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Grønbjergs Kanon
I kategorien billedkunst finder vi et par måske oversete billedkunstværker
i vort sogn. Mosaikvinduerne som værkerne er udfærdiget som, er af billedkunstneren Jais Nielsen (1885-1961) og kan ses i Nr. Omme Kirke.
Se de øvrige emner i alle kategorierne i Runestenen nr. 80.
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I Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Det spøger atter i Grønbjerg - vi går
med tilbageholdt åndedræt og venter
spændt på afgørelsen om vores skole.
Skal vi have en ny leder, skal vi slås
sammen med Spjald, med en leder der
og en afdelingsleder her i Grønbjerg,
eller finder man på helt at nedlægge
skolen, og kommer der så i givet fald
en friskole - spekulationerne er mange.
Og hvilken taktik benyttes der.
Det ville være rart at kunne se igennem
til sammenlægningsudvalget for at lure
deres planer. Men det kan vi ikke, og
så må vi jo handle derefter. Og måske
skal vi handle derefter.
Hvis vi hele tiden er bagud, er der andre der tager beslutningerne for os. Vi
er tvunget til at være på forkant og
handle ud fra det vi nu synes er bedst.
Men uanset hvad vi beslutter os til, så
skal vi have hele befolkningen bag os.
Specielt hvis der skal ske drastiske ændringer. Hvis vi blot lader stå til, er det
i princippet lige meget - så bliver vi
blot kostet rundt i manegen som velopdragne cirkusheste, og det ”plejer” vi
ikke at gøre/være i Grønbjerg.
Det kan betale sig at gøre noget - det så
vi sidst da en gruppe borgere tog sagen
i egen hånd og protesterede over den
måde nedlæggelse af Landbobankens
filial i Grønbjerg fandt sted på.
Hele det sagsforløb set her fra Grønbjerg kan læses inde i bladet.
Projekt Pengeyngel
Projektet fortsætter og nu er der rigtig
kommet gang i Pengeynglernes projekter.
Som det kan ses på flere annoncesider
inde i bladet, er der taget en række initiativer til at få 1000-kr. sedlerne til at
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yngle. Og hvis vi f.eks. har lige så megen succes med det cykelsponsorløb,
der bliver stablet på benene den 13. august, som det man kan læse om i medierne, bliver kørt ind ved tilsvarende cykelsponsorløb, så skulle det skæppe
godt i kassen til fordel for projektet, der
skal skaffe nye lokaler til ungdomsklubben og til andre foreninger og sågar også skolen.
Jeg kan kun opfordre til at man kommer
ud på Kjærgårdsvej søndag den 13. august og støtter op om projektet, og naturligvis lige så godt, støtter cyklisterne
med et sponsorbeløb.
Samtidig med kan man støtte projektet
ved at købe DVDer med henholdsvis
Grønbjergrevyen og Episoder optaget i
Grønbjerg. Flere projekter vil sikkert vise sig.
Jeg vil hermed ønske alle borgere i
Grønbjerg en rigtig god sommer, som
tilsyneladende er på vej til landet - i
hvert fald i skrivende stund. I

Deadline for nr. 82 er
lørdag d. 26. august
Bladet udkommer
onsdag d. 13. september
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I Nyt fra Byrådet
Ved: Gravers Kjærgaard

Som det måske er
udtrykt i tidligere
indlæg, er det et meget specielt år i byrådssammenhæng.
Sagerne for os i de
”gamle” bliver færre
og færre, nogle møder bliver aflyst, ligesom en del sager der har økonomisk konsekvens fremadrettet bliver oversendt til
de ”nye” byråd og udvalg. Det er fair
nok, men det giver unægtelig en tom fornemmelse for os andre der ikke fortsætter. Vi er jo vant til at tage beslutninger
og dermed tage ansvar. Senest har vi
godkendt Årsrapport for 2005. Meningen
med en årsrapport, eller regnskab om
man vil, er at drage nytte af kendsgerningerne i forbindelse med udarbejdelse af
næste års budget, - men vi skal jo ikke i
de gamle byråd lave budget for det kommende år. Disse ting nævner jeg blot for
at udtrykke, hvordan det er at være byrådsmedlem lige nu. Som folkevalgte
skal vi dog ikke klage, vi har jo dog et
liv ved siden af. Jeg tror mange ansatte,
ikke mindst de administrative også føler
det som et meget specielt år.
Budgetopfølgning.
Budgetopfølgningen pr. 31 marts udviste
et lille merforbrug på stort set alle driftsområder, det bliver der fulgt meget tæt
op på her ved udgangen af halvåret. Regeringen kører kommunerne i meget kort
snor og har bebudet afstraffelse, hvis ikke budskabet bliver forstået. Derfor er
alle institutioner i lighed med forvaltninger tilskrevet, at holde igen med udgifterne resten af året. Institutionerne har
endvidere fået at vide, at uforbrugte

