIF
1-6
6
-4
2. kamp: GIF - Skjern GF2
Og bliver der tilgang af yderligere et
par spillere inden sommerferien, vil der
blive tilmeldt endnu et 7 mands lilleput
hold. Et 11 mands hold er nok næsten
udelukket, da det vil resultere i, at vi
hvergang vil møde udelukkende rene
lilleput drengehold, fra de lidt større
klubber + mere kørsel til vores ellers
så velvillige supporters, men hvem
ved, -der er da ikke nogen der er så
store, at de ikke også kan lægges ned.

lilleput:
Træner:
Jørgen Christiansen 97381145
Forældre:
Signe Bilgrav Nielsen 97384164
og Niels Olesen 97384321
Vi fra børneudvalget glæder os i særlig
høj grad til sæsonen 1994 da vi med
over 40 aktive medlemmer vil komme
med et bidrag til klubbens 60 år
Jubilæum i august. Evt. henvendelser
kan rettes til:
Børneudvalget GIF:
Helle S. Jacobsen
Signe Bilgrav Nielsen
Kr. Knudsen
Arne Pedersen

BRUGSEN
TÆT PÅ DIG
OG DIN HVERDAG
--.\

Grønbjerg Brugs er meget
i5.
����f;;::;3-;¼::���;;o-, �
mere end en dagligvarebutik. Her
an du også købe benzin og bestille fyrings_
.
-_ -�->
olie.
Brugsen
har postekspedition samt håndkøbsudsalg
-:-�.; . - ----og udlevering af receptmedicin fra Apoteket. Du kan indlevere film
til fremkaldelse, du kan leje porcelæn til fester, indlevere tøj til vask og rens, få
lavet fotokopier, få sendt telefax, brødudsalg (også søndag) og meget mere.

HENT DET HELE I BRUGSEN - SÅ SPARER DU BÅDE TID OG PENGE
OGSÅ I BRUGSEN: Online Tips & Lotto.
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Skolens kor reddede den generalforsamling I I I
Man kunne måske forvente, at der var
blevet nogen diskussion ved Brugsens
generalforsamling, nu hvor der var sket
et uddelerskifte, men nej - der var kun
en enkelt opfordring til bestyrelsen om
at drøfte udnyttelsen af lukkeloven
optimal - samt at se på muligheden for
at holde åben hele dagen også i "mid
dagspausen".
Men var diskussionen på nulpunktet,
var den minimusical, som skolens kor
opførte til gengæld medvirkende til, at
aftenen blev en oplevelse - De gjorde
det godt de unge piger - små klare
stemmer, der tilsammen nok kunne

fylde forsamlingshuset med den her
ligste sang. Ind imellem afløst af fine
solo præstationer - og agere kunne de
også - små frigjorte mennesker på
scenen som var det den naturligste
ting i verden. Ros til dem og korets
leder Inge-Lise Vestergård. Lad os blot
benytte dem i andre sammenhænge
det kan vi og de godt tåle - og lad os
så få en lidt bre-dere debat og forslag
til hvordan vi kan bevare og helst
udbygge Brugsens omsætning DET
ER VORES SIDSTE DAGLIGVAREBU
TIK og dermed noget af grundlaget for
byens eksistens.
mb

