
 

STENEN 

Nr. 80 17. maj 2006 14. årgang 

RUNE 

Grønbjergs Kanon er nu på plads 
 

Nr. Omme kirke blev - måske ikke overraskende - den store vinder i ud-

nævnelsen af emner under kategorien Arkitektur i Grønbjergs Kanon. 

Se de øvrige emner i alle kategorierne inde i bladet. 
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���� Redaktionen 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg! 

Sidst jeg sad her var der næsten en 
halv meter sne og termometeret nær-
mede sig de 10 - 15 graders kulde - i 
dag er det høj solskin 25 grader uden-
for og her ved min computer nærmer 
temperaturen sig 27 grader - Det kan 
jeg se på mit kviksølvstermometer der 
måler 1/10 del grader og går fra 20 - 50 
grader - hvor jeg så end har fået et så-
dant fint måleinstrument fra? 
Men sneen er garanteret smeltet herude 
og det hele er i fuld gang med at kom-
me op af jorden og alt springer ud i 
træer og buske - hvilken herlig tid. 

Projekt Pengeyngel 
Som man kan se inde i bladet har byg-
gegruppen omkring Ungdomsklubben 
sat forskellige initiativer i gang for at 
skaffe midler til egnede lokaler for 
Ungdomsklubbens aktiviteter. 
Ansøgningen til Indenrigsministeriet 
gav ikke pote denne gang, så vi må i 
gang med selv at skaffe midlerne, men 
der er meget grøde i diskussionerne om 
diverse tiltag. Det der er i spil er Ind-
gangsparti ved Multisalen, forlængelse 
af Biblioteket op mod skolen med di-
verse klub/klasselokaler og Forsam-
lingshusets fremtid. Der er nok at sam-
le ind til og måske endnu mere at tage 
stilling til. 

Grønbjerg-Kanon 
Så kom Grønbjergs Kanon til verden. 
Mange har hjulpet med forslag til em-
ner inden for de enkelte kategorier og 
dermed været med til at prioritere en 
rækkefølge inden for de forskellige ka-
tegorier. Der er fundet emner under 
næsten alle kategorier. Nogle kan må-
ske godt diskuteres, men de forslag der 

RUNESTENEN 

wwwwwwwwwwww.runestenen.dk.runestenen.dk.runestenen.dk.runestenen.dk    

Redaktør:  
Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.  
Tlf: 97 38 43 32   
e-mail: runestenen@runestenen.dk 

Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn 
(Videbæk Kommune) og trykkes i 425 eks. og vi 
respekterer ikke et ”nej tak” ! 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.

er fremkommet er forslag fra de forskel-
lige bidragsydere. Jeg har valgt at tage 
to eksempler inden for hver kategori 
hvis det var muligt. Nogle kategorier fik 
helt op til 6 forskellige forslag. Og en 
enkelt kategori fik overhovedet ingen 
forslag. Men gå selv på udkig på mid-
tersiderne. Resultatet er måske ikke 
overraskende, selvom emner af lidt æl-
dre dato er dukket op og andre har levet 
lidt i ubemærkethed.  
Måske giver listen anledning til diskus-
sion - bolden er givet op. 

Omdeling af Runestenen 
Jeg håber ikke at omlægningen af Rune-
stenens udbringning har givet anledning 
til besvær for modtagerne. 
Johannes og Ingrid, der nu deler Rune-
stenen ud, siger, at de fornøjer sig ved 
at komme rundt i hele sognet. 

Fortsat rigtig glædelig forår og sommer 
- hvis ikke det var det vi fik i skrivende
stund. �

Deadline for nr. 81 er 

lørdag d. 24. juni 

Bladet udkommer 

onsdag d. 12. juli 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Gravers Kjærgaard 

 
Den politiske priori-

tering af serviceni-

veauet 

Forberedelsesarbejdet 

af de nye kommuner 

er nu på vej ind i den 

afgørende fase. Om 

et halvt år skal bud-

getterne være vedtaget og det økonomiske 

grundlag for driften af den nye kommune 

dermed på plads. Forberedelsen af service-

niveauet har mange steder kørt i to forskel-

lige spor nemlig på den ene side fastlæg-

gelse af økonomiske rammer og på den an-

den side de konkrete indholdsmæssige di-

skussioner af nyt serviceniveau. Udfordrin-

gen er at få de to processer til at mødes.  

Dette er et direkte afskrift fra bladet Dan-

ske Kommuner. Det siger en hel del om, 

hvad der foregår lige nu i de nye byråd, - 

tror jeg nok. Det er jo ikke alle tanker om 

fremtiden der kan læses i en dagsorden. 

Derfor tror jeg, det er meget vigtigt at poli-

tikerne er bevidst om en åben dialog med 

borgere og ansatte, ikke mindst vore insti-

tutionsledere. Nu mener jeg ikke, det kun 

er politikernes ansvar. Skal der være dia-

log, er man forpligtet på begge sider af 

bordet. Sluttelig er det dog politikerne der 

tager beslutningerne og ansvaret. 

Selv om de nye kommuner ser dagens lys 

ved indgangen til 2007, tror jeg ikke alt er 

harmoniseret og rettet til fra dag 1. Men 

som nævnt indledningsvis starter budgettet 

for 2007 fra dag 1, derfor er fremtiden ikke 

noget der kommer dryssende over de næste 

3-5 år, der er nu tingene skal påvirkes, hvis 

man vil have indflydelse. Samtidig er det 

nok en god idé, som kommunal ansat at 

rette blikket mod i sit eget virke, hvad en-

ten man er leder eller menig ansat. Effekti-

viseringsmuligheder er et grimt udtryk der 

signalerer, at der skal løbes hurtigere og 

der er færre penge at gøre godt med, så det 

udtryk vil jeg undlade at bruge. Det til 

trods kan det i en brydningstid være spæn-

dende og udfordrende at kigge indad, lade 

fantasien spille og se om de samme ydelser 

kan tilbydes på en lettere og mere tilfreds-

stillende måde. 

Gode venner med ændringer er nok en god 

egenskab, at være i besiddelse af, uanset 

om man er beskæftiget i det offentlige eller 

i det private. 

Som så ofte før vil jeg slutte med et gruk: 

Indholdsfortegnelse 
 
75 børn 50 

Ansvar og kræft 25 

At blive født på ny 16 

Badminton 26 

Brugsen  31 

Esther - 90 år 40 

Familien Ommegårdvej 3 36 

Fra Kina 18 

Frikvarter 54 

Grønbjergkanon 28 

GUF beretning 46 

GUF Generalfors. 24 

GUF- nyt 49 

Gymnastikopvisning 11 

Konfirmander 1956 6 

Mindeord/dødsfald 51 

Nyt fra byrådet 3 

Pengeyngel 8 

Redaktionen 2 

Regionsmestre 23 

Revyen 2006 15 

Sogneforeningen 49 

Sundhed 43 

Vikingen 2006 25 

Zoneterapi  12 

Hvis du frygter  

for besvær, 

kan du liså godt 

la vær. 

Hvis du uden 

vaklen vil, 

er det næsten 

vundet spil. 
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Biblioteket: G Tange/G. Lorentzen  97384177 

Billardklubben: Niels Erik Jakobsen  97384468 

Brugsens Bestyrelse Niels J. Sønderby 97384616 

By- og Erhv.udv: Ivan Mortensen 97384211 

Byrådet: Gravers Kjærgaard 97384094 

Børnenes Hus/Inst: 97384066 

Børnenes Hus/Sk: Alan Larsen 97384177 

Dagplejerep Heidi Brinch Hansen 97384426 

Familie & Samf: Jytte Nilausen 97384378 

Flagalle Holger Therkildsen 97384161 

Forsamlingshuset: 97384383 

Fællesbestyrelsen: Ole Berthelsen 97384179 

Grønbjerg-2000: Sten Schmidt 97384848 

Gymnastikforen.: Torben Sønderby 97384606 

Havekredsen: Lis Helles Olesen 97384313 

Hjemmeplejen: 96949494 

Idrætsforeningen: Else Marie Kokholm 97384580 

Jagtforeningen: Kresten Agerlund 97384270 

Kirkebetj/Graver: Ida Ebbensgaard 22327923 

Kirkeligt Samf: Ingrid Kirk 97384020 

Klubhuset: 97384076 

Landbetj: Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448 

Lokalhistorisk: N. Peder Svendsen  97384110 

Lægen: Henrik Thomsen 97384050 

Læsekredsen Helle Engestoft 97384332 

Menighedsrådet: Else Pedersen 97384373 

Musikforeningen: Susanne Bagge 97384414 

Nr. Omme Graver kontor 97384696 

Nr. Omme Kimelaug Mogens Ballegaard 97384332 

Nr. Omme Whiskylaug Karl Gejl 97384040 

Posthuset: Brugsen 97384042 

Præsten: Ole Rasmussen 97384183 

Røde Kors:  Besøgstjeneste 97173354 

Sogneforening: Per Klose 97404575 

Udlejn Forsamlhus Svend Jensen 97384408 

Ungdomsklubben: Tommy Kjeldgaard 97384335 

Vandværket Hans Jørgen Petersen 97384139 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1750  Søn- og helligdage kl. 1750 
Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1200 

Rutebilernes informationscentral: Videbæk ------------------ 97 17 33 99 
Mandag - fredag kl. 700 - 1830 Ringkjøbing -------------- 97 32 33 99 
Lørdag kl. 900 - 1600 Holstebro ---------------- 97 42 17 88 
Søndag kl. 1200 - 2100 Skjern --------------------- 97 35 06 77 

Vagtlægen: 97 84 18 00 Alarmcentralen:--------- 112

Læge H. Thomsen

Tlftid: 800 - 900 
Konsultation: 
efter aftale 

Tlf.: 97 38 40 50 

Grønbjerg 

Folkebibliotek:

Mandag: 1500 - 1700 

Torsdag: 1800 - 2000 

Tlf.: 97 38 41 77 

Vandværket: 

Al henvendelse ang. 
måleraflæsning bedes 
rettet til  
Hans Jørgen Petersen 

Tlf.: 97 38 41 39 

Klip og Krøl:

Mandag, tirsdag og 
torsdag: 900 - 1700 
Onsdag, fredag og lør-
dag: Lukket 

Tlf.: 97 38 42 85 

Kirkebil: 

Tlf: 20 13 25 13 - 
Vildbjerg Taxi 

Zoneterapeut: 

Tina H. Jeppesen 
Holmgårdsvej 2 
Grønbjerg 
Tlf. 22 37 72 33 

Brugsen:

Åben alle dage 
800 - 1800 

Dog undtaget Juledag og Nytårsdag 

Postekspeditionen:

Mandag - fredag: 
800 - 1200 

Lørdag og Søndag luk-
ket
Post indleveret efter 
1200 bliver sendt efter-
følgende hverdag. 

Tlf.: 97 38 40 42 

brudebutikken.dk: 

Åbent 24 timer 
døgnet rundt 

Tlf.: 96 94 05 00

Landbobanken:

Mandag: 930 - 1200 
Torsdag: 1330 - 1730 

Tlf.: 97 38 40 49 

Politiet i Videbæk: 

Mandag - onsdag
12.00 - 13.30

Torsdag15.00 - 17.00 
Fredag Lukket 

Tlf. 97 17 14 48 

Udenfor kontortiden 

henvises til Ringkøbing 
politi tlf. 97 32 14 48

Genbrugspladsen: 

Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 - 1200 

LLLL  Serv i cemedde le lser  7777 

Videbæk kommune: 96 94 94 94 
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 MAJ Side   Side 

MA 15  20  LØ 17   

TI 16   Dagen tiltaget med 9t 42m   SØ 18  Kirke 10.30  

ON 17 Tour de pedal 27 MA 19  25  

TO 18 Ungdomsklub general  45 TI 20 Menighedsrådets årlige udflugt 53 

FR 19   ON 21   

LØ 20   TO 22 Sommerferieafslutning skolen  

SØ 21 Havekreds Kirke 1030 45 FR 23 Sankt Hans Sogneforeningen  24 

MA 22  21  LØ 24 Runestenens Deadline  

TI 23    SØ 25  Kirke 900  

ON 24 Tour de pedal/ 27  MA 26  26  

TO 25 Kr. Himmelfart/Have Kirke ingen 45 TI 27   

FR 26   ON 28   

LØ 27   TO 29   

SØ 28  Kirke 9 (AH)  FR 30   

MA 29  22   JULI  

TI 30    LØ 1   

ON 31   SØ 2  Kirke 9 (AH)  

 JUNI  MA 3  27  

TO 1    TI 4   

FR 2 Viking  25 ON 5   

LØ 3   TO 6   

SØ 4 Pinsedag Kirke 1030  FR 7   

MA 5 2. pinsed. St. gå dag - Kirke 9  23 32 LØ 8   

TI 6 Havekredsen 45 SØ 9  Kirke ingen  

ON 7   MA 10  28  

TO 8   TI 11   

FR 9   ON 12   

LØ 10   TO 13   

SØ 11  Kirke ingen  FR 14   

MA 12  24  LØ 15   

TI 13   SØ 16  Kirke 10.30  

ON 14   MA 17  29  

TO 15  Valdemarsdag   TI 18   

FR 16   ON 19  Dagen aftaget med 1t 4m   
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���� Konfirmander 1956 

Ved: Esther Petersen 

Guldkonfirmander Årgang 1956 

Lørdag d. 22. april var vi samlet til fest i 
Grønbjerg. Vi var oprindeligt eeogtyve, 

men har desværre måtte sige farvel til fi-

re. 
Vi var tretten ud af sytten - ret flot – i alt 

var vi toogtyve med ægtefæller. Vi mød-

tes ved Nr. Omme Kirke kl. 10.30 og kl. 
11 var der gudstjeneste. Henriette Hau-

ritz Jørgensen, Spjald havde været så 
venlig at holde denne gudstjeneste, hvil-

ket var meget hyggeligt. 

Derefter var der hyggeligt samvær på 

skolen med masser af god mad. Hl. ca 15 
var Peder Svendsen så venlig at fortælle 

om Lokalarkivet. Der kunne man godt 
bruge nogle timer, men vi havde jo mas-

ser at tale om, så vi gik tilbage til vores 

kaffe og snakken gik igen. 
Efter god jysk tradition sluttede vi af 

med dejlig suppe kl. ca. 19. 

En dejlig minderig dag var ved at være 
forbi. Der blev krammet og sagt farvel, 

og vi blev enige om at mødes om fem år, 
vi er jo ikke helt grønne mere. 

Til sidst takkede alle for en dejlig ople-

velse, en særlig tak til Lis, Karen og Hol-
ger for jeres store arbejde med at få det 

hele sat på skinner, mange kærlige hils-
ner til alle fra Esther.   � 

Artiklen her er modtaget i sidste øjeblik og navne på deltagerne var ikke oplyst. Navne vil såfremt 

de kan fremskaffes blive bekendtgjort i næste Runestenen. 

Adr.:  Svinget 2B Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 
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GRØNBJERG   TLF.: 97 38 40 42 

Eller kom selv og se på fiskene 
HVER TIRSDAG - KL. 10.30 - 11.00 

DER ER ET STORT UDVALG I FRISK OG RØGET FISKDER ER ET STORT UDVALG I FRISK OG RØGET FISKDER ER ET STORT UDVALG I FRISK OG RØGET FISKDER ER ET STORT UDVALG I FRISK OG RØGET FISK    

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...”