driftsmidler i lighed med tidligere kan
overføres til næste år. Skoler og andre
behøver derfor ikke tømme kassen til
nytår, hvilket i øvrigt er en meget sund
tankegang. Der er netop en del af at selvforvalte.
Børnenes Hus.
Med Alans opsigelse, står bestyrelsen for
Børnenes Hus med en stor opgave. Om
end det er en stor udfordring, er det også
en spændende udfordring. Hvad vil
fremtiden bringe, hvordan ser Børne- og
Familieudvalget på skolestrukturen i den
nye kommune? At alt fortsætter som intet var hændt, er nok naivt at tro, men jeg
mener nu ikke vores situation i Grønbjerg er så ringe endda.
Vi har før vist viljen til forandring og
skabt respekt for det, her tænker jeg naturligvis på etablering af Børnenes Hus
som en helhed.
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L Servicemeddelelser 7
Læge H. Thomsen
Tlftid:
800 - 900
Konsultation:
efter aftale

Klip og Krøl:
Mandag, tirsdag og
torsdag:
900 - 1700
Onsdag, fredag og lørdag:
Lukket

Tlf.: 97 38 40 50
Tlf.: 97 38 42 85
Grønbjerg
Folkebibliotek:
Mandag: 1500 - 1700
Torsdag: 1800 - 2000

Kirkebil:
Tlf: 20 13 25 13 Vildbjerg Taxi

Tlf.: 97 38 41 77
Vandværket:
Al henvendelse ang.
måleraflæsning bedes
rettet til
Hans Jørgen Petersen

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

Landbobanken:

Brugsen:
Åben alle dage
800 - 1800

Torsdag: 1500 - 1730

Dog undtaget Juledag og Nytårsdag

Tlf.: 97 38 40 49

Postekspeditionen:
Mandag - fredag:
800 - 1200
Lørdag og Søndag lukket
Post indleveret efter
1200 bliver sendt efterfølgende hverdag.

Politiet i Videbæk:
Mandag - onsdag
12.00 - 13.30
Torsdag15.00 - 17.00
Fredag
Lukket
Tlf. 97 17 14 48

Tlf.: 97 38 40 42

Udenfor kontortiden
henvises til Ringkøbing
politi tlf. 97 32 14 48

brudebutikken.dk:
Åbent 24 timer
døgnet rundt

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200

Tlf.: 96 94 05 00

Tlf.: 97 38 41 39

Videbæk kommune: 96 94 94 94
Postkasserne tømmes:

Ved skolen:
Ved Brugsen:

Mandag - Fredag kl. 1750
Mandag - Fredag kl. 1200

Søn- og helligdage kl. 1750

Rutebilernes informationscentral:
Mandag - fredag kl.
700 - 1830
Lørdag kl.
900 - 1600
Søndag kl.
1200 - 2100

Videbæk ------------------ 97
Ringkjøbing -------------- 97
Holstebro ---------------- 97
Skjern --------------------- 97

Vagtlægen:

Alarmcentralen:--------- 112

Biblioteket:
Billardklubben:
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By- og Erhv.udv:
Byrådet:
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Børnenes Hus/Sk:
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Idrætsforeningen:
Jagtforeningen:
Kirkebetj/Graver:
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Holger Therkildsen
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Sten Schmidt
Klaus Tang
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Kresten Agerlund
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97384177
97384468
97384616
97384211
97384094
97384066
97384177
97384426
97384378
97384161
97384383
97384120
97384848
97384358
97384313
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97384270
22327923
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Musikforeningen:
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Helle Engestoft
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97384696
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Karl Gejl
97384040
Brugsen
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Ole Rasmussen
97384183
Besøgstjeneste
97173354
Hanne Kæmpegaard
97384159
Svend Jensen
97384408
Eva Sørensen
97384065
Hans Jørgen Petersen
97384139
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Fortsat fra side 3.....