Arets Grønbjergviking 1994
Aflever dit forslag til Årets Grønbjerg viking senest d. 15. juni
Se omtalen side 42.
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GRØNBJERG - 2000
Kommunens svar på KG-gruppens
ansøgning til kommunen om forhånds
godkendelse af midler til lokaleudvidel
ser til de forskellige grupper, hvor man
søger om støtte på 2 kroner pr. hver
indsamlet krone var følgende: citat "I
brevet søger I også om forhåndsgod
kendelse til hjælp til de lokaleudvidelser,
som I mener der bliver behov for inden
for sport, fritid og kultur.
Jeres henvendelse har også været
behandlet i udvalget for børn, undervis
ning og kultur.
Økonomiudvalget kan ikke imødekomme
ønsket om økonomisk støtte på det
foreliggende grundlag, men man synes
projektet er interessant, og vi kan love
at Grønbjergs fremtid vil indgå i byrådets
plandrøftelse i løbet af 1994."
Da økonomiudvalget fandt at projektet
var interessant, ville vi gerne imødekom
me økonomiudvalget med de nød
vendige oplysninger, derfor sendte vi en
skrivelse til økonomiudvalget med bl.a.
følgende citat: "Da vi mener, at projektet
kan få positiv indflydelse på ikke blot
Grønbjergs fremtid, men på Kommunen
som helhed, stiller Grønbjerg - 2000 sig
gerne til rådighed ved et møde, således
at hele projektet kan belyses, så
grundlaget for økonomisk støtte kan
opfyldes."
Økonomiudvalget svarede med
følgende: citat "Økonomiudvalget
besluttede i forbindelse med behandlin
gen af sagen, at den tidligere trufne
beslutning, som I har fået oplyst i brevet
af 3. marts 1994 fastholdes.
Økonomiudvalget mener på baggrund
heraf ikke, at der er behov for at afhol-de
et møde som foreslået i jeres brev."
KG gruppen under Grønbjerg - 2000
finder, at byrådets svar er en smule

ambivalent ved at man på den ene side
synes, at projektet er interessant, og så
på den anden side ikke er interesseret
i at få flere oplysninger om projektet, der
kan belyse Grønbjergboernes egen
mening om sognets fremtid.
Så skal beslutningerne decentraliseres
og borgernes medindflydelse have
nogen reel værdi, burde man da tage
imod sådan et tilbud med kyshånd !!!!!!
Da vi er midt i generalforsamlingernes
tid, vil vi vente med at kontakte besty
relserne for videre behandling af projek
terne, til man har konstitueret sig.
På GRØNBJERG - 2000 vegne
John Asmussen og
Mogens Ballegaard.
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VI LEVERER VARM OG
KOLD MAD UD AF
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Tlf: 97 38 44 50
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Hva' er go' til kvinder ?
Tavshedens lov lyder
"Et problem eksi
sterer ikke, når der
ikke tales om det''.
Det er jo nemt!
Men det indebærer
også, at problemet
ikke bliver løst.
Et sådant problem er den slappe
bækkenbundsmuskulatur.
Alt for mange kvinder lider i stilhed af
ufrivillig vandladning.
Det er problemer med at "holde tæt''
ved belastning af bækkenbunden.
Det kan være ved sport især hop og
løb, under hosten og nysen, ved løft
af tunge ting eller slet og ret proble
mer med nå på toilettet i tide.
Vi er som kvinder opdraget til at alt
hvad der er syd for navlen er omgivet
af tabuer. Små piger må ikke pille sig,
når de sidder på potte. De får den
besked at de skal holde med det
griseri.
Det er derfor ikke underligt at kvin
ders viden om egne kropsfunktioner,
især når det gælder underlivet, er
utrolig ringe.
Dertil kommer at det er frygtelig flovt
for en voksen at genopleve barndom
mens skam over den pinlige situation,
man befinder sig i, når det er "gået
galt".
Bækkenbunden er en muskelplade,
som sidder dybt inde i bækkenet.
Den har facon som en skål, der ven
der opad. I denne skål hviler livmo34

deren og blæren. Når man laver
knibeøvelser, trækker musklerne sig
sammen og lukker af for urinrøret,
skeden og endetarmen.
Netop fordi bækkenbunden er mu
skulatur, er det mulig ved bevidst og
rigtig træning at mindske eller direkte
forhindre problemerne ved den slap
pe bækkenbund. Det er aldrig for
sent at gå i gang !
På fødselsforberedelse og ef
ter-fødselskurser hører/lærer man at
lave knibeøvelser, men alt for mange
tror at knibeøvelser i to - tre uger
klarer det lille problem.
Vedrørende konkrete øvelser til op
træningen af bækkenbunden og
selvkontrolsmetoder af muskelstyrken
og - koordineringen kan jeg anbefale
følgende to bøger
Helle Gotved
Bækkenbundens
optræning ved vandladningsproble
mer.
Jeanette Deleuran : Knib sammen.
Rådfør Jer med bibliotekaren ! !
Lissi Aagaard Dyrberg