Fiskebilen er her 
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���� Projekt Pengeyngel 

Som det måske er flere bekendt, mangler 
Ungdomsklubben egnede lokaler til sine 

aktiviteter. 
Der har været mange og gode forslag 

fremme om mulighederne for at finde 

egnede lokaler. 
Diskussionen om at bygge til ved biblio-

teket hen mod skolen er igen kommet i 

gang ligesom diskussionen om et ind-
gangsparti ved Multisalen er kommet op 

igen. 
Uanset hvilke planer der bliver de ende-

lige for Ungdomsklubben kræver det 

midler at gennemføre projektet. 
Til den ende har det udvalg der er nedsat 

for at drøfte mulighederne for finansie-
ring barslet med ideen om at få nogle 

penge til at yngle blandt nogle af Grøn-

bjergs ypperligste handels- initiativ- og 
handlingsfolk. 

Ungdomsklubben hævede hele deres 
formue til dette formål 14.000,-. 

Man var enige om at hver person skulle 

have 1000,- hver og så få dem til at 
yngle til fordel for Ungdomsklubbens 

og forhåbentlig hele byens lokaler. 

Der blev udarbejdet en kontrakt på ar-

rangementet: 

Kontrakt mellem ”pågældende” og 

Grønbjerg Ungdomsklub 
Pr. 1. april modtager du kr. 1000,- som 

er Ungdomsklubbens ejendom. 
Fra d. 1. april og til d. 31. december 

2006 indgår du i kontraktlig forpligtelse 

til at lade de udleverede kr. 1000,- yng-
le til fordel for Ungdomsklubbens be-

stræbelser på at skaffe egnede lokaler 

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

Amerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuse  

HelårsHelårsHelårsHelårs---- og Fritidshuse og Fritidshuse og Fritidshuse og Fritidshuse

Ring og aftal tid for fremvisning 

Få yderligere information på 
www.valhalla-logcabins.dk 

Blueridge I - Bjælker i cedertræ 
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ved Multisalen i Grønbjerg. 

Den 31. december afleveres kr. 1000,- + 
eventuel pengeyngel til Grønbjerg Ung-

domsklub. 

Deltagerne i projekt pengeyngel frem-

kommer med mundtlig rapport over 

hændelsesforløbet i forbindelse med fæl-
lesspisningen den 26. januar 2007. 

Bestyrelsen for Grønbjerg Ungdomsklub 

De 14 personer er mere eller mindre i 
gang med bestræbelserne på at skaffe 

penge til formålet: 

Ivan Mortensen - Har sat 1000 kr. sed-

len op på opslagstavlen i sin virksomhed 

og hver gang han går forbi prøver han at 
få én eller flere ideer. 

John Asmussen - Arbejder på højtryk 
for at få en god ide - og den skal også 

nok komme!! 

Georg Anneberg - Overvejer stadig si-

tuationen. 

Pilitus (Kristian Kristiansen): har in-

vesteret sine i mini påskeliljer. Påskelil-
jerne der er i potter kan erhverves for 

100,- for en kasse med 18 potter. Sæt 
dem ud nu og se hvordan de vil pible 

op af jorden til næste påske. Støt Ung-

domsklubben og læg vejen forbi Om-
megårdvej 2 og få fornøjelse i haven re-

sten af blomstringstiden og til næste på-
ske. Men der er flere tiltag under vejs - 

indtil videre har denne handel ikke gi-

vet det forventede resultat. 

Til fordel for Grønbjerg Ungdomsklub ! 

Jeg har med tak modtaget en kontrakt, hvor jeg har 9 måneder til at få 1000 kr. 
til at yngle til fordel for Ungdomsklubbens bestræbelser på at skaffe egnede lo-

kaler ved Multisalen i Grønbjerg. 

Til fællesspisningen den 26. januar 2007 skal jeg gøre rede for, hvordan jeg har 
båret mig ad med ”rugningen”. Min første idé til ”projekt pengeyngel” skal være 

følgende: 

Køb/bestil ”Grønbjerg Revyen” på  DVD 
 i Grønbjerg Lokalbrugs for 100,- kr. 

(Pengene går ubeskåret til Ungdomsklubben) ! 

Revy DVD’en kan også bestilles på min mail adresse : tangmeiner@mail.dk 

1½ times underholdning hvor mange forskellige i sognet  får en lille sjov be-
mærkning med på vejen …. 

Med venlig hilsen og tak for hjælpen ! 

Hanne Meiner tlf. 97 38 43 58 



Inger Marie Christensen (søster S): 
Tænker på flere forskellige områder - 

muligvis søge midler ved nogle fonde, - 
men har ikke lagt sig helt fast på noget 

endnu. 

 
Gravers Kjærgaard - Overvejer stadig 

og håber på at han på et tidspunkt får en 

god ide. 
 

Lone Astrup - Har ligesom Ivan Mor-
tensen sat sin 1000 kr. seddel op der-

hjemme lige inden for døren, hvor hun 

kan se den både ved indgang og ved ud-
gang for at minde hende om gode ideer. 

En veninde kom på besøg og spurgte 
hvad den hang der efter, hvilket Lone 

forklarede - vupti foreslog veninden at 

alle der spurgte til sedlen skulle lægge en 
10er i en dertil opsat sparebøsse. Så vær 

så god at besøge Lone og spørg endelig 

til 1000 kr. sedlen på væggen. 
 

Hanne Meiner - Har andet steds her i 
bladet en annonce om salg af DVD-

skiver fra Grønbjergrevyen 2006. Over-

skuddet går direkte til Grønbjerg Ung-
domsklub. Ligeledes sælger Hanne også 

mandens komøg til behagelig udspred-
ning i folks haver. Man kan også skrive 

sig på en liste i Brugsen. 

 
Peder Juelsgaard - Har sat sin og ko-

nens fantasier i gang og håber på at der 
dukker noget meget konstruktivt op på 

et ikke alt for sent tidspunkt. 
 

Jens Kirk - er startet ud med at inve-

stere i 3 splinternye cykler, som han vi-
deresælger. 

Han har indtil videre solgt de 2 af dem, 

så hvis man er interesseret i en ny herre 
City Bike cykel med 18 schimano gear, 

så er man velkommen til at henvende 
sig til Jens Kirk. 97 38 46 00 

 

Tommy Juelsgaard - overvejer også 
stadig, men har nogle ideer på bedding 

som han ikke helt vil afsløre endnu. 
 

Johannes Kirk - Har været sine gamle 

video bånd igennem og fremstiller nu 
en DVD fra Grønbjerg fra ældre tid. 

Medvirkende på DVDen er bl.a. Arne 

Led, Gule Fanden, Dans i Grønbjerg, 
Sidste dag fra Grønbjerg Mejeri og Lidt 

fra teglværket. DVD bliver til salg når 
Johannes har fået det hele indspillet. 

 

De to sidste har jeg ved redaktionens 
afslutning ikke fået fat i til en kommen-

tar. 
 

Støt Ungdomsklubben og støt disse 

menneskers initiativer  -mb  � 

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 
 

Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 

Totalenteprise ● Modernisering ● Gulvbelægning 
 

Kristen Agerlund Jensen 97 38 42 70  -  Biltlf: 40 33 42 70 
Peter Ø. Christensen 97 38 42 78  -  Biltlf: 40 14 42 78 

 

INGEN OPGAVER ER FOR STOR  -  INGEN OPGAVE ER FOR LILLE 

10 
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���� Gymnastikopvisningen i Grønbjerg 2006

I år var der ikke så mange hold, men 
så var der til gengæld flere på de en-

kelte hold. 

Her ved siden og under er det det 

store springhold. 

Der var en del mystik 
over ”ølmaveholdet” 

herover. 

Her til venstre skulle 
der også sættes hår 

midt i det hele - 

”Ordnung muss sein”!! 
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Zoneterapeut i Grønbjerg. 
Mit navn er Tina 

Hammelsvang 
Jeppesen. Jeg er 

35 år og uddan-

net FDZ zonete-
rapeut  i 2005. 

Jeg har netop 

startet klinik på 
min privatadres-

se, og tilbyder 
behandlinger til private såvel som virk-

somheder. 

 
Jeg er medlem 

a f  F D Z 
( F o r e n e d e 

Danske Zone-

terapeuter) og 
er RAB regi-

streret, hvilket 

vil sige, at jeg er godkendt af sundheds-
myndighederne. Min uddannelse inde-

holder udover zoneterapien emner som 
bl.a.: Psykologi, anatomi/fysiologi, syg-

domslære, sportsskadezoneterapi, biopa-

ti, kost-, vitamin- og minerallære, første-
hjælp, meridianlære og traditionel kine-

sisk filosofi. 
 

Hvad er zoneterapi ?  
Zoneterapi er en behandlingsform, der 

har været kendt i flere tusinde år og be-
nyttes af mennesker verden over.  

Hver del af kroppen, bl.a. muskler, knog-

ler, væv og organer har en zone på fød-
derne.  

 

Ved at behandle de ømme reflekszoner, 
kan jeg påvirke kroppens funktioner, og 

kroppens balance kan genoprettes.  Zo-
neterapi får altså kroppen til at regulere 

og helbrede sig selv.  

I zoneterapi ses men-
nesket som en helhed, 

derfor ser man også på 
de faktorer, som vi på-

virkes af i hverdagen. 

Den måde, vi handler, spiser og tænker 
på, har stor indflydelse på vores krops 

balance. I behandlingen vejleder jeg des-

uden omkring kost, vitaminer og minera-
ler, hvilke er vigtige elementer for at be-

vare et godt helbred 
Mange bruger zoneterapi, selv om de ik-

ke har helbredsproblemer og  gør det for 

at vedligeholde en god sundhedstilstand 
og som forebyggende behandling.  

 

Kan jeg hjælpe dig ? 

Zoneterapi er godt både forebyggende og 

vedligeholdende, men naturligvis også 
ved ubalancer i krop og sind. Mange 

���� Zoneterapi i Grønbjerg 

 Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald 
 - 97 38 44 60 - også aften og weekends. 

Grønbjerg Trailercenter 

Køb, salg og bytte  af nye og brugte trailere.  
- Samt reparation.  
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mennesker går til zoneterapi med for-
skellige symptomer eller sygdomme. Of-

te har zoneterapi en god effekt på bl.a.: 

• Stress, spændinger og træthed  

• Kredsløbsproblemer 

• Fordøjelsesproblemer 

• Hovedpine/migræne 

• Hormonelle lidelser  

• Led og muskelsmerter  

• Allergi og hudproblemer 

• Betændelse (bihule, mellemøre m.m.)    

• Svamp 

• Barnløshed 

• Spædbørnskolik 

• Luftvejslidelser 

• Nedsat immunforsvar 

 
Det er aldrig for sent at gøre noget for 

sig selv.  

 

Er zoneterapi godt for børn ? 

Børn er utrolig modtagelige for zonetera-
pi. Det skyldes, at de ikke har så mange 

belastninger som voksne. Jeg behandler 

også nyfødte, men dog ikke så længe, 
højest 20 minutter. 

 

Personalepleje 

Jeg tilbyder desuden virksomheder mine 

behandlinger. Virksomhedernes  største 
og vigtigste resurse er dygtige medarbej-

dere. Derfor er det vigtigt for virksomhe-

der at fastholde gode medarbejdere og 

give dem de bedste arbejdsforhold, så de 
kan levere et godt stykke arbejde. Dette 

kunne bl.a. gøres ved at tilbyde dem zo-
neterapi, da det er en optimal måde at 

opnå både fysisk og psykisk velvære. 

Alle former for arbejde, fra stillesidden-
de til hårdt fysisk arbejde, belaster krop-

pen og kan give forskellige skavanker. 

Zoneterapi har vist sig at give bedre vel-
være og ofte mindre sygefravær.  

 

Tilskud til zoneterapi 

Der ydes på nuværende tidspunkt ikke 

tilskud fra ”Den offentlige Sygesikring" 
eller sygeforsikringen "danmark" til zo-

neterapibehandling.   
 

Mange mennesker er ikke klar over, at 

de via deres arbejde kan få dækket  zone-
terapibehandlinger. De fleste sundheds-

sikringer dækker nemlig 10 behandlinger 

hos en godkendt FDZ zoneterapeut pr.  
år. 

Har dette vakt  din interesse, er du vel-
kommen til at ringe og høre nærmere.   

 

Tina Hammelsvang Jeppesen   
Holmgårdsvej 2 

Grønbjerg 
6971 Spjald 

Tlf.: 22 37 72 33 

Exam. FDZ zoneterapeut  
RAB registreret� 

Tømrer  og  bygn ingssnedker 
 

Hakon Pøhl, Grønbjerg 
 

Tlf.: 97 38 43 20   
bil.: 40 85 49 10 
Fax: 97 38 48 38  
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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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����  Revyen 2006 
 

Grønbjergrevyen løb over scenen fredag 

og lørdag den 24. og 25. marts. 
Den så frygtede berøring med Muham-

med fandt også sted i Grønbjerg. Der var 
larmende tavshed på de skrå brædder om 

dette emne. Men Grønbjerg ligger jo og-

så langt væk fra Mekka så det må vel si-
ges at være på sin plads. 

Derimod stod en hel del af byens mere 

eller mindre officielle personer for skud - 
og man behøver såmænd ikke at gøre sig 

særlig bemærket for at få en plads i revy-
en. 

Selvfølgelig skulle vores lokale byråds-

medlem Gravers Kjærgaard have et skud 
for boven ligesom dette blad samt dens 

”Gamle Redakteur” ikke blev forskånet 
for forfatterens skarpe pen, men mindre 

forseelser som at have 24 børnebørn gik 

heller ikke upåagtet hen. 

Det vil blive en gentagelse af revyen 
hvis alt og alle skulle beskrives, men 

kommer revyen igen om et par år kan 
det varmt anbefales at man sætter et par 

timer af til begivenheden. 

En hylende morsom revy om stort og 
småt i den lokale andegård, indlagt med 

enkelte vits og sketchs blev overværet 

af små 200 mennesker. Godt at der er 
nogen der gider - både at udføre arbej-

det og komme og se på. 
Revyteamet: Erik Øster, Heidi Brinch, 

Karen Marie Pøhl, Karin Jensen, Klaus 

Tang, Dorthe Liv og Ejner Vendelbo. 
Teksterne til revyen var forfattet af 

Hanne Meiner og sangene blev skrevet 
af Ingrid Kirk.  

Musikken leveres af Conrad Jensen og 

Tommy Kjeldgaard. 
Instruktion: Minna Kjeldgaard og Inger 

Kjeldgaard. 

Arrangør: Sogneforeningen.   -mb  � 

Revyen foregår foran Brugsen hvor byens begivenheder vendes og drejes. Indimellem går nogle af 

byens ”mærkværdige” personer over scenen og symboliserer én eller anden form for image eller 

begivenhed. 