Hvilke muligheder der er, vil jeg ikke
komme nærmere ind på her, dem arbejder bestyrelsen på højtryk med.
Jeg har deltaget i møder desangående og
gør fortsat, min rolle er at støtte op omkring de tiltag bestyrelsen ønsker der
skal ske, for at komme videre. Jeg mener

det er altafgørende, at vi fortsat har et
pasnings- og undervisningstilbud i Grønbjerg! For mig at se er det formen der
skal diskuteres, - og det bliver den med
garanti.
Med disse ord vil jeg ønske Runestenens
læsere en god sommer. 

FODBOLDTRÆNER SØGES
Da Trine holder som træner for de 4-6-årige søger vi hendes afløser.
De 4-6-årige træner mandage fra kl. 16.00-17.00.
Uffe vil stadig fungere som hjælpetræner.
For mere information kontakt :
Margit Lauridsen på tlf. 97 38 42 91
MVH.
Grønbjerg Idrætsforening

Her kommer så navnene på Guldkonfirmanderne anno 1956.
Bagerste række fra venstre: Lis, Karen, Herdis, Arne, Hugo, Christian og Henning
Forrest fra venstre: Hans; Esther, Marie (”Sødde”), Erik, Holger og Poul Erik (”Polle”).
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Pengeyngelprojektet!
DVD med episoder fra Grønbjerg
Jeg var en af de heldige, der blev udvalgt til at få 1000 kr. til at yngle til
fordel for ungdomsklubbens byggeri.
Jeg har udarbejdet en DVD skive med begivenheder og mennesker her i
Grønbjerg og omegn.
Der er også lidt fra gamle smalfilm, optaget af Hans o æ brugs og Jensen,
teglværket.
Der er udarbejdet både en +R og en –R version. Alle nyere DVD afspillere og computere kan klare begge dele, men min optager kan bedst optage
-R.
På -R versionen er der ca. 4 min mere med end på +R versionen.
Ældre afspillere kan kun afspille +R.
Prisen er den samme og man kan få den byttet, hvis det kniber med afspilningen.
Prisen for DVD er kr. 150 kr.
Hele beløbet ved salget går til Ungdomsklubben.
DVDerne kan købes hos mig på Bymarken 8 eller i Brugsen
Johannes Kirk

Indholdet på DVD skiverne:

-R i minutter
Arne Led
Gule Fanden
Gl. dans i Grønbjerg
Teglværket
Drænrørsfabrikation
Grønbjerg Mejeris sidste dag
Jørn Mikkelsen
Holmgårdmænd
Thorkild Munk
Gl smalfilm Grønbjerg
Midsommer
i alt

R

8,39
16,50
10,03
4,35
10,24
1,49
5,24
1,00
8,10
2,12
2,00
68,00

i minutter
+
Arne Led
8,39
Gule Fanden
6,50
Gl. dans i Grønbjerg
10,03
Teglværket
4,35
Drænrørsfabrikation
10,24
Grønbjerg Mejeris sidste dag 1,49
Jørn Mikkelsen
5,24
Holmgårdmænd
1,00
Thorkild Munk
8,10
i alt
64,00
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I Elev i Brugsen
Ved: Betina S. Jacobsen

Så er der gået 3 år som elev i Brugsen,
med mange gode timer og sjove oplevelser med kunderne og personalet.
Det hele startede for næsten 5 år siden,
hvor jeg begyndte som ungarbejder. Det
var under Pouls tid, hvor jeg gik på handelsskolen, at jeg fik lyst til at komme i
lære. Selvom jeg kendte Brugsen, var der
mange nye ting, jeg skulle lære, bestille
varer, sidde på kontor, stå ved posthus
osv. Efterhånden som tiden gik, fik jeg
mere og mere ansvar, og var der ferie,
overtog jeg deres opgaver også. I løbet af
de 3 år, var jeg også på skole, først i Holstebro, senere Herning og tiden nærmede
sig fagprøven. Fagprøven er den afsluttende opgave for uddannelsen som butiksassistent. Valget faldt på COOP´s

discount serie, X-tra, hvor jeg skulle forsøge at øge salget. Resultatet gik over alt
forventning og jeg solgte i den første uge
mere end målet. Den sidste uge manglede jeg knap 150 kr. for at nå mit mål.
Rapporten blev skrevet færdig og sendt
af sted. Tiden gik, og jeg skulle til eksemen og fremlægge og besvare spørgsmål
fra lærer og censor. Trods stor nervøsitet
og forsinkelse, klarede jeg eksamen med
et 10-tal, hvilket jeg er meget stolt af og
glad for.
Min tid i Brugsen er ved at være talt, og
jeg vil gerne sige tak til Jens Peder, Kirsten, Lone og det øvrige personale, for et
godt samarbejde. Og så en stor tak til alle
kunderne, som har støttet brugsen og mit
fagprøveprojekt. Uden jer, var det aldrig
gået så godt.
Til sidst vil jeg slutte af med at sige, tag
lige så godt imod den nye elev, som I tog
imod mig. 