DK BENZIN
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf. 97 38 41 87

Bliver vandværkets opgave - Skatteopkrævning ?
Der var mødt næsten 40 op til vandvær
kets orienteringsmøde torsdag aften d.
17. marts om installering af vandmålere
eller ej. Vandværkets formand Leif
Tange indledte med en meget pædago
gisk gennemgang af vandets kredsløb
fra hav og til hav igen via jordens eget
rensningsanlæg, gennem vandværket,
vore vandhaner, rensningsanlægget ved
Pøl bæk og ud i bækken. I Grønbjerg
har vi vand nok, masser af vand, det
kan måles ved hjælp af nedbørsmæng
de, fordampning og målinger af vand
standen i boringerne. Så det er trist at
se, når folks haver bliver brune, så vand
endelig. Vi har to boringer een på 25
meter af ældre dato og en nyere, der
går ned til en dybde af 80 meter, hvor
man dog kun henter vandet i en dybde
af ca. 12 meter. Vandet i Grønbjerg er
godt, der er et meget lille nitratindhold.
Der er ikke foretaget prøver på indhold
af atrazin og andre sprøjtemidler i
Ringkjøbing Amt, da der sikkert kun er
foretaget prøver i de områder, hvor man
har haft mistanke til, at disse giftstoffer
findes. Men da vores vand kommer fra
et stort område, skal man ikke blot i
vort område, men også ude

omkring tænke sig gevaldigt om, når
det drejer sig om kemikalieforbrug.
Der var mange tal på bordet, som
belyste faste afgifter, statsafgifter og
afledningsafgifter. Både for enlige, pen
sionister, husstande med familie, virk
somheder, institutioner og landbrug af
forskellige størrelser. Er man interes
seret i tallene, kan man få dem ved
henvendelse til bestyrelsen. Derefter var
der en bred debat om for eller imod
vandmålere. Der var mange tilkendegi
velser for de to synspunkter, og det
endte da også med, at man blev nødt til
ved håndsoprækning at tilkendegive,
vejledende for bestyrelsen, hvad for
samlingen ønskede. Der var 16 der var
imod og 19 for vandmålere. Så er det
op til bestyrelsen at træffe den endelige
afgørelse om vandmålere eller ej.
Leif Tange sluttede med at referere lidt
fra bestyrelsesprotokollen der var
påbegyndt i 1927. Han sluttede af med
at sige at formandsposten står åben til
efteråret hvor han er på valg "og jeg
mener det''. "Det har været sjovt at
arbejde for og med vandværket, men
jeg ønsker ikke at være skatteopkræ
ver", var de afsluttende bemærkninger
mb
fra Leif Tange.