Her bliver der delt ansigtsmasker ud fordi der i visse områder af byen til tider lugter lidt mistænke-

ligt. 
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���� At blive født på ny 
 
 
Ved: Nicolai Asmussen 

 

Mit liv på efterskole. 
Jeg vil fortælle lidt om, hvordan det er, 

og hvad det vil sige, at blive født igen, 
for det at være på efterskole er lige som 

at blive født ved nogle nye forældre. Ik-

ke fordi jeg vil bytte mine forældre ud, 
men fordi det er dejligt at prøve noget 

nyt. 

 
Det hele startede med, at jeg var be-

gyndt med at træne gymnastik, og det 
var jeg helt vild med. Jeg ville meget 

gerne blive ved med at dyrke spring/

gymnastik. Jeg elsker at bruge min krop. 
Det kan slet ikke sættes i perspektiv med 

noget andet. Min mor og far snakkede 
med mig, om  ikke jeg ville på eftersko-

le. Da jeg nu alligevel var helt vild med 

gymnastik. Jeg vidste ikke helt, for jeg 
skulle væk fra mor og far i lang tid af 

gangen. Nogle gange hele uger på sam-

me tid. Jeg kunne ikke vende mig til tan-
ken om det ”puha”. 

 

Så en dag til gymnastik kom min træner 
hen til mig og spurgte, om jeg ikke ville 

på efterskole, han havde været på Bøv-
ling Idrætsefterskole. Det var det fedeste 

han havde prøvet i hele hans liv. Jeg 

tænkte, hvis min træner nu var blevet 
god til at springe og havde fået en masse 

gode oplevelser ud af det, så kunne jeg 

da godt prøve det. Jeg blev så meldt til 
og jeg begyndte at glæde mig lidt, til 

starten af det nye år der ventede. 
 

Da dagen kom, var jeg meget nervøs. 

Hvordan ville det gå. Jeg skulle bo sam-
men med en grønlænder, det var ikke li-

ge mig (det er dumt at bedømme nogen 
uden at kende dem, det vender jeg tilba-

ge til) Jeg kørte ind i indkørslen på Bøv-

ling Idrætsefterskole. Jeg var så nervøs at 
jeg ikke kunne tænke. Da jeg kom ind 

kikkede vi rundt på hele skolen, og så 

hvordan jeg ville komme til at bo. Efter 
det skulle vi ind og have kaffe/cola og 

kage. Jeg satte mig ved siden af Lars. En 
høj dreng på cirka 2 meter fra Køben-

havn. Lille mig på 1,70 blev straks usik-

ker ved siden af ham. Da forstanderen 
havde holdt en tale om, hvordan det var 

Nicolai i en vanskelig øvelse på ”bord” ved opvisningen d. 26. februar i Bøvling 
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for dem sidste år, og hvad vi kunne glæ-
de os til (gymnastik, sammenhold, turen 

til Sverige, elevfester, opvisninger, 
springtimerne, o.s.v.), lød det bare så 

godt og sjovt. 

De første uger gik med, at lege navnele-
ge og at lære hinanden at kende. Jeg be-

gyndte at snakke med dem som interes-

serede sig for gymnastik. Jeg fandt hur-
tigt ud af, hvem der havde mine interes-

ser. Jeg snakkede rigtig godt med Seba-
stian. 

 

Dagene gik meget langsomt, men plud-
selig fløj tiden af sted, fordi det hele var 

så sjovt og alle snakkede og havde det 
sjovt med hinanden. Det var de bedste 

uger i hele mit liv, de 2 første uger på 

Bøvling. Dagene blev bedre og bedre. Vi 
skulle på en lille tur hvor vi blev delt op 

værelsesvis, cirka 4 drenge og 4 piger. 

Turen er den bedste tur jeg nogensinde 
har været på. Jeg har en peber 

(krydderipeber)… Det er et minde jeg al-
tid vil have fra den tur. 

Da vi kom hjem fra turen var værelset 

rystet godt sammen, men grønlænderen 
savnede meget sin mor, og værelset kun-

ne ikke rigtigt komme ind til ham som 
venner. Sammenholdet blev også bedre 

og bedre. Vi var igen på skolen og havde 

almindelige timer. Det var bare ikke lige 
mig det med timer, men det var meget 

godt alligevel, alting blev meget lettere 

lige efter en gymnastiktime, så kunne jeg 
pludselig regne hovedregning. Jeg blev 

rigtig godt motiveret på skolen, selv i ti-
merne. Det var noget af et chok lige efter 

folkeskolen. Alting gik godt. Spring og 

skolearbejde. Jeg steg næsten i alle mine 
karakterer. 

Der var godt nok nogle jeg ikke snakke-
de med i starten af året, men dem snak-

ker jeg med nu. Jeg har fået nogle ven-

skaber heroppe, som jeg aldrig vil slippe, 
blandt andet ham grønlænderen, som jeg 

ikke var så glad for inden jeg startede på 

skolen. Jeg har bare de fedeste oplevelser 
fra efterskolen, nogle jeg aldrig vil glem-

me. 
 

Da jeg sad og skrev denne artikel, var 

jeg så optaget af den, at tiden helt rendt 
fra mig, så da Sebastian kom og hentede 

mig, var der ikke ret mange burgere til-
bage. Det er rigtigt godt at man har de 

venner på skolen, alle hjælper alle.  

Hvis man ikke ved om man skal tage på 
efterskole, eller om ens børn skal på ef-

terskole, er det eneste jeg kan sige at det 

ville være dumt andet. Jeg fortryder ikke 
at jeg gjorde det! Jeg er næsten aldrig 

hjemme. Jeg er måske kun hjemme 1 
gang hver 4 uge. Det er toppen af alle 

oplevelser man kan få, så man skal bare 

få meldt sig til. En af de største oplevel-
ser jeg har, var d 27. april 2006 da Bøv-

ling blev danmarksmestre for mix hold. 
 

Hvis man ikke har gået på efterskole, 

så har man ikke prøvet det fedeste i ver-
den. Et liv uden efterskole ville være det 

samme som en bil uden motor. 

Et lille ordsprog, min lærer gav mig: Før 
var jeg tit træt og deprimeret, men så 

prøvede jeg Bøvling Idrætsefterskole og 
nu har jeg det meget bedre. Tak for hjæl-

pen Bøvling.  � 

 
• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller 

• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg 

• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden 

• Store brændekløvere sælges og udlejes 

Grønbjerg VVS 
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær 

 

Tlf. 97 38 43 87 / imk@privat.dk 
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���� Dejlig er Jorden 
 
 
Ved: Anne Hjorth 

 

I de sidste to Rune-
stenen har vi bragt 

rejsebreve fra Anne 
Hjort som er på rej-

se i Kina og det 

fjerne østen. Da rej-
sebeskrivelserne 

passede til tids-

punktet hvor Rune-
stenen blev udgivet 

har vi ikke fået det første rejsebrev med 
hvilket der rådes bod på nu. Så hermed: 

Anne Hjorth Jensen (23 år) er datter af 

Birgit Troltoft og Thorkild Hjort der bor 
Holstebrovej 27. 

1. mail fra den 10. september 2005. 
 

Så. Nu er det vist tid for en lille mail 

hjem, nu hvor internettet (7, 9, 13) virker 
upåklageligt... og i samme øjeblik jeg 

skrev disse ord skiftede tastaturet på un-

derlig vis til konsekvent kun at ville skri-
ve skrifttegn. Nu er jeg vist tilbage... 

Men ja. Så er jeg i Kina. Fuld af mange 
små overraskelser - og jeg tror at jeg, for 

at gøre det lidt overskueligt, vil starte fra 

en ende af... i modsætning til hvordan alt 
her egentlig foregår... 

 

Jeg startede denne færd med 10 dage i 
Beijing. Beijing, som jeg ikke helt kan 

finde ud af hvad jeg egentlig synes om... 
13 millioner kinesere, cykler, trafikkaos, 

kinesere, kæmpe bygninger - nye som 

gamle, - shoppingcentre, the-huse, mar-
keder, hoteller, flere kinesere... kaos og 

alligevel virkelig interessant. mest af alt 

kaos, fordi der ikke findes regler for tra-
fikken, kun anbefalinger. Vi brugte tiden 

på at være turister og se alt det man nu 
skal, deriblandt Den Forbudte By, Som-

merpaladset og Den Kinesiske Mur - og 

mødte folk på tur som os selv på vores 
lille hostel… (vandrehjem red.). Derud-

over fik vi fremskaffet den sidste provi-
ant til de 4 måneder i det kolde nord - 

vinterjakker, nye sandaler (da en lille ki-

namand nu går rundt i min ellers højtel-
skede eccoudgave) undervisningsmateri-

ale, frimærker, hæve penge… osv. - og 

så ellers væk fra millionbyen og nordpå 
til blå himmel og mulighed for at trække 

vejret! 
 

Så er vi så! Tanja, Anna-Carina, tyske 

Heike og mig... Huanren town, Liao-
ning province, China... Her bor vi med 

udsigt til bjerge og vand - i en af-
kinesisk-standard high-tech lejlighed og 

har det strålende. Der har nu i et par dage 

ikke været vand, elektriciteten svigter 
med jævne mellemrum og små stumper 

Murermes ter  Jens  K i rk  
 
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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af loftet falder ned i håret når man prøver 
at lukke vinduet! ...men efter at ha set 

lærernes beboelse - eller sovesale, som 
det jo er - klager vi bestemt ikke og hå-

ber bare der er varme i rørene, når den 

sibirske vinter om en måneds tid begyn-
der at krybe ned over os! 

 

Men hvor skal jeg næsten starte? Blev 
modtaget helt vanvittigt heroppe. Alle er 

bare så søde! De første dage brugte vi på 
at være sociale med lærerne og ta til offi-

cielle middage med byens store kanoner, 

der omtaler os "foreign eksperts" og som 
ifølge lokal skik og brug drak os sanse-

løst berusede i lokal brændevin. Tror ik 
helt det var meningen, men da vi ik er 

100 kgs. mænd over 50 med hang til pro-

duktet, var det i hvert fald resultatet de 
første par aftener...  Først skal man skåle 

med borgmesteren, og så med inspektø-

ren, og så med alle lærerne, og borgme-

steren igen, og borgmesterens chauffør, 
og konen, og sekretæren, og med hinan-

den, og med alle kvinderne, og mændene 
og under bordet og over bordet og med 

hunden ...og desværre meget uhøfligt at 

sige nej - og det er altså ik bare et lille 
nip. Det mest interessante er måske at 

vores tyske 54-årige veninde viser sig at 

være afholdskvinde, hvilket indimellem 
gjorde situationen en smule spændende, 

når hun prøver at forklarer det med store 
armbevægelser over en English/Chinese 

dictionary...(ordbog red.) uden den 

mindste smule held... 
 

Heldigvis har vi nu overstået disse 
ubehageligheder i levende live og er så 

småt kommet ind i noget der ligner en 

hverdag, med faste måltider i skolens 
kantine, blandt 4000 kinesere i alderen 

16 - 21, som jeg så skal forsøge at få i ta-

le på et sprog de færreste kan komme 
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længere i end til "I don't under-
stand"  (jeg forstår ikke red.)... 

Sidstnævnte sætning blir desværre hyp-
pigt brugt og er grunden til megen fru-

stration. For hva faen gør jeg så ved de 

60 små ansigter der kigger uforstående 
på mig …. Mange store armbevægelser 

og underlige tegninger er det blevet til i 

de sidste ugers tid! 
Her de sidste dage har der godt nok væ-

ret en anelse roligt, da de kære små bru-
ger deres tid på sportspladsen bag skolen 

og træner til et sportsstævne i slutningen 

af måneden. Her lærer de at marchere i 
takt og ligeledes råbe i takt. Meget inte-

ressant at observerer, men langtfra sport. 
(Ka ik se det skal være så vigtigt når jeg 

nu sidder her til rådighed med al min vi-

den og ekspertise indenfor engelskfaget 
og så skal de stå ret..). Men det gir mig 

jo frihed til at se lidt af området, få læst 

lidt i de mange medbragte romaner og få 
taget billeder på det lokale marked, der 

er så hygligt! ...  og Anna Carina og jeg 
planlægger et mindre flugtforsøg fra lej-

ligheden, der muligvis blir sat i bered-

skab i næste weekend, hvor vi så skal 
lidt på tur ud i provinsen. Sproget er 

selvfølgelig stadig en kæmpe og virkelig 
ærgerlig barriere, jeg nok desværre må 

indse at jeg skal bruge længere tid end 4 
måneder på at nedbryde. De tror altid jeg 

taler dansk når jeg forsøger mig. Det er 

lidt skidt! 
 

Ja. jeg ku blive ved... der er så meget at 

fortælle! Men jeg tror alligevel jeg vil 
stoppe nu og se om jeg har held med at 

få sendt hvad jeg har fået skrevet! 
 

2. mail:  

Så blev det d. 16. oktober - 14. septem-
ber ifølge kinesisk tidsregning-  og det er 

vist tid til endnu engang at kaste sig over 
tastaturet (der efterhånden virker upåkla-

geligt) og berette lidt om livet i Huanren. 

 
For nu er der kommet gang i Kina. Ef-

ter flere uger med afbrydelser som hel-

ligdage og et omfattende sportsstævne er 
vi for alvor på den igen. Sidstnævnte var 

jo virkelig en succes, for alle andre end 
Ac og jeg, der i vores ”intro-fase” og 

dermed lettere bedugget tilstand, vædde-

de to flasker lokal brændevin med sko-
lens ”headmaster”, om vi turde optræde 

Husdyrgødning sælges 

 til køkkenhaven, blomsterkrukkerne og drivhuset ! 

 
Ring til mig og vi finder ud af hvor meget og hvornår du skal have 

det leveret. Du er også meget velkommen til selv at hente det, men 

ring lige inden, så vi er hjemme til at læsse det  ! 

 

Prisen snakker vi os frem til ! 

(Pengene går ubeskåret til Ungdomsklubben) ! 

 
Med venlig hilsen 

Hanne Meiner, Kjærgårdsvej 2, Grønbjerg 

Tlf. 97 38 43 58 / Mob. 25 32 33 58 
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til dette foretagende. Selvfølgelig turde 
vi det og dukkede op med falsk guitar, 

morgenhår og de ballader vi ku opstøve i 
skolens musiklokale. Ingen havde dog 

informeret os om, at der ville være 

15.000 fremmødte. 
Kinesere med håb om at få et glimt af 

disse ”foreigners”. ”Your performance 

was...very well”, fik læreren krænget ud 
mellem fortænderne. Hun må ha løjet. 

Ydmygende - og nu vanvittigt morsomt 
her ud på de kolde vinteraftener. 

 

Men nu er det overstået, vi har leveren i 
behold - og kineserne vil nu lære frem-

medsprog. Vi står selvfølgelig til rådig-
hed som aldrig før. Rart at komme i gang 

med det man egentlig er her for. 

Har i denne uge gjort det første forsøg på 
at opstarte en ugentlig ”kor-time”. 

Stadig på forsøgsbasis. Denne uges ekso-

tiske tilbud down town var et Beatles-

bånd og da vi erfarede at ingen kendte 
dem, men derimod alt lige fra Westlife 

til ”my heart will go on” måtte vi jo ta 
affære. Så nu står den på ”come to-

gether” og ”yellow submarine”... Red-

ningen. Var ved at gå i brædderne over at 
gentage sjælere med Michael Learns to 

Rock. 