PipeCon as

Ribovej 4 • 6950 Ringkøbing
tlf.: 96 92 20 00 fax: 96 92 20 02
www.pipecon.dk e-mail: info@pipecon.dk

PipeCon as leverer komplette udstødningssystemer
til skibe og dieseldrevne kraftværker.

Beregning, dimensionering af lyddæmpning og vibrationsdæmpning, konstruktion, fabrikation, implementering og opfølgning.

PipeCons nye domicil i Ringkøbing

DN 2900 lyddæmper til kraftværk på Kreta. Lyddæmperen er 12 meter lang og vejer 25.000 kg
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I Grønbjergvikingen 2006
Ved: Sogneforeningen

Grønbjergvikingen 2006 tildeles Rigmor
og Gutte Anneberg med følgende begrundelse
Rigmor og Gutte har igennem årene gjort
sig positivt bemærket i det store og små.
De har i mange år drevet en god virksomhed, som har skabt mange gode arbejdspladser i sognet.
Rigmor og Gutte har støttet mange forskellige tiltag i Grønbjerg. De har ofte
været sponsor og vist deres gæstfrihed
og hjælpsomhed. De lagde parkeringsplads til sommerfestens go-cart løb. De

åbnede deres døre for ungdomsskolens
vaskedag med vand og parkeringsplads.
De har et godt sind og forståelse for nye
tiltag.
Udover at drive en god virksomhed og
være gæstfrie er de aktive i Grønbjergs
byliv. Rigmor og Gutte er aktive med deres næsten daglige cykle- eller gåture i
sognet og så har de en skøn og livsbekræftende udstråling. Ligeledes er de gode eksempler på, hvordan man passer på
sig selv livet igennem, samt hvordan
man støtter hinanden i med- og modgang. 
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I Føljetonen over Landbobankens
Ved: Grete Tange

Protesten:
Som det er bekendt, havde Landbobanken besluttet at lukke dens afdeling i
Grønbjerg pr. 1. juni 2006. Lukningen
blev adviseret ved et opslag i bankens
dør, og det skabte en del utilfredshed i
byen.
Efter at jeg havde snakket med flere, der
var utilfreds, besluttede jeg sammen med
Børge Kamp at lave et opsalg i Brugsen,
som indeholdt de punkter, vi syntes, var
mest kritisable. På det bad vi folk skrive
under, hvis de var af samme mening som
os. Der var i alt 55, der skrev under, selv
om skrivelsen kun var fremlagt i Brugsen 3 dage. Det gav stof til eftertanke, så
efter at jeg havde taget protestskrivelsen
ned, sendte jeg den til Landbobankens
hovedafdeling i Ringkøbing.
Dette skete den 22. maj, og den 30. lå
der følgende skrivelse i min postkasse:
Lukning ad Landbobankens afdeling i
Grønbjerg.
Vi takker for protestskrivelsen fra en

række borgere i Grønbjerg, som du har
været initiativtager til.
Protestskrivelsen har gjort indtryk, og vi
har seriøst behandlet den i vores direktion og ledergruppe. Vi vil derfor gerne
invitere dig til et møde i Landbobanken.
Vi har allerede gennemført nogle tiltag
for at tilgodese borgerne i Grønbjerg og
vil gerne på mødet drøfte yderligere muligheder med dig.
Du kan kontakte Henrik Ekmann eller
Else Marie Lund for at aftale mødetidspunkt.
Vi ser frem til et godt og konstruktivt møde.
Under skrevet af Bent Naur og Henrik
Ekmann.
Hvad deraf fulgte:
Da jeg ikke mente, at det var mig, som
var hovedpersonen, ringede jeg ud til
Henrik Ekmann og foreslog, at de i stedet for kom herud og holdt et møde med
os, hvor de kunne fortælle om årsager til