Kom og gå efter behag-musik !
Spjald/Grønbjerg Musikforening og Spjald skole holder 4 raske aftener
med musik på Spjald skole.
Fra Tirsdag d. 24. maj til Fredag d. 27. maj fra kl 1830 tll ca 21 30
Se omtalen og programmet på side 37.
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Salmesang og studenterløjer!
Påsken er forlængst ovre når Runeste
nen kommer igen. Tirsdag d. 15.
marts. Det havde været en brandstorm
hele dagen - da vi står ud af billen på
parkeringspladsen, opdager jeg, at det
er blevet stille og klart - Kirken ligger,
hvor den altid har ligget - men i aften
har himlen endnu et gyldent skær fra
solen. Vi er undervejs til musik-guds
tjeneste. Indenfor er der god varme,
lys og blomster og døren går op og i,
ellers var der jo ingen at holde gudstje
neste for.
Nu bruger jeg de samme forkortelser
som i programmet.
T.T. står for Thorup Thomsen
J.H for Jonsvein Høgagård.
Vi undrede os over hvad G.T og N.T
dog kunne stå for, det kunne da ikke
være Mølgaard Ottosen; men det var
hans oplæsning fra det gamle og det
rrye !estamente. Det fik vi opklaret på
rette sted senere. Vi skulle forberede
os til påske. Klejnstrup bød velkom
men på sin egen rolige og korrekte
måde, og gudstjenesten begyndte
med Max Regers præludium "Love den
Herre", fremført af J.H. De tre øvrige
musikstykker var også af Max Reger.
Senere spillede J.H. "Af dybsens nød,
o Gud, til dig". De dybe "stemmer" er
sat på roligt og stilfærdigt, så man kan
leve med i musikken. T.T. spillede
"Hvorledes skal jeg møde" - jeg tror
alle "stemmer" var sat på. Vi må glæde
os over, at vi fik et dejligt orgel for år
tilbage. Præsten læste teksten fra den
gamle bog fra G.T. Esajes kap. 52 v.
13 - kap 53 v. 9 - G.T. Ps. 1-19 - Mat.
21-11 - Johs. 17 v 1-5. Ind imellem
sang vi nr. 2 "Love den herrer" - nr. 7
"Herre gud det dyre navn" - nr. 73
"Hvorledes skal jeg møde" - nr. 17
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"Intet så stort, han det jo kan". Deref
ter var der kollekt og velsignelse,
sidste salme nr. 5 "Havde jeg dog tu
sind tunger" -læs vers 4 hvis du har tid.
T.T. spillede postludium. Klejnstrup
sagde at vi alle var velkommen i
skolen. I kirken kunne vi godt have
været flere; men i skolen kom vi til at
sidde så tæt, at vi kom hinanden ved;
men hellere det end der står dækket til
dem, der ikke kom. Vi fik god kaffe
med brød, og man kan ikke skylde
menighedsrådet for, at de skærer
deres egne fingre, når de skærer
brødet ud, der var sikkert ingen der gik
sultne hjem. Derefter fik vi underhold
ning for alle pengene. Klejnstrup og
T.T. forestillede et par Svenske studen
ter, der stod på gaden i Upsalla og
sang om alle de smukke bygninger,
det var aften. Selv om jeg ikke er
svensker forstod jeg, at de blev enige
om at gå på værtshus. Fin fin opført
og J.H. ledsagede på klaver.
Derefter fortalte præsten om det nye
tillæg til salmebogen. En kommission
var nedsat, til at finde frem til de rigtige
salmer. De havde samlet 2000 sam
men fra alle dele af landet . Men da de
var gennemgået, var der ca. 180
tilbage, og de er allerede blevet
kritiseret både i Jyllandsposten og
Radioen - det er ikke så let at kassere,
når der ikke findes noget bedre at
sætte i stedet. Derefter sang vi igen forslag fra de tilstedeværende og J.H.
boltrede sig ved klaveret, både med
og uden noder.
Derefter sagde Knud Agergård tak til
alle, også os der kun havde nydt
aftenen.
Det er, hvad der er hørt og set fra
Tjørnevej 1, 15. marts 1994.

Kom og gå efter behag-musik!
Spjald/Grønbjerg Musikforening og
Spjald skole holder 4 raske aftener
med musik på Spjald skole i slutningen
af maj.
Undervisningen er i denne uge henlagt
til koncertvirksomhed fra kl. 1830 - 2130

MU
E13
E11
MU

Sanne Pedersen (Torsdagseleverne i trommesæt og marimba).
Tove Madsen (Klaver)
Susanne Lund (Klaver og guitar)
Skolebørn 3.4.5. årg. - På gloende pæle.

Vi glæder os til at være skole og
musikforening, der er ved at sprænges
af musik disse 5 dage. Vi glæder os til
at vise publikum, som kan gå og kom
me efter behag alle aftener, hvad vore
elever har beskæftiget sig med i dette
undervisningsår. Vi synes, der er ar
bejdet meget seriøst, takket være
stabile og trofaste lærerkræfter.

Fredag d. 27.5.1994.
Musikfestival 1900 - 2300 (ca.)
MU Spjald Skoles børnekor
MU Marimbaorkesteret
GY Elklabas
GY No Name
GY Syltede Rødbeder
GY Jolly Jompers
GY Arne Bjarnes Bluesband.