 

Vi er lige kommet hjem fra et af læ-

rernes bryllup, som vi blev inviteret 
med til - i går. Som altid i sidste øjeblik. 

Vi sagde selvfølgelig ja tak, stormede ud 

og købte gave og var vældig nervøse for 
ikke at leve op til kinesisk standard. Men 

endnu engang viser kinesisk standard sig 
at være...ja, noget ganske andet end man 

forestiller sig. Brylluppet blev afholdt 

kl.09.58 (da 8 er et lykketal) på en re-
staurant i byen. 

Der var måske 100 fremmødte og det vi-

ste sig hurtigt at vores bekymringer an-

JKE DESIGN 

DET KREATIVE KØKKEN 
 
 
 
 
Ring og få en uforpligtende køkken-
snak eller en nærmere aftale for be-
sigtigelse af vor udstilling. 
 

 
• REALISER DIN DRØM 

• AT KØKKENSKABE SAMMEN 

• ALT-KAN-LADE-SIG-GØRE 

• GREB OM DESIGN 

• BORDE DER FANGER 

• HARMONI I ALLE FARVER 
 

www.jke-design.dk 
www.groenbjerg.dk/erhverv/jke_design.htm 

HS Agentur  
Holger Sørensen 
Holstebrovej 8 
Grønbjerg 
97 38 11 34 
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gående tøj, sko, hår, gave og alt det der 
var spildt energi. Under det, der senere 

viste sig at ha været ceremonien, røg folk 
skiftevis cigaretter i store mængder, talte 

i mobiltelefon, gnaskede jordnødder og 

solsikkefrø, børn farede rundt med røde 
balloner, et band - en trommeslager og et 

keyboard - spillede usammenhængende i 

et hjørne, bækkenet bragede gentagende 
gange ned i jorden, en standup - lignende 

fyr lavede sjov med brudeparret indimel-
lem muntre indslag, som korsang og di-

verse taler, og rosenblade blev kastet 

over den stortudende brud, der under he-
le seancen havde et meget anstrengt - ja, 

nærmest angst - udtryk i øjnene... the 
best day in her life! - og midt i alt dette 

forsøgte en lærer at oversætte og skabe 

en sammenhæng for 3 måbende danske-
re. Efterfølgende - og efter at ha opgivet 

ideen om at finde gavebordet - var der 

middag. (Ved ik, hvem der var kommet 
på den brillante ide at placere os sammen 

med 3 ugifte mænd, men det kan ik ha 
været noget tilfælde)... og derefter var 

folk pludselig væk. ”The wedding is 

over” sagde læreren. 
Det var det så og vi drog hjemad - igen 

forundrede over, at der ik er nogen tradi-
tion med at sige farvel. 

 

...og bemærkelsesværdigt, at det var 
meget vigtigt at gøre opmærksom på, 

at ”kjolen altså er hvid ligesom i vesten 

og at bruden først senere skifter til en 
traditionel kinesisk rød kjole”, at det her 

”ik er et traditionelt kinesisk bryllup, 
men ligesom I gør i vesten”. Vesten - 

endnu engang et fantastisk forbillede. 

Hvor er det bare ærgerligt. At et bryllup 
bliver et stort usammenhængende og 

ucharmerende kaos, fordi det skal ligne 

det ”perfekte vesten”, - som er blevet 
misforstået på det kraftigste i den her 

sammenhæng, som så mange andre. 

Vi var lidt skuffede. Ved ik hvad vi hav-
de regnet med, men noget andet i hvert 

fald. Noget mere stilet - for sådan er Ki-
na jo! 

Stilfuld og traditionspræget. I vores øjne 

i hvert fald. 
 

En anden pudsig episode, var da vi be-

søgte det lokale tempel. Her fandt vi et 
nybygget eksemplar med plastic gudefi-

gurer og kunstige papmache klippestyk-
ker. ...og os, som gerne ville se noget 

”rigtig kinesisk”! 

Men det hele var blevet bygget op på ny 
- fordi de kan og ikke mindst fordi de 

må. Med krummelurer og dippedutter, i 
plastic - træ, beton og skrigende farver. I 

vores øjne grimt og uoriginalt, for det 

skal jo helst se lidt slidt og gammelt ud 
for at være ”ægte”. 

Men jeg tror det handler om, at der nu ik 

er nogen der pudser hundene på dig hvis 
du bygger et hus i traditionel kinesisk stil 

eller holder dit bryllup, som du har lyst 
til, som der engang var - og så skal den 

bare ha hele armen. Ud over det hele... - 

og de er vilde med det og stolte af det! 
Men igen bliver vi skuffede, fordi vi 

kommer og vil se noget ”rigtig kinesisk” 
- og det der er rigtig kinesisk, er ik det vi 

vil se... 

Verstehen Sie ein bisschen?? Jah, viel-
leicht? 

Mit billede af Kina forandres dag for 

dag. 
 

Så nu sidder vi så og undrer os lidt over 
alt det, mens vi varmer os på grøn the, 

varmeapparater og varmedunk - med 

strikketøj og dyner. 
Der kommer først varme i rørene i no-

vember og det er efterhånden ved at være 

lidt fodkoldt, så de lange underhylere er 
hevet frem fra gemmerne. Hygligt. 

Tjå...� 
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���� Regionsmestre 
 
 

Spjalds Mikroputter – årgang 98 blev 

regionsmestre: 
 
Spjalds mikroputter, som egentlig består 

af flest Grønbjerg-drenge tog søndag 
morgen af sted til Hurup-Hallen på Thy, 

for at spille regionsfinale i JBU-regi. 

Denne finale skulle udspilles blandt vin-
derne af JBU-turneringerne rundt om-

kring i Ringkøbing Amt. 
Drengene skulle spille den første kamp 

kl. 10.20, og den første kamp vandt de 

stort – 5-0, den næste kamp skulle spilles 
1 time efter, og denne kamp blev også 

vundet uden pro-

blemer, den tredje 
kamp skulle spilles 

en time efter igen, 
og den blev også 

vundet. Sådan fort-

satte det – 8 kampe 
blev spillet – alle 

blev vundet, og der 
gik kun et mål ind 

ved den stærke 

mål-keeper Frede-
rik Kviesgaard Ni-

elsen. 

Samtlige drenge 
leverede en kanon-

indsats, som kunne 
gøre enhver træner 

stolt – det var 

drengenes træner 
også. Jens Kirk har 

trænet disse dren-
ge, og det har han 

gjort godt. Drenge-

ne har haft det 
sjovt, og de har 

spillet mange kam-

pe og har også 

vundet mange kampe og stævner, så et 
stort tillykke skal lyde til de dygtige 

drenge fra årgang 98. 
 

Holdet består af følgende: 

 
Nikolaj Kirk, Lauge Olesen, Uffe Thes-

bjerg Olesen, Jeppe Schmidt, Kasper En-

gedal, Casper Mortensen, Frederik 
Kviesgaard Nielsen og Esben Lund-

Nielsen. 
Nedenfor ses billede af regionsmestrene 

2005 samt Jens Kirk. Kasper Engedal var 

ikke med på billedet. 
 

Stor tillykke til alle spillerne samt træne-
ren.  � 
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Den 27. april holdt GGUF sit ordinære 
generalforsamling på Grønbjerg skole. 

Frem mødet var beskedent da kun besty-
relsen var mødt frem, dog kom Mogens 

Ballegaard senere.  

Bestyrelsen tager dette som et udtryk for 
at medlemmerne er tilfredse med vores 

arbejde. 

I år var der desværre 4 som har valgt at 
træde ud, Lisbeth Sand Larsen, Henrik 

Bilgrav, Gitte Risberg og Torben Søn-
derby. De 4 nye ansigter i bestyrelsen er 

Jesper Bagge, Marlene Bundesgaard, 
Dan Jensen og Klaus Tang. Der skal lyde 

en velkommen til de nye og tak for ind-

satsen til de afgående. 
Billede af den nye bestyrelse kommer 

ved førstkommende lejlighed da de nye 

bestyrelsesmedlemmer heller ikke duk-
kede op ved generalforsamlingen. (red)� 

���� Generalforsamling i GGUF 
 
 
Ved: Torben Sønderby 

Sct. Hans aften 

 
fredag d. 23. juni kl. 19.00 

 
Mød op på det grønne område ved stadion 

 

Der vil være: 

 

• Kondibingo (kom og køb de sidste lodder 

til 10 kr. pr stk - har du pladen fuld vinder 

du 500 kr.) 

• Overrækkelse af Grønbjergvikingen 2005 

• Snobrødsbagning 

• Salg af pølser, brød, chips og drikkevarer 

• Båltale ved  - endnu ikke afgjort (se opslag) 

• Bålet tændes ca. kl. 21 
Vi glæder os til at se jer 

Grønbjerg Sogneforening 

Støt ”Pengeynglerne” 
så støtter du Ungdomsklubben  

og byens  børn 
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���� Ansvar og Kræft   
 
 

 

Det er nemt at påtage sig et ansvar.... 
  

Mange tak til jer som brugte formidda-
gen den 2. april til fordel for Kræftens 

Bekæmpelse. Det var et flot indsam-
lingsresultat der var i Grønbjerg ( 7.900 

kr.) og i hele Videbæk kommune (78.000 

kr.) 
Tak til Leif for rundstykker til formid-

dagskaffen. 
Tak til Kirsten i banken, at du igen i år 

ville hjælpe med optællingen. 

Tak til alle jer som tog pænt imod ind-
samlerne og bidrog til det fine resultat. 

  

Venlig hilsen Hanne Kjærgaard.  � 

���� Grønbjerg Viking 
 
 
 

Grønbjergs Viking 2005-2006 

 
Hvem skal være Grønbjergs Viking 
2005-2006. 

 

Sct. Hans aften uddeles årets sølvvi-
king til en person, gruppe eller for-

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

i det store eller i det små. 

 
Du har nu muligheden for at stemme 

på hvem, du mener, der skal have sølv-

vikingen.  
Begrund dit svar og aflever det til en af 

følgende: 
 

Senest den 2. juni til: 
 

Hanne Kæmpegaard, Algade 15  
erik.oester@mail.tele.dk  

 

eller 
 

Bente Kristensen, Ørnhøjvej 19  
hjorthus@familie.tele.dk 
 

Bredgade 64  6900 Skjern 
97 35 12 1 1 
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���� Badmintonturneringen 2006 

Børnesingle 7-10 år: Theis Jensen  

Børne double 7-10 år: Jonas Sønderby og Theis 

T. Jensen 

Børnedouble 11-14 år: Thomas Lund-Nielsen 

og Morten T. Meiner  

Børnesingle 11-14 år: Thomas Lund-Nielsen 



27 

Herre double: Klaus Tang og Sten Schmidt 

Dame Double: Tine Lund-Nielsen og Trine 

Mikkelsen 
Mix Double: Trine Mikkelsen og Hakon Pøhl 

Herre single: Klaus Tang  

Tour de Pedal 
 

17. maj - 24. maj.  
 

Startsted ved Børnenes Hus kl. 19 
Grønbjerg GUF 
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���� Grønbjergkanon 
 
 
 

Mange tak til alle de der har givet sit be-
syv med således at vi kunne få udarbej-

det vores egen Grønbjergkanon. 
 

Brian Mikkelsen har barslet med en Dan-

markskanon 
Runestenen har barslet med en Grøn-

bjergkanon -  

uden der i den anledning skal drages pa-
ralleller mellem navne og politisk stå-

sted. 
 

Den officielle kanon bød på følgende 

elementer 
 

• Arkitektur 

• Billedkunst 

• Kunsthåndværk og design 

• Film 

• Scenekunst 

• Musik 

• Litteratur  

• Børnekultur  

  
Disse elementer er også indeholdt i 

Grønbjergs Kanon, men derudover er 
emnet: 

 

• ”Begivenheder” eller ”Hvad kan 
vi være stolt over i Grønbjerg”  

 
også taget med i Grønbjergs Kanon. 

 
Men lad os afsløre de indkomne forslag. 

 

Der bliver kun taget to forslag med i 
hver element skønt der i flere af elemen-

terne er helt op til 6 forskellige forslag. 
� 
 

2. Billedkunst 
Galleriet på Frydendalsvej 

Nr. Omme kirke er opført i 1100-tallet 

Stationen er opført af Arkitekt Plesner i forbin-
delse med opførelsen af Ørnhøjbanen i 1909 - 
1911 - banen gik hvor Skolevænget nu går 

Fernisering på Galleri Frydendal i 2001 

Stationen 

1. Arkitektur 
Nr. Omme Kirke 
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4. Film 
Grønbjergfilmen ”Bønder” 
 
Filmen blev optaget hos Jørn og Karen Bak i 
1989. Filmen blev lavet af Ib Makwarth 

Jais Nielsens mosaikvinduer i Kirken 

6. Musik 
Grønbjergsangen: 

 
Hvad finder du blandt bakker herude i mod vest? 
En lille by, vi kender, som bøjer af for blæst. 
Den ligger lidt i læ båd´ fra syd; og så fra nord 
men vestenblæst er daglig i byen, hvor vi bor: 
Vil du vid’ dens navn, ja, så er det jo Grønbjerg 
 
Fra Arilds tid der boede på stedet her et folk, 
som kunne dyrke jorden og skære træ med dolk; 
vi finder stadig spåner fra deres virkefelt, 
for de ejede jo huse og bo'de ej i telt: 
kan du høre, at de folk var her fra Grønbjerg. 
 
De byggede en kirke, som stadig knejser her 
af kvadre er den lavet, ungdommelig den er. 
Igennem slægters, rullen den stedse stod på post, 
og at høre kirkeklokken er stadig hverdagskost 
i en lille by mod vest, der hedder Grønbjerg. 
 
I byen har man kendt både hest og bil og tog, 
men toget det er borte, i stedet ud vi drog 
med bussen elle cykler, men vendte hjem igen, 
for vi følte os velkommen og nød genkendelsen 
med en lille by mod vest, der hedder Grønbjerg. 
 
Af folk er der en del både gamle og så ny, 
og noget der er fælles er stolthed ved vor by. 
Ja, går du ud, på gaden og kører dig en tur 
blir’ du hilst som gammel kending og møder ingen mur, 
for der er jo hjertevarme her i Grønbjerg. 

5. Scenekunst 
Ingen forslag 

Til venstre "Marie med Barnet" 

Til højre: "Christi dåb" 

3. Kunsthåndværk og design 
Vikingen på hjørnet af Algade og Skole-
vænget 

Grønbjergvikingen er udført af billedhugger 
Henrik Voldmester fra Husby 

Grønbjergvikingen er fremstillet og opsat 
d. 20. juni 1991 på initiativ af fhv. skolein-
spektør Knud Helge Juul, og i samarbej-
de med Grønbjerg Sogneforening er mid-
lerne til skulpturen indsamlet blandt by-
ens borgere og via sponsorater 

Kirkesølvet i Nr. Omme Kirke: 

Kirstine Nielsen (født Søgaard), skænkede i 
1983 kirken 20 alterbægere fremstillet af guld-
smed Helle Engestoft  

Sangen er skrevet af Grete Tange i for-
bindelse med revyen i 1985 
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9. Hvad kan vi være stolte af i Grøn-
bjerg 

Børnenes hus 
Var den absolutte vinder 
 
Med iblandt flere begrundelser: 
 
vi har fået oparbejdet en skole- og daginstitution, 
hvor leder, lærere og pædagoger fungerer opti-
malt sammen. Alle formår at få det bedste ud af 
hverdagen sammen med børnene, til trods for at 
de engang imellem er oppe at kæmpe mod store 
kræfter. Jeg synes, de alle i fællesskab fortjener 
et skulderklap og at blive nævnt i "Grønbjerg 
Kanonen".  
 