Grønbjerg Trailercenter
Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald
- 97 38 44 60 - også aften og weekends.
Køb, salg og bytte af nye og brugte trailere.
- Samt reparation.
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lukning af filialen i Grønbjerg
lukningen og om fremtidige muligheder
fra deres side. Det afslog han og sagde,
at de i stedet ville orientere folk, der kom
i Grønbjergafdelingen ved personlig
samtale.
Det mente jeg ikke var tilstrækkeligt,
men da han afslog mødet her i Grønbjerg, sendte jeg indbydelsen til Mogens
Ballegaard og bad ham lægge den ud på
Runestenens net, og samtidig opfordre
til, at nogen evt. ville tage med mig ud i
banken til dette møde.
På grundlag af dette fik jeg flere henvendelser fra forskellige grønbjergboere,
som ikke havde skrevet sig på protesten,
men som var enige i ordlyden og ville
støtte op om projektet. Det er jeg meget
taknemmelig for, fordi det gjorde, at jeg
mente, det var vigtigt at fortsætte dialogen.

Jeg blev ringet op af filialbestyreren i
Spjald, som prøvede at formilde, men
som også lod til at forstå vores frustration. Jeg havde også en samtale med Kirsten, som var meget skidt tilpas med hele
situationen her.

Endvidere blev jeg ringet op af Klaus
Tang og Ejgil Skytte, og de lovede, at de
ville tage med mig ud i banken, hvis vi
kunne finde et tidspunkt.
Torsdag den 1. juni var jeg i banken her
for sidste gang for at sige tak til Kirsten,
og der fik jeg at vide, at Bent Naur havde
forsøgt at kontakte mig hele dagen, hvor
jeg ikke havde været hjemme. Jeg lovede, at jeg nu gik hjem, og kort tid efter
ringede han. Vi fik en længere samtale,
hvor han igen gav udtryk for, at beslutningen om at lukke banken her stod ved
magt. Det var jeg naturligvis ked af at
høre, men lod dog muligheden stå åben
om trods alt at komme til et møde i Ringkøbing.
Jeg talte så med Ejgil og Klaus, og vi
enedes om, at vi ville tage ud til mødet
derude, hvorfor jeg ringede og fik aftale
om det den 6. juni.
Forinden var der blevet sendt et brev ud
til alle dem, der havde været inde i lokalafdelingen her siden jul, hvori banken
gjorde opmærksom på lukningen og på
det tilbud, som de havde med at man
kunne ringe og bestille penge, der så
ville kunne afhentes i banken torsdag.

Fabriksvej 4
6973 Ørnhøj
Tlf. 97 38 45 00
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Mødet.

Fremtiden.

På mødet, hvori Bent Naur, Henrik Ekmann, Ejgil Skytte, Klaus Tang og undertegnede, deltog, forklarede vi motivet
til protestskrivelsen, og vi fik at vide, at
det ikke var af økonomiske årsager, at
man havde lukket, men blot fordi brugen
af filialen her var for nedadgående, hvilket det havde været gennem flere år.
Man havde så taget beslutningen om lukningen og ført den ud i livet på samme
måde, som man havde gjort det andre
steder. Man var blevet forundret over
den harme, det havde voldt her, for den
reaktion havde man ikke mødt de andre
steder.
Vi gjorde rede for frustrationerne, som vi
havde hørt her og lagde især vægt på det
dårlige informationsniveau, som de havde benyttet sig af, ligesom vi fortalte
dem, at de ikke kunne være bekendt, at
de bestemte, men Kirsten fik kløene for
deres beslutning.

Den 7. juni kl. 19.50 blev jeg så ringet
op af Henrik Ekmann, som redegjorde
for deres beslutning, som indebar følgende:
De ville genåbne filialen med normal betjening torsdag i to år, og så ville de stille
lokalet til rådighed for ungdomsklubben
resten af ugen, hvis den blot gjorde godt
rent efter sig.

De beklagede dybt, at de havde taget så
meget fejl af situationen, men de kunne
jo ikke gøre forløbet om, dog ville de
tænke over vore argumenter og vende tilbage snarest muligt.

Dette accepterede vi, og de lovede, at de
ville sende en skrivelse ud til alle husstande, som tidligere havde modtaget
brev fra banken, hvori de ville gøre rede
for den nye beslutning.
Dermed var sagen slut for vores vedkommende, og vi mente, at borgerne i
Grønbjerg ville kunne leve med den afslutning på ”dramaet”. Eller hvad?
Efterfølgende har man fra bankens side
sendt den lovede skrivelse, hvor man forklarede den nye beslutning, samtidig
med at man kundgjorde, at banken åbnede igen den 15. juni.
Jeg håber, at rigtig mange vil benytte
banken, så man ikke fremover kan skyde
os i skoene, at der ingen kommer derind.


v/Arne Å. Nielsen

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

www.holmsland.as
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I 10. klasse
Ved: Mogens Ballegaard

Jeg kunne ikke modstå fristelsen for at
sende sidste nummer af Runestenen til
Under-visningsminister Bertel Haarder.
Speciel med henblik på at han skulle
læse styk-ket som Nicolai Asmussen
havde sendt til Runestenen.