Tirsdag d. 24.5.94
MU Marimbapop (6. årg.)
MU Aftenens overraskelse
MU Skolebørn fra frivillig musik 1 . og
2. årg.
E11 Susanne lunds tirsdagselever
(klaver og orgeleleverne)
E13 Birgitte Andersens elever (trom
mesæt)
MU Henrik Kristensens elever (trompeter og blæsergruppen)

Hver aften er der fælles kaffepause.
Kaffe og kage koster 20 kr. og juice og
kage koster 10 kr. Overskuddet går til
instrumentkøb.

Onsdag d. 25.5.1994
MU Juniormarimba
MU Aftenens overraskelse.
Bib Peter Jessens elever (klaver,
orgel, sax og tværfløjte).
E11 Jan Jansens elever (orgel, key
bord)
MU Sanne Pedersen (Onsdagsele
verne i trommesæt og klaver).
MU Skolebørn 2.3.4.5.6. årg. - 5 Erik
Sommer sange.
Torsdag d. 26.5.1994.
MU Rytmemarimba
GY John Heise (Guitar, bas, Poul
and the Ladies, Outlaws).

I Grønbjerg bliver forårskoncerten
onsdag d. 8.6.1994. I samarbejde med
skolens kor og den frivillige Musikun
dervisning inviteres til en musikaften på
skolen. Susanne lunds elever viser
denne aften, hvad de har arbejdet
med. Her bedes man selv medbringe
aftenskaffen. Aftenen slutter med fæl
lessange.
Vores nye brochure er lige på trapper
ne, vi glæder os til at præsentere en
fin vifte af musiktilbud i det kommende
år. Det er vigtigt, at melde sig til
undervisningen, som man ønsker for
sig selv eller sit barn, inden sommer
ferien, da vi skal have lavet aftale både
med lærerkræfter og ang. lokaler.
Venlig hilsen
Linda Andersen.
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Efterlysning !
24 tilhørere overværede dyrlæge Jo
hannes lunds spændende fortælling
og lysbilledeforedrag fra Brejning og
Nr. Omme sogne ved Lokalhistorisk
Arkivs hjemstavnsaften fredag d. 25.
marts. Johannes Lund behandlede ti
den fra ca. 1600 og næsten frem til i
dag idet den fælles præst for de to
sogne, pastor Bergenhammer, havde
oprettet et legat, der skulle uddeles til
Brejning og Nr. Omme sognes skoler.
Denne uddeling af midler havde fundet
sted lige ind til sognedelingen i 1970,
hvor man mistede forbindelsen til
fundatsen. Så er der nogen, der har en
ide om, hvor man kan finde fundatsen
samt de obligationer, der hører til
legatet, kan man henvende sig til Peter

Svendsen (Lokalhistorisk Arkiv) eller til
Johannes Lund.
Men inden den historie fik vi en spæn
dende historie om Brejninggårds
omskiftende tilværelse med progressi
ve ejere, der på et meget tidligt tids
punkt prøvede at ophæve hoveriet, til
mere brøsige ejere der genindførte
hoveriet. Endvidere var der lysbilleder
fra gårdene omkring Brejninggård.
En god og oplysende aften der godt
kunne have tålt nogle flere tilhørere,
især i en tid hvor kendskabet til sin
egn og rødder ikke er den værste
ballast, man kan udstyres med.
Johannes Lund er dyrlæge i Spjald.
mb

Grønbjerg Idrætsforening
bliver 60 år ung ! !
Denne begivenhed vil vi gerne festliggøre sammen med alle
indbyggere i Grønbjerg og omegn. Festlighederne starter den
10. august, og slutter af med et gigantisk teltbal på Grønbjerg
stadion lørdag d. 13. august. Programmet for jubilæumsugen
offentliggøres i næste nummer af Runestenen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.
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Konfirmation i Nr. Omme Kirke 1994.