Grønbjerg Børnehus, som startede som en § 70 
institution med en normering på 30 børn, i byg-
ninger udlånt fra Grønbjerg skole  
Grønbjerg Børnehus overgård til kommunal 
integreret institution fra 3 år til 4 klasse.  
Fælles bestyrelse/ledelse = Børnenes Hus skole 
og daginstitution  
Skoledelen i Børnenes Hus overgård til en skole 
med faseopdeling, selvstyrende teams og hold-
deling som pædagogisk princip, også kaldt 
”Grønbjerg modellen” ude i den vide verden, når 
ja måske kun i Ringkøbing Skjern kommune 
endnu.  
Opnormering i Børnehus delen til 75 børn.  
 
Grønbjerg skole har et helt unikt dygtigt lærer-
team i indskolingen! ( kender ikke rigtigt de an-
dre lærere ) De er inspirende, motiverende ild-
sjæle der brænder for at lære fra sig.  

Gule Fanden 
 
Historien om Gule Fanden er skrevet af forfat-
teren C.A. Thyregod og udkom i 1891. 
Historien er bragt i Runestenen fra nr. 1 til og 
med nr. 27. 

7. Litteratur 
Runestenen 
 
I al beskedenhed var førstevalget dette blad. 
Runestenen så dagens lys den 15. marts 1983 
og dette nummer er det firsindstyvende i ræk-
ken. 

8. Børnekultur  
 
Udsmykningen på Skolen 

Skolebørnene har gennem tiden medvirket til 
udsmykningen af de mange gavle på Grøn-
bjerg Skole 

Vores helt unikke natur i ”Vestjylland”. 
Kræver ikke særlige begrundelser. 
 
Øvrige:  som en lille (ikke prioriteret) liste 
 

• Fællesspisning 

• Sammenhold om forskellige projekter 

• Gymnastikopvisningerne 

• Brugsen 

• Integrationsprojekt 

• Læseklub 

• GIFs Ungdomsafdeling/Damefodbold 1. div 

• Udgravningerne i Grønbjerg 

• Grønbjerg-2000 

• Dilettant 

• At blive budt velkommen i byen 
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���� Brugsen i 2005 
 
 
Ved: Formand Niels Jørgen Sønderby 

 
Beretning til Brugsens Generalfor-

samling 21. marts 2006. 

 
År 2 med Jens Peter som uddeler er gået 
i vores Brugs. Man hører tit sætningen, 
at det er svært at gentage en succes. Det 
har også været svært for Brugsen, at gen-
tage sidste år overskud.  
Vi kom ud med et underskud på ca. 
26.000 kr. Det er ikke tilfredsstillende, 
men bag tallet ligger der nogle ting, som 
har været med til at få det til at se nega-
tiv ud. Omsætningen faldt sidste år med 
78.000 kr., men det skyldes at Årsrap-
porten for 2004 udgjorde 53 uger, hvor 
vi sidste år havde 52 uger i Regnskabet. 
Bestyrelsen tror stadig på, at det kan lade 
sig gøre, at få Brugsen til at løbe rundt 
økonomisk, men vi har brug for jeres 
hjælp.  
Jeg vil her i bestyrelsens beretning kom-
me ind på, hvad der har medvirket til det 
negative resultat, og hvilke tiltag vi har 
sat i gang, for vi kan få en positiv drift 
igen. 

 
I april måned gik den gamle mælkekøler 
i stykker, og vi måtte så investere i en ny 
eller en brugt, og det blev til en næsten 
ny køler. Jens Peter fandt den hos FDB, 
som netop havde lukket en Brugs på 
Sjælland. En investering på ca. 25.000 
kr. og det inkl.. levering og opsætning, 
samt nedtagning og bortskaffelse af den 
gamle køler til en ophugger. Samme 
fremgangsmåde brugte vi også den gang 
vi købte frugt- og grøntkøleren. Da var 
det en Brugs i Esbjerg der lukkede.  
Jens Peter og hans personale er i øvrigt 
meget glade for den nye køler. 
 
I løbet af sommeren har vi fået sat lys op 
på P-pladsen foran brugsen, så man nu 
kan se, hvor langt man kan køre frem, in-
den man havner nede på Annebergs 
plads.  
Bag Brugsen ved garagen er der fjernet 
overskydende jord, og der er lagt et nyt 
lag grus. Så nu er det blevet lidt pænere 
at se på, når man kommer denne vej om 
til Brugsen. Inde i garagen er der også 
sket noget, som man umiddelbart ikke 
kan se. Der er blevet lavet et frostfrit 
rum, der er isoleret, så der kan opbevares 

MØBELPOLSTRING  

Salg af møbelstoffer til ”gør-det-selv-folk” 

Hynder til båd eller campingvogn syes efter mål 

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

Reparation og omforandring 

af alt fra arbejdstøj til festtøj 

Lynlåse udskiftes 

Knapper - sytråd 

Velcro-bånd 

reflekser 
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kartofler og andre ting, som ikke tåler 
frost om vinteren.  

 
I September diskuterede vi i bestyrelsen, 

om vore kunder egentlig var tilfredse 

med Brugsen som den var. Eller om der 
var noget, der skulle laves om. Der blev 

udarbejdet et spørgeskema omkring 

Brugsen. Der kom 35 skemaer retur, og 
det var næsten kun positiv kritik, men 

der var en besvarelse, der slog os: Net-
torvet. Vi troede, at næsten alle viste, 

hvad det var, efter vi har haft det som 

emne de sidste par generalforsamlinger, 
men der var mange, der ikke viste hvad 

det var. Tilbage i april måned havde vi et 
tiltag i Brugsen, hvor vi ville prøve at få 

de kunder i tale, der ikke vidste så meget 

om Nettorvet. Vi fik et par stykker. Det 
prøvede vi så igen sidst i november må-

ned. Samtidig ville vi fejre, at den nye 

Brugs havde eksisteret i 5 år, men vi har 

åbenbart lidt svært ved at tiltrække vore 
kunder til disse arrangementer.  

Vi vil så gerne at I kommer. Det tar’ kun 
5 minutter.  

 

I november var der Vinaften i forsam-
lingshuset som Familie og Samfund hav-

de arrangeret med Brugsen som vinleve-

randør. Peter S. Christensen var vingui-
de, og det gjorde han rigtig godt, for det 

var ikke alle der kunne gå hjem den af-
ten, uden at slingre. Det var også denne 

aften at Ivan Mortensen og John Asmus-

sen fik den geniale ide, at lave et rejsega-
vekort på 6.000 kr. til lodtrækning blandt 

de af Brugsens kunder, der købte ind på 
Nettorvet inden den 31. december 2005. 

Så kom der gang i handelen på Nettor-

vet. Det havde der i øvrigt også været in-
den, men der var næsten et boom i bestil-

linger. Jens Peter har normalt alle bestil-

linger fra Nettorvet hængende på døren 

STORE GÅ’DAG 
 

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

 
Grundlovsdag mandag den 5. juni 2006. 

 
Da arrangementet i Grønbjerg på nuværende 
tidspunkt endnu ikke er lagt i faste rammer, vil 
vi opfordre til, at man er opmærksom på op-
slag i byen med program for denne dag!  
 
Der vil blive mulighed for, at alle kan være 
med – kørestole – barnevogne- stavgængere- 
dem med én kæp-- plus alle andre---  
så kryds i kalenderen den 5. juni 2006. 

Grønbjerg G U F 



ind til sit kontor. Det var langt fra nok 
nu, og 10 nye døre kunne ikke have gjort 

det. Det blev så til et ringbind i stedet til 
alle bestillingerne. 103 kunder købte på 

Nettorvet i løbet af de halvanden måned 

konkurrencen stod på, og mange af dem 
var førstegangs kunder. Jo flere ting man 

købte, jo flere chancer havde man i kon-

kurrencen om rejsegavekortet.  
Det blev som bekendt Mogens Balle-

gaard, der løb med gevinsten.  
 

I perioden hvor konkurrencen stod på, 

steg handelen på nettorvet med 306 %. 
For hele året var der en stigning på 221 

%, og det er vi ganske godt tilfreds med, 
da det er en utrolig nem og god fortjene-

ste for Brugsen. Brugsens personale skal 

blot udlevere og modtage betaling for 
varen, når kunden afhenter den i Brug-

sen. Vi vil derfor opfordre flere af vore 
kunder til at gøre det, da det er noget af 

det, der er med til at Brugsen kan overle-
ve i den stigende konkurrence, der her-

sker i nutidens detailhandel.  

 
Jeg siger det lige engang til. Man ser va-

reudvalget på www.nettorvet.dk , finder 

den vare man ønsker, taster sine med-
lemsoplysninger ind. Derefter får man en 

bekræftelse pr. e-mail retur med oplys-
ning om afhentningsdato. Man afhenter 

varen i Brugsen, hvor rabatten fratræk-

kes ved kassen, når medlemskortet scan-
nes, og der betales kontant.  

 
De 4% i medlemsbonus på ”egne mær-

ker” opsamles på din konto hos COOP 

dagen efter, du har foretaget dit køb, og 
den opsparede bonus udbetales fortsat på 

Brugsens bestyrelse:Fra venstre er det John Asmussen, Minna Kjeldgaard, Niels Jørgen Sønderby, 

Birthe Kristiansen og Ivan Mortensen. 
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en check en gang om året, og den skulle 
gerne dukke op med posten i slutningen 

af april måned. 
 

Der er også gode ugentlige tilbud i til-

budsavisen, som bliver postomdelt hver 
fredag/lørdag til alle husstande i Grøn-

bjerg. Disse tilbud er markeret med et 

ovalt mærke, hvor der står: Ugens tilbud. 
Tilbudsavisen er blevet en succes, for 

Brugsen har oplevet en stigende week-
endhandel som følge deraf. 

 

Et af de øvrige spørgsmål på spørgeske-
maet var, om man var tilfreds med brug-

sens personale.  
Ja, de fik kun ros. De var altid flinke, 

smilende og hjælpsomme, og de ved næ-

sten alt, når man spørger dem om noget. 
Da Jens Peter startede var næsten alle 

under 18 år, og det til en lavere løn. Men 

nu hvor flere af dem er blevet 18 år, skal 
de have mere i løn, og det har betydet, at 

lønudgifterne er steget lidt for meget sid-
ste år. Jens Peter kunne sagtens vælge at 

ansætte en ny yngre medarbejdere, hver 

gang der er en der bliver 18 år. Vi har 
altså valgt, at investere i personaleudgif-

terne. Det vil sige, at vi foretrækker at 

have et velkvalificeret personale, der kan 
betjene kunderne til UG.  

Vi tror at dygtige medarbejdere har en 
påvirkning til kundens valg af indkøbs-

sted. Det føler vi i bestyrelsen, at vi har 

opbakning til via de besvarelser, vi har 
fået tilbage. 

Bestyrelsen vil i øvrigt følge op på de 

gode ideer vi fik i spørgeskemaerne 
 

Dengang den ny Brugs skulle bygges, 
blev der samlet ind blandt byens borgere. 

Der var også nogle, der stillede som kau-

tionister, for at brugsen kunne låne til 
byggeriet. Vores gæld til banken er nu 

kommet under det beløb, som der er kau-
tioneret for. Det har betydet, at vi har få-

et sat vores rente en del ned, og vi kan 

forvente ca. 7000 kr. i besparelser om 
året alene på dette lån. Vi er også i gang 

med at lægge vores kreditlån om til en 

fast forrentet lån, så det er fremtidssikret 
med hensyn til rentestigninger, hvis det 

skulle blive tilfældet. 
 

I Grønbjerg har vi stadigvæk vores skole, 

og vi har også vores Brugs, men det kræ-
ver også stadigvæk, at vi står sammen, 

såvel private som foreninger. Det bliver 

Torsted Auto- og Traktorværksted  
Gammelbyvej 9 • Torsted • 6971 Spjald 

v/ Jørgen Falk Nielsen 

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

 

 Åbningstider: Mandag - fredag 730 - 1630 
 

 Tlf: værksted  40 10 48 92 
 privat 97 38 40 84 
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nok ikke lettere i den ny Stor-kommune, når der 
skal fordeles midler til alle de små sogne, der frem-

over bliver. Nye discount-butikker buldrer også 
frem i alle mellemstore byer. Her tænker jeg på 

Lidl, som er kæmpestor og meget kapitalstærk. Hvis 

vi skal modstå disse udfordringer, kræver det samar-
bejde på tværs af foreninger her i byen. Så hjælper 

det ikke, at man køre til nabobyen for at spare 10 kr. 

på en kasse øl.  
 

Med hensyn til fremtiden, så ser bestyrelsen stadig 
optimistisk på den. Tallene siden 1. januar ser til-

fredsstillende ud, da vi følger vores budget. Hvis 

denne udvikling fortsætter, vil Brugsen i år komme 
ud med et fornuftigt resultat. Hvis vores tiltag vil slå 

igennem blandt vore kunder. 
 

Der ligger dog en stor investering i Brugsen i det 

kommende år, hvor alle butikker i FDB skal have en 
ny kasseterminal. Der er tale om en tvungen inve-

stering på 50.000 kr., som skal foretages for, at der 

fortsat kan kommunikeres med FDB. De sagde jeg 
også sidste år, men da det er udskudt til det næste 

regnskabsår, kan jeg så sige det igen. Og efter pla-
nen skal den ny kasseterminal opsættes den 26. april 

i butikken. 

 
Om lidt skal vi afholde valg til bestyrelsen, og da 

Inger Kjeldgaard ikke ønsker at modtage genvalg, 
og da Nicolai Vestergaard ikke har den fornødne tid 

vil han gerne trække sig fra bestyrelsen. Vi vil her-

med gerne sige dem tak for et godt samarbejde. 
 

Der skal også lyde en tak til Jens Peder samt det øv-

rige personale, der arbejder i butikken. Ligeledes en 
tak til de personer, der har ydet gratis og frivillig ar-

bejdskraft, såvel ude som inde. 
 

Sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak til 

alle vore trofaste kunder. 
I har gennem det sidste år vist, at vi i Grønbjerg ved 

hjælp af fælles opbakning til Brugsen kan bidrage 

til, at bevare vor eneste dagligvarebutik i byen.  
Tak!   � 
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Børnene: 

Ved ankomsten til familiens hus bliver 

jeg modtaget af Clara på 4 år, som vil vi-
de, hvem jeg er, og hvorfor jeg kommer. 

Det forklarer jeg naturligvis, og som tak 

for det beder jeg hende om at synge en 
sang for mig. Efter lidt overvejelse syn-

ger hun glad og fro: Mariehønen evig-

glad, og dermed er isen brudt, og vi kan 
begynde på selve snakken. 

Under den får jeg at vide, at familien og-

så består af storesøster Emma – 9 år -, 
som går i 2. klasse på Grønbjerg Skole, 

hvilket hun er meget glad for. Hun er in-
teresseret i at læse, deltager i springgym-

nastik og er meget dygtig til at tegne, så 

derfor tegner hun og Clara tegninger, 
som illustrerer denne artikel. Hendes 

skolestart her har været over al forvent-

ning, idet der kun gik en uges tid, før hun 
var rigtig glad for at komme i skolen. 

Måske har det også hjulpet, at hun gik i 

���� Samtale med ”Ommegårdvej 3”  
 
Ved: Grete Tange 

Trevor, Emma og Heidi med Clara på armen 
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skole her et par dage i forbindelse med 
vinterferien, så hun var helt forberedt på, 

hvad hun skulle hen til. 
 

Mor: 

Familien består foruden af pigerne også 
af Far og Mor. Mor hedder Heidi Kjær, 

og hun er født og opvokset i Grønbjerg 

(hendes forældre er Inga og Mogens 
Kjær), og hun boede her indtil 1986, 

hvorefter hun rejste til Norge for at ar-
bejde på hotel. Der prøvede hun spæn-

dende opgaver ved hoteldrift så som 

stuepige, husøkonomaassistent (en per-
son som har ansvaret for renholdelse af 

fællesanlæggene på Hotel d’Angleterre i 
Oslo), og det gjorde, at hun var sikker 

på, at det var den vej, hun skulle gå. Hun 

forfulgte tanken om et liv i hotelbran-
chen og tog til London, hvor hun først 

havde forskellige jobs f. eks. som butler, 

og derpå gik hun på hotelskole (Hotel 
Catering and Institution of Management) 

i 3 år. Derefter vendte hun hjem, men 
pga. eftervirkningerne af Golfkrigen var 

der intet arbejde at få. 

I London havde hun mødt Trevor, som er 
det fjerde medlem af familien, og han 

fulgte med tilbage til Grønbjerg, hvor 
han en tid arbejdede hos Grønbjerg Mø-

belindustri, mens Heidi ledte efter arbej-

de. Til sidst lykkedes det for hende at få 
job i København, og der har hun været 

ansat indtil nu, hvor hun er blevet ud-
nævnt til hoteldirektør i Esbjerg på Hotel 

Scandic Olympic. Hun kører derfor hver 
dag derned, men det tager ikke længere 

tid, end det gjorde på Sjælland at køre fra 

Havdrup, hvor familien har boet i de se-
nere år, og så ind til København. De boe-

de nemlig i København indtil 2002, men 

det var vigtigt for dem, at pigerne kunne 
vokse op i nogle mere overskuelige om-

givelser, så derfor flyttede de til Hav-
drup, som er en mindre by med ca. 4.000 

indb. 

 
Heidi fortæller også, at hun er meget in-

teresseret i personaleledelse, men at det 
nye job indebærer meget økonomi og 

PR-arbejde, og det er selvfølgelig også 

spændende, men hun ser for sig, at der 
skal ske nogle helt nye tiltag, hvis der 

skal blive ved med at være ”gang i Vest-

jylland”, fordi offshore industrien, den 
sædvanlige udlejning af sommerhuse etc. 

er ved at have overlevet sig selv, og den 
udvikling kunne hun godt tænke sig at 

være en aktiv del af. 

 

Far: 

Trevor Mc Evoy (der er 4 mennesker i 
Danmark, som hedder sådan til efter-

navn, og de 3 af dem bor på Ommegård-

vej) fortæller om sig selv, at han er vok-
set op i et mindre samfund i det vestlige 

 

Fabriksvej 4 

 

6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 45 00 
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Irland, hvor hans forældre stadig bor. Da 
han var færdig med gymnasiet, ville han 

gerne ud og se verden, så han tog til 
London, kunne ikke rigtig komme der-

fra, havde planer om at læse videre, men 

da han mødte Heidi, fulgte han med til 
Danmark. Her har han arbejdet siden, 

samtidig med at han har taget 10. klasses 

eksamen i dansk, matematik, fransk og 
teknisk tegning. Det var så meningen, at 

han ville læse HA på Niels Brocks han-
delshøjskole, men kunne ikke få SU, for-

di hans tilknytning til landet var for lille. 

Derfor fortsatte han i stedet med at arbej-
de, og han har arbejdet som bygnings-

medarbejder siden dels ved bygningen af 
Metroen i København dels hos en itali-

ensk flisemester, hvor han har lavet mo-

saik- og flisearbejder. Nu er han på prø-
ve hos Ørnhøj murerne, hvor det er me-

ningen, at han skal gå i gang med en 

voksenlærlingeuddannelse, så Trevor 
mener, at hvis man vil arbejde og gider 

at lære sproget, kan man – også som ud-
lænding – få job i Danmark. Han tilføjer 

dog, at han godt kan huske den opmærk-

somhed, der var omkring ham, da han 
først kom her, som om han havde to ho-

veder. 
 

Udlænding i Danmark: 

Heidi fortæller i den sammenhæng, at 
det nok ikke er værst for irere i Dan-

mark, fordi de har samme mentalitet og 

samme form for ironi og humor som 
danskere. I den forbindelse drager hun 

Irlands historie med lang undertrykkelse 
fra England, stor fattigdom og religiøse 

divergenser frem, 

fordi hun mener, at disse ting har været 
med til at forme irerne som folk. Selvføl-

gelig er der nogle kulturforskelle bl.a. er 

Trevor katolik og Heidi protestant, og 
hun fortæller også, at hun naturligvis 

blev set an, da hun blev præsenteret for 

hans familie. 
I forbindelse med det flerkulturelle for-

tæller Heidi videre, at hun i de seneste 
år, hvor hun har arbejdet på Hotel Scan-

dic Copenhagen med 486 værelser som 

oldfrue, har haft 68 ansatte under sig, 
som hun skulle holde beskæftiget. Blandt 

dem har hun været den eneste dansker, 

så hun har i lavsæsonen iværksat dansk-
kurser for sine medarbejdere, så de lette-

re kan klare sig i hverdagen her. Til det 
har hun søgt midler fra Københavns 

Kommunes integrationsudvalg og fra an-

dre fonde, og et år fik hun skrabet 
800.000 kr. sammen til et integrations-

projekt i hotellets regi. Til det hyrede 
hun så undervisere udefra, og det havde 

hun rigtig stor succes med. Hun betegner 

selv disse tiltag som meget spændende 
og værdifulde, for om nogle år er det jo 

Fatima, der passer på os på plejehjemme-

ne. 

Er du vaks 

så kom straks 
jeg er klar 

med kam og saks 

97 38 42 85 
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Hvorfor vende tilbage? 
Der er flere årsager til, at familien er 

flyttet til Grønbjerg: 

1.Heidi blev tilbudt jobbet i Esbjerg, 
men det syntes hun i første omgang ikke, 

der var noget ved, men ved nærmere ef-

tertanke kunne hun godt se muligheder-
ne. 

2.Trevor ville gerne i voksenlære, og det 
var der ikke de store muligheder for på 

Sjælland. 

3.De ønskede, at deres børn skulle vokse 
op i et lille, trygt miljø, hvor man kerer 

sig om hinanden. 

4.De kunne komme i nærheden af fami-

lien, for da Trevors familie bor i Irland, 

er der kun Heidis familie, som de kan 

have glæde af her. Bedsteforældre er dej-
lige at have i nærheden, når man har 

brug for hjælp eller barnepige. 
Huspriserne. 

 

Fritiden: 
Indtil videre har de ikke særlig meget fri-

tid, for de er i gang med at ændre huset, 

sådan som de gerne vil have det, og det 
tager tid, men ellers er have Heidis store 

interesse, og da de nu har 3 ha, så er der 
lidt at få tiden til at gå med. Trevor vil 

godt slå græsset, men ellers så læser han 

rigtig meget – især engelske bøger, for 
de er bedre på det oprindelige sprog, og 

så er de meget billigere end danske. Han 
kan også godt lide at bruge nogen tid på 

sin PC, som han kalder sit 3. barn. 
 

De er begge interesseret i området som 

kreativt miljø, idet de gerne tager deres 
børn med i skoven og til stranden, lige-

som det også tit bliver til en tur til kultu-

relle institutioner. Naturligvis vil de også 
gå ind og være en aktiv del af kulturen i 

Grønbjerg både i skolen og i nærområ-
det. 

Heidi har før siddet i klasseråd, og de er 

godt klar over, at man skal være aktiv for 
at vort lille samfund skal fortsætte med 

at udvikle sig, og det vil de gerne være 
med til. 

 

Fremtiden: 
De slutter med at fastslå, at de er vendt 

tilbage hertil, fordi de har fundet det ide-

elle sted for dem og deres børn, og her 
ønsker de at blive gamle sammen. 

 
Med håb om opfyldelse af deres frem-

tidsplaner slutter jeg med tak for snak-

ken.    � 

NYT   NYT   NYT 
 
 
 

 
 

 
 

Tina H. Jeppesen 

Holmgårdsvej 2 � Grønbjerg 

Tlf. 22 37 72 33 
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���� Esther - 90 år 
 
 

 

Den 17. maj 1916 blev der hos datidens 
herborgsmed og hans kone født en lille 

pige. Endnu en datter føjet til børneflok-
ken, som efterhånden kom til at tælle 

tolv. – Esther Margrethe blev hun døbt i 

Herborg kirke! 
 

Nej, protesterer Esther, der er slet ikke 

noget interessant at berette om mig, så 

det må vi hellere helt lade være! 
 

Sådan starter vores samtale, da jeg på-
skelørdag dumper ind hos hende for at få 

lidt stof til dette fødselsdagsinterview. 
Og jeg får da også Esther med på, at alle 

mennesker har en god historie at fortælle 

og dermed lade andre få glæde af at lytte 
med, - og måske få inspiration. For ek-

semplet har vi jo her i Esther på et posi-

tivt og lyst og glad syn på livet, trods det, 
at man ikke er fritaget for sorger og gen-

vordigheder. Det gjorde virkelig også 
mig godt at besøge konen her i det hvide 

hus på Ørnhøjvej nummer 4. 
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Tror du ikke, Esther, at du vil savne det, 

hvis du bliver forbigået af RUNESTE-

NEN her den syttende maj, som du jo 

fortæller mig, at du læser med stor inte-

resse hver gang, den kommer? 

 

Jamen, så skal vi hen te´æ bord å sidd´! 

 

Her i smedefamilien voksede hun så op 
sammen med sine søskende og blev vel 

også snart så stor, at hun kunne være til 
nytte. (Nu er vi to tilbage, resignerer Es-

ther, søster Ellen i Silkeborg og så mig). 

Jo, det at miste har i høj grad hørt til i 
Esthers liv. Mange har hun mistet under-

vejs - indbefattet ægtemanden og sønnen 
Niels. (Men sådan er livet jo også.) 

 

Da moderen ikke var så rask, havde hun 
altid to af de voksne døtre derhjemme ad 

gangen, da der var meget at se til i huset, 

når hun havde smedesvendene på kost og 
logi, som man jo havde dengang, og tilli-

gemed telefoncentralen installeret i hu-
set, som jo også skulle passes.  

Det var jo næsten en piges arbejde - det 

var jo det system der med propperne ind, 

du ved nok, fortæller Esther. 

Ind imellem var jeg da også ude og have 

forskellige pladser. – Men kone på lan-

det ville jeg i alt fald ikke være, det var 

jeg helt sikker på!!!   Heller ikke, da jeg 

traf Jacob fra Klidsbjerg i Grønbjerg. 

Jeg strittede vældigt imod, og dog løb 

han af med sejren. 
 

Esther og Jacob blev gift i Herborg kirke 
i 1938 og slog sig ned på gården i Abil-

då, som de købte samme år. Og så gik 

Esther ellers i gang som landhusmor, 
som så mange før hende. Det blev Es-

ther, der måtte malke køerne, da man-

dens knæ ikke var skabt til malkearbej-
de. Og dette måtte hun jo som bybarn 

lære fra grunden af--- håndmalkning til 

at begynde med! 
Og så var konen selvfølgelig da også 

med i marken – ved roeudtynding, høst 
m.m. 

I Abildå´s storhedstid med brunkulsbryd-

ning havde parret et værelse lejet ud til 
en brunkulsarbejder, som også købte ko-

sten på stedet, og det gav jo så også eks-

tra arbejde til husfruen.  
 

Jens, hed han og var en meget flink fyr, 

som vi havde samkvem med længe efter 

kultiden, Han kom med seks tretårnede 

sølvskeer til vort sølvbryllup, fortæller 
Esther! 

Og selvfølgelig var det også blevet til 
mere arbejde efterhånden, som børnene 

kom til, Niels i 1939, Kristian i 1943, 

Jørgen i 1948, og som rosinen i pølseen-
den Else Katrine i 1954. 

Som alle har børn. Jo, børnebørn har 

bedstemor styr på, hvor mange hun har 
af, men oldebørn,- nej det er ikke let,  

der kan jo godt komme nogle ekstra til, 
nej det er bestemt ikke til at holde styr 

på! 

Trods dette er Esther sandelig en kone, 
der er glad og fornøjet – og med glimt i 

øjet fortæller om de mange år med Jacob 
og børnene derude på gården i Abildå -  

og i Grønbjerg - i det kønne hus på Ørn-

højvej, som de indtog, da sønnen Jørgen 
og svigerdatter Gudrun overtog barn-

domshjemmet. 

I Grønbjerg fik Esther og Jacob en del 
rare år sammen, indtil Jacob blev syg og 

døde. 
Med sit glade og imødekommende væ-

sen sidder hun dog ikke og falder hen i 

sørgmodighed, men er god til at komme i 
kontakt med naboer og svigerinder, som 

hun har 3 af alene i byen her. Så får man 

sig et slag kort eller underholder hinan-
den på anden måde- og dermed hygger 

sig! 
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Men fra nu af lægger jeg mit liv om: Jeg 

stopper med at gå i byen, og kortspillet 

skal det også være slut med nu, det er for 

besværligt med al den selskabelighed, 

når man fem gange i døgnet må tilsluttes 

iltmaskinen for at kunne få vejr nok i 

lungerne. 

Men fløt´ det vil A et, det hår A bestemt.  

 
Og nu får Esther sin middagsmad fra 

Spjald, den er hun godt tilfreds med, den 
kunne ikke være bedre, og hjælpen, hun 

får, kunne heller ikke være bedre, det er 

indtil nu en god kommune, vi bor i, på-
står en tilfreds pensionist, fremtidens, 

den kan man kun håbe på! 
Jeg er slet ikke inde på at spørge til laster 

af nogen art, men dette emne bliver bragt 

på bane helt af sig selv? 

Men mine cigaretter, selv om de ikke er 

sund`, så bliver A ved med dem. Nu har 

A levet til A er snår 90- så---  
Det er vi så enige om, er ok, det vil vist 

blive for svært med afvænning nu! 