Stående fra venstre: Flemming Bendtsen, Henrik Pedersen, Inge Kjærgaard, Michael Johansen,
Heidi Sandal, Michael Jensen, Christian Andersen, Ninna Kjær, pastor Ernst M. Ottosen.
Siddende fra venstre: Kristine Thomsen, Jette Olsen, Lena Kristiansen, Karen Sønderby
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GUFs Badmintonturnering.
Vor egen lokale badmintonturnering
løb af stablen d. 12. og 13. marts. Vore
dygtige drengespillere ydede en god
indsats og spillede. nogle spændende
og seværdige kampe. Også seniorerne
gik til kampene med iver. I år havde vi
gennemført, at der skulle trækkes lod
om partneren i alle voksne double
kampe, og det gjorde, at flere deltog,
og at kampene blev mere lige. Vi
håber, at endnu flere vil deltage til
næste år, for det er et par hyggelige
dage. Vinderne blev:
Drenge single:
1 . Henrik Mortensen
2. Rasmus Mikkelsen
Drenge double:
1 . Henrik Mortensen og
Rasmus Mikkelsen.
2. Peter Eriksen og Lars Mortensen
Herre single:
1. Klaus Tang
2. Jørgen Demant
Herre double:
1 . Torben Sønderby og
Jørgen Demant
2 Ole Østergaard og Jakob Tange
Dame double:
1. Iris Kamp og
Anne Kirsten Gammelgaard
2. Dora Kristensen og
Grethe Kristensen
Mixed double:
1. Jørgen Demant og Grete Tange
2. Dora Kristensen og
Jesper Mikkelsen
40

Husholdningsforeningen
får ny formand.
Ved husholdningsforeningens gen
eralforsamling d. 20 april var for
manden Birthe Jensen på valg og
ønskede ikke at genopstille. Som nyt
medlem til bestyrelsen blev valg Oda
Sørensen, som på et senere konstitu
erende møde også blev valgt som
formand.
I forbindelse med generalforsamlin
gen blev der vist spændende og
inspirerende eksempler på forårsde
korationer af Kirsten Seppelin fra
Kræmmerhuset i Vind. Der var mødt
ca. 20 op til generalforsamlingen.
Best.

Grønbjerg Sand
og grusgrav
v/ Knud Pøl

Holstebrovej 28, 6971 Spjald
Alt i:
• Stabil grus
• Støbe sand
e Fyld sand
Jordarbejde udføres med:
• Gummiged
• Gravemaskine
• Rendegraver

97 38 43 86-Biltlf.30978186

Tak til forældrene.
Jeg Birthe Jensen er ophørt som
dagplejer af både helbredsmæssige
grunde og nedskæring af dagplejen,
så jeg vil gerne takke de forældre jeg
har været i berøring med igennem
årene, med at passe jeres børn. Det
har givet mig mange gode minder,
som jeg kan tænke på, nu når jeg går
alene og prøver at få hverdagen til at
gå. Hvor var det dejligt at stå op om
morgenen, og møde alle de kære børn
når I skulle på arbejdet, det gav mange
gode timer, med mange pudsige
oplevelser. Tak for samarbejdet.
Nu vil jeg håbe for alle jer mødre der
går på forældreorlov, at I må nyde det
og få mange gode timer med jeres
børn. Tænk! nu kan I se når den første
tand bryder igennem, I kan opleve de
første famlende skridt, og det første
forsigtige mor (som de så tit har sagt
til os).
Rigtig god orlov.
Birthe Jensen Algade 19.

Grønbjerg
lokalhistorisk arkiv
Generalforsamling med
dagsorden i henhold til
vedtægterne afholdes
arkivets lokaler
Ommegårdvej 9.
Fredag d. 27. maj kl. 20.
Åben hus i arkivet fra kl.
18.30
Bestyrelsen.