Det var så i meget korte træk, hvad en 
halvfemsårig havde at berette om et ak-

tivt liv i lyst og nød! 

1000 TAK til Esther Klidsbjerg, fordi du 
ville medvirke, det var slet et så ring´ 

endda! ! ! 
Den syttende maj må Esther nok kom-

pensere fra sit selvbestaltede forbud mod 

at gå i byen. Hun har nemlig hørt en fugl 
synge om, at hun skal fejres af familien. 

 
RUNESTENEN ønsker TILLYKKE 

med 90-årsfødselsdagen.  -ik  � 

Ribovej 4 • 6950 Ringkøbing 

tlf.: 96 92 20 00   fax: 96 92 20 02 
www.pipecon.dk e-mail: info@pipecon.dk 

PipeCon as 
PipeCon as leverer komplette udstødningssystemer 

til skibe og dieseldrevne kraftværker. 
 

 

Beregning, dimensionering af lyddæmpning og vi-

brationsdæmpning, konstruktion, fabrikation, imple-
mentering og opfølgning. 

PipeCons nye domicil i Ringkøbing DN 2900 lyddæmper til kraftværk på Kreta. Lyddæm-
peren er 12 meter lang og vejer 25.000 kg 
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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 

 

 

Skandale. 

 
Fødevareskandalen er ikke en nyhed. 

Den er mange år gammel. 

I lang tid har man konkurreret om prisen 
på fødevarer. De selvstændige slagtere er 

holdt op een efter een, fordi de ikke kun-

ne klare sig i konkurrencen og fordi, der 
er kommet discountpriser på kød. Det er 

gået på lignende måde med andre føde-

varer. De skal først og fremmest være 
så billige som muligt. Men når man 

sælger fødevarer til discountpriser, bli-
ver varerne også derefter. Samtidigt er 

det nødvendigt. at alt bliver solgt. også 

selvom det er ved at være lidt gammelt. 
Ja. supermarkederne venter med at kø-

be varerne. til de er tæt på udløbsdatoen 

for at presse prisen hos leverandørerne. 
Og det slipper de godt fra. 

Til gengæld bliver der brugt mange 
penge på kosttilskud. 

Det var klogere at købe noget ordentlig 

føde.    � 

 

 

Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 

Gi’ ”pengeynglerne” en håndGi’ ”pengeynglerne” en håndGi’ ”pengeynglerne” en håndGi’ ”pengeynglerne” en hånd    
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Anneberg Transport A/S 
Annebergvej 2 

Grønbjerg 
6971 Spjald 

 
96 92 22 22  

 
www.anneberg.net 

anneberg@anneberg.net 
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Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds 
 

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 rej-
seleder 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 tilmel-
ding til Ole Olesen tlf. 97 38 10 39. Pris inkl. alt på nær frokost: 1650 kr.  
Tilmeldingsfrist den 16. marts. 
 
Bemærk - ændret dato!!!! 
Tirsdag den 6. juni fra P-pladsen i Grønbjerg kl. 19.00, fra Ørnen i Ørnhøj kl. 

19.05. Aftentur til Kaj Madsen, Kronhedevej 16 i Torsted. 
Kaj Madsen har selv lavet og plantet over 10.000 Rhododendron på heden. Vi besøger 
ham og nyder synet af de mange planter. 
Deltagerpris: Medlemmer: 30 kr. Ikke-medlemmer 40 kr.  
Medbring selv kaffe. 
Mangler du kørelejlighed, ring til Eva 97 38 41 79. 

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 general-
forsamlingen. 

Alle er velkomne - Bestyrelsen 

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. 
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���� Grønbjerg GUF 
 
 
Ved: Torben Sønderby 

 
Beretning 2006 for GGUF ! 

 
Havde det været en generalforsamling 
for et børsnoteret aktieselskab ville jeg 
helt klart anbefale jer at købe aktier i 
morgen når markedet åbner, for de vil 
stige. Året er regnskabsmæssig en suc-
ces, der er blevet rationaliseret, lavet 
samarbejde over kommune grænser og 
lavet gode arrangementer. Nu er vi jo 
heldigvis ikke et børsnoteret selskab der 
kun tænker på profit, men jeg kunne dog 
ikke lade være med at lave denne sam-
menligning, i en tid med mange general-
forsamlinger i børsnoterede selskaber. 
Nej vi er stadig den gode gamle gymna-
stikforening der kan fejere 100 års jubi-
læum i 2007, vi holder traditionerne i 

hævd, bærer stolt dannebrog ind ved 
gymnastikopvisningen og synger ”Der er 
et yndig land”. Det er netop lige her, jeg 
forstår hvorfor jeg så mange gange har 
taget slæbet med at arrangere gymnastik-
opvisningen, badmintonturnering, Tour 
de Pedal, svømning osv. 
 
I gymnastikforeningen føler vi at vi har 4 
kerneaktiviteter:  
Gymnastik, badminton, Tour de Pedal og 
svømning. Andre aktiviteter vi deltager i 
er Store gå dag, stavgang, sommerfest, 
ældreidræt. 
 
Gymnastik er sammen med badminton 
de 2 helt store aktiviteter for gymnastik-
foreningen. Gymnastikken startede skidt 
ud da 4 hold ikke blev til noget. Dame-
holdet var uden leder, mor far og barn og 
pigerne fra 3-7 kl. her var tilslutningen 
ikke god nok og ligeledes var det med et 

Udlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af Multisalen    
    

Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :    
 

----    gadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kamp    
----    højskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamp    
----    efterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturnering    
----    udstillingudstillingudstillingudstilling    
----    koncertkoncertkoncertkoncert    
----    eller noget helt andet ! eller noget helt andet ! eller noget helt andet ! eller noget helt andet !     
    

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

Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af: 

G
rø
n
b
je
rg
 M
u
ltisa

l
G
rø
n
b
je
rg
 M
u
ltisa

l
G
rø
n
b
je
rg
 M
u
ltisa

l
G
rø
n
b
je
rg
 M
u
ltisa

l     



47 

nyt hold fra 8 kl. til 18 år vi prøvede at 
starte op. Skuffelsen har dog ikke været 

så stor i bestyrelsen da de resterende 
hold har haft lige så mange deltagere 

som forrige år, men stadig ærgerligt at 

lukke hold ned.  
Ældreidræt har som det plejer foregået 

under kyndig ledelse af Johannes, en sta-

bil leder kan vi vist snart kalde Johannes. 
 

Badminton har ca. haft det samme antal 
medlemmer som året før og alle spillere 

fik en tid i multisalen de kunne bruge. 

Det største hold hos børnene 6. og 7. kl. 
var vi nødsaget stoppe pga. manglende 

deltagelse. 
 

Til vores ledere skal der lyde en stor tak, 

da det er jer der trækker det største læs 
og bruger rigtig meget tid på vores med-

lemmer, tak. 

 

Vores store weekend hvor gymnastik-

opvisningen og badmintonturneringen 
afvikles gik også i år rigtig godt. Til 

gymnastikopvisningen tror jeg det næ-

sten var lykkedes os at få en siddeplads 
til alle. Som før omtalt var der færre hold 

men antallet af gymnaster var som de an-
dre år. Der blev fremvist noget rigtig flot 

gymnastik fra de små puslinge over mul-

tiholdet til det modne herrehold. Kaffe-
bordet var også flot besøgt med ca. 130 

personer, det er dejligt og hyggeligt når 
publikum tager sig tid til kaffen bagefter. 

 
Badmintonturneringen lørdag og søndag 

forløb tilfredsstillende, der var lidt for-

sinkelser først på lørdagen men det blev 
indhentet senere på dagen. Det er vores 

største problem fuldstændig at holde 

tidsplanen, men vi evaluere hvert år på 
den afsatte tid. Turneringen var godt be-

søgt af tilskuere og ind imellem var der 
tætte og drabelige kampe der kunne få 

råb frem fra spillerne og klapsalver hos 

tilskuerne. Summa summarum er god 
weekend.  

 
På svømmeområdet er de største æn-

dringer de sket. Vi har indgået en aftale 

med Ørnhøj Idrætsforening om at følges 
ad til svømning i Ulfborg Fritidscenter. 

Det betyder at vi har halveret vores kør-

selsudgifter ligeledes har vi reduceret an-
tallet af gange til 10 aftener som igen har 

reduceret vores kørselsudgifter en del. 
Aftalen har været en succes bussen har 

været fuld til god og vel fuld hver gang, 

så et samarbejde der har båret frugt og 
givet os et økonomisk løft. 

 
Tour de Pedal som arrangeres af Dansk 

Firmaidræt og udføres af os i gymnastik-

foreningen var 4 aftner med pedaltramp 

 

Sogneforeningen og Grønbjerg GUF arrangerer  
 

Mega fest den 3. nov. 2007 
 

100 års jubilæum for forsamlingshuset og  
Gymnastikforeningen. 
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og quizhumør. Vi er klar igen mandag 
den 1. maj, så mød endelig op. 

 
Af andre aktiviteter har vi på eget initi-

ativ arrangeret ”Store gå dag ” 2. pinse-

dag. DGI havde et landsdækkende arran-
gement i september måned, men da det 

blev offentliggjort havde vi besluttet vo-

res, og det holdt vi fast i. Dagen var lidt 
køligt men med en god opvarmning af 

Trine og Dan fik vi varmen og drog af 
sted på de ca. 12 km. Hjemme igen var 

der pølser og hygge. Vi er klar igen i år 

den 5. juni, så snør skoene og vær med. 
 

Stavgang er en ”afdeling” som kører 
helt af sig selv. Ingrid og Johannes Kirk 

styrer selv denne aktivitet. 

 
Sommerfesten 2005 havde gymnastik-

foreningen eller sagt på en anden måde 

Connie som tov holder. Det var 3 gode 
dage i august med mange aktiviteter og 

en rigtig god opbakning fra byens be-
folkning. De 5 foreninger der stod bag 

var Familie og samfund, Sogneforenin-

gen, Idrætsforeningen, Ungdomsklubben 
og os selv. 

Under sommerfesten manglede der i en-
kelte tilfælde lidt mere offervilje fra de 

enkelte foreninger. Der herskede lidt en 

stemning af, at hvis det ikke var noget 
som var aftalt, at man skulle gøre, var 

det ikke vores problem i stedet for lige at 

hjælpe hinanden. Alt i alt gik det fint. 
 

Som før omtalt er 2007 jubilæumsåret 
og planlægningen er i gang. Under pro-

cessen fandt vi ud af at sogneforeningen 

også havde jubilæum så nu er det aftalt 
at der holdes en Mega fest den 3. nov. 

2007. Så sæt allerede nu kryds i kalende-

ren for det bliver en fest man vil fortryde 
ikke at være med til. 

 

I det sidste år har vi i bestyrelsen haft et 
føl med i skikkelse af Dan, dette har væ-

ret en succes. Dan er faldet godt til og 
har stille og roligt taget opgaver til sig. 

Dette er et eksempel på en god integrati-

on af en ung fyr som har lyst til at bidra-
ge i det frivillige foreningsarbejde, noget 

vi kun kan anbefale andre foreninger. 

 
Siden stormødet i 2004 har i prøvet at 

få gang i debatten om sammenlægning af 
foreninger som var et af de store ønsker 

på mødet. Dette har dog været svært at få 

sat gang i, men jeg tror at flere og flere 
er ved at være klar til at tage debatten og 

se på evt. muligheder for sammenlæg-
ning eller samarbejde. Her fra vil jeg ger-

ne understrege at vi i gymnastikforenin-

gen er klar til at se på mulighederne. 
 

Alt har en ende og det har min karriere i 

bestyrelsen også, da dette vil blive min 
sidste aflæggelse af beretning for Grøn-

bjerg Gymnastikforening. Jeg har haft 
mange dejlige år med arbejdet i forenin-

gen, men føler nu at gnisten er forsvun-

det og ønsker derfor at overlade stafetten 
til en anden. Jeg vil gerne sige tak til re-

sten af bestyrelsen for årene vi har sam-
arbejde. Et samarbejde som har fungeret 

på glimrende vis, og som jeg håber, kan 

forsætte. Tak    � 

 

Alternativ behandler 
 

Karl Gejl 
 

Irisalle 71, Videbæk 

Konsultation efter aftale 

97 38 40 40    1800 - 1900 

klinik@karlgejl.dk 
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���� GUF - Nyt 
 
 
Ved: Bestyrelsen 

 

Den kommende sæson i Grønbjerg 

gymnastikforening 

 
Efter en veloverstået gymnastikopvis-

ning og en god weekend med badminton 

er vi igen i gang med at finde instruktø-
rer til den kommende sæson. 

Vi mangler instruktører til de fleste hold 

og håber meget, at vi kan få alle holdene 
op at køre i den kommende sæson. Der-

for vil vi meget gerne høre fra jer, hvis I 
kunne have lyst til at være med som in-

struktør eller hjælpetræner på et børne- 

eller voksenhold. 
I kan ringe til Helle Vendelbo på 9738 

4805 eller maile på langmose@c.dk  � 

���� Sogneforeningen 
 
 
Ved: Malene Cadovius 

 

Udsmykning af Grønbjerg 
Vi vil gerne at Grønbjerg er en dejlig by 
at være og bo i. Derudover vil vi gerne at 

den er indbydende og summer at liv og 
varme. Derfor vil vi forsøge at udsmyk-

ke Algade med vimpler. Vi vil købe nye 

blomsterkrukker, som bliver stillet op 
ved byportene og forsamlingshuset, samt 

på torvet. Vi håber, at I vil passe godt på 

udsmykningen. Ligeledes håber vi at I 
vil hjælpe os med at udsmykke Grøn-

bjerg. 
 

Støt sogneforeningen 
Vi vil i maj komme rundt med giro-kort 

og håber, at du vil støtte os.  
Sogneforeningen er en forening som er 

til for sognes beboer. Vi pynter op til jul, 
sætter blomster ud og bænke op i foråret, 

samt sørger for torvet, flag og vimpler i 

Algade. Vi holder Fastelavn, Revy, 
Sankt-hans, Høstfest, Juletræestænding 

og Julebal. Derudover hjælper vi med 

sommerfesten, vedligeholder forsam-
lingshuset og lejer det ud. 

Vi håber, at du vil støtte sogneforenin-
gen, når vi kommer rundt med giro-kort. 

Venlig hilsen Sogneforeningen.  � 

 

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

 

www.holmsland.as 

GRØNBJERG 

AUTO 
 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 87 
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Efter sommerferien er der plads til 75 

børn i Grønbjerg Børnehus’ pasningsord-
ning. 

 

Mandag d. 4. april blev pavillonen, der 
skal afhjælpe en akut pladsmangel i Bør-

nenes Hus i Grønbjerg, indviet af børne-

ne og de forældre der havde mulighed 
for at være til stede. 

Græshopperne hedder de, dem der skal 
være i den nye pavillon - og derfor skulle 

der opsendes i hundredvis af grønne bal-

loner - også for at fortælle at Græshop-
perne er grønne og 

fordi pavillonen er 
beregnet til, at der 

skal dyrkes udeliv i 

stor stil. Pavillonen 
skal egentlig kun 

benyttes i perioder 

med styrtregn eller 
hvis det af en an-

den grund er umu-
ligt at være ude. 

Pavillonen der er 

beregnet for Græs-
hopperne (ca. 24 

stk.), blev gjort 
klar med strøm, 

vand og flisebe-

lægning af en flok 
forældre i weeken-

den inden indviel-

sen. 
Inge Kjær skal væ-

re ansvarlig for 
gruppen og hun har 

hjælp af Birgit 

Skytte. 
Siden 1991 har lo-

kalsamfundet i 

Grønbjerg kæmpet for at få børn nok til 
at der kan opretholdes en skole og et bør-

nepasningstilbud. Med indvielsen af Pa-
villonen ser det ud til at det er lykkedes 

idet man i 1991 satsede på 14 børn til en 

ny Børnehave. Dette tal runder efter 
sommerferien 2006, 75 børn, en stigning 

der er til at tage og føle på. 

Efter opsendelsen af ballonerne blev den 
røde snor klippet i første omgang ved 

hjælp af en hæksaks hvor flere børn kun-
ne få ved, med efter et par klip måtte 

man ty til en mindre og måske skarpere 

saks.  -mb  � 

���� 75 børn i pasningsordningen 
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���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 
Jan Aagaard Dyrberg fik efter lang tids 

sygdom den 9. marts 2006 fred og blev 

bisat d. 18. marts. 
Nekrolog, skrevet af Poul Erik Nielsen 

og Lone Astrup følger herefter. 
 

Karlo Ingemann Pedersen, Plejehjem-

met, Spjald, døde den 2. april 2006 og 
blev begravet den 6. 4. Karlo Pedersen 

kom som ung mand fra Skave til Abildå 

for at arbejde i brunkulslejerne her. Se-
nere blev han gift med Valborg fra Abil-

då, og sammen drev de i mange år, fra 
1956, gården Vejrumgård, indtil den 

blev solgt, og de flyttede til Spjald. De 

blev med tiden forældre til 7 børn. Ægte-
parret har følt sig tilknyttet Nr. Omme 

kirke, og sikkert derfor er kirkegården 
her valgt som deres sidste hvilested. 

Æret være Carlo Ingemann Pedersens 

minde!  � 

���� Dødsfald 
 
 

Danny Grubak - født Leif Grubak den 

10. oktober 1940 er under et længereva-
rende ophold på Filippinerne afgået ved 

døden den 27. april 2006. Danny blev 
født i Kolding som søn af afdøde Mussi 

Kjær og hendes daværende mand. Efter 

forældrenes skilsmisse fik han en svær 
barndomstid hos faderen og sin stedmor. 

Så efter konfirmationen stak han til søs 

og fik gennem mange år besejlet ver-
denshavene på kryds og tværs. Kun af-

brudt af tiden, hvor han aftjente sin vær-
nepligt som marinesoldat. Efter landgang 

fik han arbejde på en plasticfabrik og op-

nåede at blive tillidsrepræsentant. Han 
blev gift, men ægteskabet blev opløst 

efter 13-14 år. Ambitionsniveauet på 
daværende var der imidlertid ikke noget 

i vejen med hos Danny. Han ville være 

læge og gik i gang med forberedelses-
eksaminer. Midt i studietiden mødte 

han sin store kærlighed, blev gift, og fik 

den store glæde at blive far til  et par 
børn. Noget i hans tilværelse gik igen 

på tværs, han blev skilt fra børnenes 
mor, og læge blev han aldrig! Svagelig-

hed, alvorlig sygdom og store operatio-

ner kom efterhånden til, som ikke gjor-
de bitterheden over livets genvordighe-

der lettere at tackle. Danny Grubak har 
i de senere år haft bopæl på Vinkelvej 5 

i Grønbjerg. Kremeringen er foregået i 

Det fjerne Østen og hans aske spredt ud 
over havet, som traditionen er på disse 

egne. Så fred være med Danny (Leif) 

Grubak´s støv på hans sidste færd ud 
over det store Stille hav!  

 
N.B. Opmærksomme læsere af RUNE-

STENEN har i det sidste par numre 

kunnet læse de beretninger, som Danny 
har mailet hjem om sine oplevelser un-

der vinteropholdet i Østen.  ik   � 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 
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���� Jan Aagaard Dyrberg 
 
 
 
Jan Aagaard Dyrberg døde den 9. marts 
2006, efter længere tids sygdom, kun 53 
år gammel. 
Jan efterlader sig Lissi, som han var gift 
med i 23 år og sine 2 sønner, svigerdøtre 
og barnebarn. Thomas på 23 år er uddan-
net tømrer og bor i Grønbjerg sammen 
med Charlotte og deres søn, Tobias. Rolf 
på 21 år læser filosofi på universitetet og 
bor i Århus sammen med Helena. 
 
Jan blev født den 1. november 1952 i 
Simmelkjær som søn af Arthur og Gre-
the Dyrberg og efterlader sig også 6 sø-
skende og deres familier, som han var 
tæt knyttet til.  
 
Jan blev uddannet tømrer i begyndelsen 
af 70’erne.  
Han arbejdede som tømrer i kort tid, og 
kørte herefter som lastbilchauffør i Dan-
mark og Norge. 
Efter en alvorlig ulykke blev Jan ansat i 
administrationen i samme vognmands-
forretning og dygtiggjorde sig indenfor 
logistik, spedition og ledelse. 
Midt i 80-erne blev Jan ansat som direk-
tør hos Anneberg Transport. 
 
Det var midt i 70’erne Jan var udsat for 
en voldsom trafikulykke, der var ved at 
koste ham førligheden. Men der skulle 
mere til at knække en gæv vestjyde, og 
Jan tog kampen op. Og i 1978, under det 
28 mdr. lange sygehus- og genoptræ-
ningsophold mødte han sit livs kvinde, 
fysioterapeuten Lissi – med de varme og 
kærlige hænder – som Jan sagde. Han 
syntes hun var så dejlig. Og hun var så 
fascineret af ham.  
 

Lissi og Jan flyttede sammen til Sinding 
i 1981 og stiftede familie her. Familien 
flyttede i 1986 til Grønbjerg. 
 
Jan var en slider og en meget dygtig for-
retningsmand. Han var en meget stolt og 
ærekær mand – en mand man aldrig gik 
forgæves til efter hjælp. Han var tålmo-
digt og engageret, altid til rådighed. 
Jan var bestyrelsesformand i PipeCon i 
en årrække, hvor han var en stabil og 
meget værdifuld sparringspartner, der 
engageret og meget loyalt tog del i virk-
somhedens tilbliven og udvikling. Jan 
havde et stort overblik, kunne trække nye 
og spændende vinkler frem og delte ger-
ne sine erfaringer med os. Og troede på 
os. Han kunne se muligheder og var i 
sandhed en handlingens mand – med ten-
dens til at glemme sig selv. 
 
Jan sparede aldrig sig selv – ”han tog he-
le døren af” i stedet for at holde den på 
klem. Han gav sig 100 procent og kæm-
pede hårdt for det der betød noget for 
ham. Han påtog sig, ind imellem, nok 
også opgaver han slet ikke magtede – 
fordi han ville. Vi har kendt Jan som en 
meget stædig og ordholdende mand. Han 
arbejdede uden livline – også selvom han 
ind imellem kravlede meget højt op. 
 
Jan ville helst selv – ikke at han ikke 
havde tillid til at andre kunne. Det var nu 
rart at gøre det selv, så vidste man at det 
var gjort ordentligt og blev fulgt til dørs. 
Og det kan ha’ store omkostninger. Og 
når kræfterne sættes ind i en ulige kamp, 
når der er stor ubalance imellem det man 
gerne vil og det man magter og når dæ-
monerne truer med at overmande én bli’r 
det for alvor svært. Det blev det også for 
Jan.  
Ét er at se, hvor langt man kan nå – et 
andet at erkende hvor langt man skal gå. 
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Jan gik hele vejen og mistede fodfæste 
undervejs – og det var ikke på grund af 

træbenet… 
Dæmonerne tog magten, og hvor meget 

Jan end forsøgte, lykkedes det ham ikke 

at vende tilbage til det liv han elskede og 
savnede. Livet sammen med familien, 

som gled fra ham. 

 
Det var en lang og svær proces at tage 

afsked med Jan. Alle omkring ham – og 
især Lissi og drengene - har de seneste år 

ofte krympet sig i smerte og afmagt over 

ikke at kunne få lov at hjælpe.  
Vi er mange, der vil savne ham – og har 

savnet ham et stykke tid. Det var slet ik-
ke meningen, at det skulle gå som det 

gjorde. Jan måtte forlade banen før kam-

pen blev fløjtet ordentlig af. 
Og fordi det i lang tid var svært at se, 

hvor hårdt og forgæves han kæmpede, 

var det næsten en lettelse at døden befri-
ede en stolt og ærekær mand for at skulle 

lide mere og føle sig uværdig og util-
strækkelig. 

 

Vi vil savne hans glade væsen, vore 
mange gode oplevelser og den støtte han 

altid har givet. Vi vil savne hans charme 
og udfordrende tilgang til livet.  

 
Jan håbede næsten til det sidste, at han 

kunne genoptage sit liv med Lissi, dren-

gene, svigerdøtrene og barnebarn. Men 
han frygtede det også, og da livsmodet 

svandt helt, bukkede han under. 

 
Jan kunne ikke ha’, at vi bekymrede os – 

”det skal nok gå alt sammen”. Hans op-
mærksomhed og omsorg har selv den 

sidste tid været rørende.   

 
Kampen er ikke overkommelig, når det 

man er draget af, begynder at bedrage én. 
Når man ser mange muligheder men ikke 

magter at handle længere. Så kommer 

man nemt til at forgribe sig – og miste 
grebet. 

  

Med tak til en kær ven igennem næsten 
20 år. 

Æret være Jan’s minde. Vi vil huske ham 
for det gode. 

 

Poul Erik Nielsen & Lone Astrup  � 

Menighedsrådets årlige udflugt 
 

Tirsdag d. 20. juni 
 

Menighedsrådet ved Nr. Omme Kirke arrangerer igen i år udflugt for alle, der 
har lyst og tid. 
Programmet er under udarbejdelse, og alting tyder på, vi skal til sydlige him-
melstrøg i år.  
Kaffe med lagkage og aftensmad med udsigt er naturligvis indbefattet til en 
pris på 150 kr pr. deltager.  
Der er afgang fra P-pladsen ved Svinget kl. 12.00. 
 
Tilmelding senest mandag den 13. juni til 
Eva Broni  tlf.: 97 38 41 79 
Hanne Kjærgaard tlf.: 97 38 40 94 Menighedsrådet 
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I debatten om skolen er der et emne 
som oftest overses. Et emne som udgør 

20 % af skoleelevens tid – frikvarterer-
ne! Det er ikke et emne, som har den sto-

re bevågenhed i debatten om folkesko-

len. Det er formentlig begrænset hvor 
mange avisartikler, læserbreve og offent-

lige rapporter der er lavet herom. 

 
Som en ganske almindelig forældre til 

to drenge i 8. & 10. kl. ytrer jeg mig i de-
batten om skolen. Den yngste havde i en 

”blå bog” til ungdomsskolens skiferie 

anført, at han kedede sig i skolen. Det 
var vi noget forundret over, da alle men-

te at han havde klaret skoleskiftet fra 
Grønbjerg til Spjald på tilfredsstillende 

vis. Nærmere gået på klingen, forklarede 

han det med, ”at det sådan set ikke var ti-
merne han kedede sig i - men frikvarte-

rerne”! Der var sådan set de samme faci-
liteter til rådighed med fodboldspil mm, 

men de var 4-5 gange så mange børn til 
at dele dem. De tilbageholdende børn får 

dermed ikke så ofte chancen for at bruge 

fodboldspillet, deltage i boldspillet osv. 
 

Ved nærmere eftertanke gik det op for 

mig, at det egentlig er et væsentligt pro-
blem, hvis 20 % af ens tid på skolen skal 

forekomme kedelig. Det udvikler jo ikke 
barnet. Ja for nogle børn er frikvartererne 

endda den tid som eleven udfolder sig 

bedst i! 
Ved at påpege problemet, skal det ikke 

medføre, at man skal til at planlægge ak-
tiviteter i detaljer for eleverne i frikvarte-

rerne. Jeg mener, at i frikvartererne er 

det bedst at lade børnene udfolde sig ved 
egen fantasi og aktivitet. Der skal snarere 

���� Så er der dømt frikvarter 
 
 
Ved: Søren Nilausen 
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nogle gode rammer til og noget plads til 
børnene at udfolde sig på, så børnene fø-

ler sig trygge og ikke klemte. Skulle man 
bruge 20 % af de økonomiske ressourcer 

på frikvartererne ville det få stor effekt 

på hvordan skolegården fremover skulle 
indrettes. Skolens ”skolegårdsud-valg” 

ville pludselig få egentlig indflydelse! 

 
Der bør nok fokuseres mere på frikvar-

terernes rolle i barnets helhedsoplevelse 
af skolen. At gå at kede sig 20 % af tiden 

i 10 år i folkeskolen, fordi skolen ikke 

magtede at lave rammer for nogle gode 
frikvarterer, er jo spild af menneskelige 

ressourcer. 
Alligevel kan jeg frygte, at frikvartererne 

bliver overset i den fremtidige debat om 

skolen – den handler mest om struktur 

og økonomi. De fleste vil nok betragte 
emnet som lidt for perifert. For kunne 

man ved et fremtidigt totalt frit skolevalg 
forestille sig følgende situation: 

Som forældre valgte jeg Grønbjerg Bør-

nehus – for de har de bedste frikvarte-
rer?! 

Til gengæld har jeg har hørt unge men-

nesker sige, at de var glade for at gå på 
Grønbjerg Skole, fordi de havde nogle 

gode frikvarterer. 
Det tæller alt sammen i barnets oplevelse 

af skoletiden. 

 
PS: En søgning på nettet gav 107.000 

links når man søgte på ordet frikvarter på 
dansk Google. Uden at have været dem 

alle igennem, så har jeg endnu ikke fun-

det nogen relevante for emnet.  � 

Grønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg Forsamlingshus    
    

Forsamlingshuset blev overtaget af Grønbjerg Sogneforening i 1974. Huset fungerer som et samlingssted for 
sognets beboere, og som sådan vil vi gerne være med til at bevare det. 

Vil man leje forsamlingshuset Vil man leje forsamlingshuset Vil man leje forsamlingshuset Vil man leje forsamlingshuset     
sker det hos:sker det hos:sker det hos:sker det hos:    
    

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

    

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

Hvor man også kan hente nøglenHvor man også kan hente nøglenHvor man også kan hente nøglenHvor man også kan hente nøglen....    
    

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

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

Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn  

Støt  ”pengeynglerne” 



 

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,  motions-
udstyr m.m.  

 
3. Vælg varen og læg den i 

”indkøbskurven”. 

4. Angiv evt. medlemsnum-
mer og navn + adresse. 

 
5. Angiv LokalBrugsen Grøn-

bjerg 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 va-
ren. 

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

 

Annoncesponsor: 

 

GRØNBJERG MØBELINDUSTRI A/SSSS    
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