Vandretur i Kiddal plantage.
I samarbejde med naturfredningsforeningen Videbæk afdeling har vi
fået Sigfred Nyborg til at give en rundvisning i Kiddal Plantage.
Mandag d. 13 juni kl. 19°0
Vi mødes på parkeringspladsen ved Nr. Omme Bakker
Støvler tilrådes, Kaffe medbringes. Midtvejs vil der være gratis øl
og vand
Sogneforeningen
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Sogneforeningen.
Fra den 1. maj 1994 er Jørgen De
mant kommet til at stå for al udlejning
af og fra forsamlingshuset samt
bestilling af flagalleen. Rengøringen
af forsamlingshuset vil Grethe Henrik
sen tage sig af, og opsættelsen af
flagalleen står Ejnar Vendelbo Jensen
fremover for. Vi takker Lise og Kristen
for et godt samarbejde og ser frem til
et ligeså godt samarbejde med
Grethe og Ejnar.
Helle Engestoft vil hvert år skænke
Sogneforeningen en lille kopi i sølv af
vikingen ved skolen, indtil hun op
hører med sin guldsmedevirksomhed
eller fraflytter sognet.
Dette tilbud modtager vi med tak og
derfor vil vi fra i år uddele denne
sølwiking til en person, gruppe eller
forening i Grønbjerg sogn, som har
gjort sig bemærket på en positiv
måde, enten i det store eller i det
små. Denne overrækkelse vil finde
sted Set. Hans aften, og vi vil meget
gerne have skriftligt begrundede
forslag til "Grønbjergs Viking 1994"
senest den 15. juni. Ud fra de skriftli
ge forslag vil Sogneforeningen så
foretage det endelig valg. De skriftlige
forslag bedes afleveret i Alan Larsens
postkasse, Ørnhøjvej 8.

Sogneforeningen har sendt folder ud
med girokort til alle husstande, og vi vil
lige gøre opmærksom på at Ringkjø
bing Landbobank i Grønbjerg vil
overføre betaling af kontingent gratis
for alle vore medlemmer. Vi har lavet
en blanket, og hvis man udfylder
denne i banken, så vil betalingen ske
automatisk den 1. april hvert år fremo
ver.
Benyt dette tilbud, så er man fri for at
huske på at få betalt til tiden. Såfremt
man skulle ønske at stoppe eller
ændre denne overførsel, skal man
henvende sig til Jørgen Demant, som
så sørger for at blanketten bliver rettet.
Bestyrelsen

VI SIGER TAK
7. klasse på Grønbjerg Skole siger
hermed tak for bidraget af aviser, pap
og papir, som blev samlet lørdag d.
9. april.
Beløbet blev på i alt 1075,- kr. som
skal bruges til vores lejrtur.
Vi giver stafetten videre til en ny
klasse, som vil samle aviser ind i
foråret '95.

Så gem aviserne.
Det kan betale sig.

MAD UNDER ÅBEN HIMMEL.
Kulturgruppen vil arrangere fællesspisning fredag d. 5. august 1994.
Hvis vejret tillader vil arrangementet blive afholdt udendørs. Læs
nærmere i næste nummer af Runestenen.
Kulturgruppen.
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Gule fanden.
Ordningen derhjemme blev ikke dulgt for
Povl Jakobsen, som let kunne skaffe sig
underretning gennem sine venner, smugler
ne. Povl var en slyngel fra isse til fodsål, og
rigtignok var han bleven betagen af lidenska
belig elskov til Kristine, men beregningen
blandede sig deri, idet han håbede ved
hende at få del i den ret betydelige velstand
i Holmgård. Det var derfor hans ønske at få
pigen med hendes faders samtykke, og det,
mente han nok, kunne lade sig gøre, når
han kunne få den gamle til at tro, at han
besad en stor formue. Han tænkte sig, at
han fra ligesindede kammerater kunne skaffe
sig vidnesbyrd, som Peder Madsen foreløbig
ville tro på, og så kunne det måske lykkes
ham at få pigen i sin magt, inden sandheden
kom for dagen. Han havde jo også lovet
hende at indfinde sig med sine bevisligheder,
inden brylluppet med Søren Tiphede fandt
sted; men der var gyldig grund til at sagen gik
i langdrag for ham; thi han havde gjort sine
fingre for brede over for fremmed gods.
Øvrigheden i en af de sønderjyske byer havde
ønsket hans nærværelse og omsider gjort
gilde for ham med nogle dages vand og brød,
uden at tage hensyn til, at han skulle hen at
hindre Søren Tiphedes bryllup. Han skyndte
sig dog af sted, så snart han slap løs, og han
rastede heller ikke meget undervejs, men kom
alligevel ikke til Holmgård, før ægtevielsen var
sket. Uden nærmere at overveje, opfordrede
han den sorgfulde brud til at lade sig bortføre,
hvilket hun lige så ubetænksom gik ind på.
Så havde han da hende, og han var ikke uden
håb med hensyn til hendes formue. Det var
rimeligt, at den dybt krænkede brudgom ville
søge at få ægteskabet ophævet, og så kunne
Povl vel med tiden blive Peder Madsens lov
lige svigersøn og erholde rettigheder som
sådan. Dette håb forsvandt, da han hørte, at
manden havde bortgivet al sin ejendom til sin
ældste datter. En god del af kærligheden til
Kristine forsvandt måske med det samme, om
han end ikke lige straks havde hjerte til helt at
overlade hende til sig selv.
,.Jeg er meget ked af, at jeg har bragt ham
med her til gården, « sagde Hans Hovborg, da
han atter kom til Holmgård; •men jeg er jo da
uskyldig og jeg advarede dig da også for
ham. «

•Det gjorde du, « indrømmede Peter Madsen.
•Du sagde, at han var en vindspiller; men du
omtalte ikke, at han var et så topmålt ugude
ligt skarn. «
»Nå, måske vidste jeg det ikke. Jeg har nok
set, at han var letsindig og kun lidet samvittig
hedsfuld; men overlagt ondskab har jeg ikke
mærket hos ham. « »Herregud! Hvordan mon
den stakkels Kristine har det?•
•Ikke videre godt, er jeg bange for,« sagde
Hans, •og det skulle ikke undre mig, om hun
en gang kom her hjem og bad om godt vejr. «
»Her hjemme har hun intet at gøre, « snerrede
Karen. »Vi vil ikke vide af hende. «
Faderen sendte hende et misbilligende blik,
og siden tænkte han mere end forhen på sin
tabte datter. Han kom så også til at tænke på
sin adfærd mod hende og på sit eget tidligere
. liv, og han, der før havde anset sig selv for en
retfærdig mand, fandt såre meget hos sig, der
ikke kunne stå prøve for en retvis dom. Da var
det, at han, som Povl havde udtrykt sig, slog
sig til »Bibellæsning og Hellighed «. Sorg og
anger drev ham nærmere hen til Gud og
frelseren, og han ville gerne have haft sin
tilbageblevne datter med den samme vej, men
hos hende fandt han sin egen selvretfærdig
hed og egensind i forhøjet grad. Hun spottede
sin faders forandrede sindelag, som hun tog
for en virkning af hans begyndende ånds
svækkelse.
Det var en søndag i februar, en uhyggelig dag
med regn og storm, at Kristine tilbagelagde de
sidste mil af sin kummerfulde vandring.
Dyngvåd fra top til tå, overstænket af vejens
smuds, stred hun sig frem mod uvejret med
sin kære byrde. Aftenens mørke sænkede sig
over den mørke endeløse hede; men hun ville
ikke give tabt så nær ved sin rejses mål, og
den brede drivervej var let at finde. Hun var
forkommen af træthed og sult. thi i den
hjeml:ge egn havde hun ikke villet nærme sig
menneskeboliger; men oppe på et af højde
punkterne i Omme Bjærge satte hun sig for at
give sit barn die. Foran hende lå nu hendes
hjemlige slette, og et fjernt lyspunkt troede
hun at kende, som skinnede ud fra Holmgårds
vinduer. Da voksede i hende den ofte gen
komne frygt for, hvordan modtagelsen ville
blive, og hun sukkede til Gud om, at hun dog
måtte finde et fristed for hendes barn, om hun
så selv skulle blive hjemløs og venneløs sit
. ...fortsættes.
hele liv.
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Der går mange
gode "ender" på
et godt stykke
LIMTRÆ
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Asmussen & Sørensen

Grønbierg · 6971 Sp1ald
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