Naturligvis i det håb at han ville læse et
eksempel på hvad 10. klasse kunne gøre
ved et ungt menneske.
Runestenen har efterfølgende fået følgende brev fra Undervisningsministeren.


Støt cykelsponsorløbet
13

Læge Henrik Thomsen
Speciallæge i almen medicin
og
specialist i manuel terapi
Ørnhøjvej 3, Grønbjerg
tlf.: 97 38 40 50
fax: 97 38 26 50
Behandling af
muskler og led tilbydes
efter aftale fra 9 - 17
alle hverdage undtagen lørdag
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I GUF-Nyt
Ved: Bestyrelsen

Store gå dag
Pinsedag – mandag den 5. juni 2006, arrangerede Grønbjerg GUF store gå dag i
Grønbjerg.
Der var en god opbakning til turen ca. 40
børn og voksne deltog og vejret var bare
perfekt, 22°C og en skyfri himmel.
Der var sat af til to turer, en kort på 7,4
km (præcis i henhold til Jesper Bagges
GPS udstyr !) og en lang på ca. 12 km.
Turene startede ved Multisalens P- plads
og op rundt i plantagen.
Det var en rigtig dejlig tur, folk hyggede
sig, fik snakket, nød naturen og fik samtidig en god motion.
Efter hjemkomst til ”Grunden” kunne
der købes pølser, øl og vand.

Verdensholdet i Holstebro
Den 12. juni gav verdensholdet opvisning i Holstebro i Idrætscenter Vest.
GUF havde købt 50 billetter til opvisningen som vi håbede på at få solgt.
Vi havde valgt at give alle vores instruktører og ledere en billet som tak for indsatsen i den forløbne sæson.
Vi annoncerede med billetterne og de
blev hurtigt solgt. Vi havde lejet en bus
så der var fælles afgang fra Grønbjerg.
Grønbjerg Klip og Krøl gav en øl/ vand i
bussen, den nød vi, så den siger vi tak
for !
Verdensholdet kan virkelig være deres
navn bekendt, for de gav virkelig opvisning i verdensklasse. Det er så imponerede flot det de kan præstere og udover flot
gymnastik og imponerede spring kan de
virkelig sætte et show op. Så der var virkelig noget at klappe af!

Badminton 2006/2007
Der er efterhånden ved at være sat navne og tider på alle badmintonholdene
Sæsonen starter i uge 39 og slutter i uge 13.
HUSK der er tilmelding og betaling til vinterbadminton tirsdag den 12.
september kl. 19:00 i gymnastiksalen. 

Badminton 2.-3. klasse
Træner: Grete Tange og Conrad Jensen

Onsdag 15 - 16

Badminton 4.-5. klasse
Træner: Vagn Jacobsen og Sten Schmidt

Mandag 18 - 19

Badminton 6.-7. klasse
Træner : Klaus Tang og ?

Onsdag 19 - 20
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I Båltalen 2006
Ved: Minna Kjeldgaard

Tak fordi I trods jeres søgen har valgt at
jeg skal holde båltalen i år
Så vidt jeg ved. har bestyrelsen for Sogneforeningen været vidt omkring for at
finde en person der havde nogle bevingede ord – og det kan også svært at skulle
konkurrere med borgmesteren, Peter AG,
og Skatteministeren.
At holde bålfest omkring sommersolhvervet er en oldgammel skik i Danmark.
Man har benyttet årets længste dag til at
tænde bål på de højeste steder, fx. gravhøjene, så det kunne ses så lang væk som
muligt, for at symbolisere, at man ville
holde det onde væk. Ilden renser - det har
man altid vidst. Man har tændt bål, evt.
løbet rundt med en halmvisk for at
skræmme de onde ånder, heksene og troldene.
I følge en gammel folketradition var der i
tidligere tiders bondesamfund en almindelig opfattelse af, at hekse er særlig aktive på magiske helligaftner. Da samler de

f. eks. ingredienser til deres trolddomsaktiviteter, eller de er på rejse til heksemøde på Bloksbjerg (med det egentlige
navn: Brocken i Hartzen) eller Hekkenfeldt (dvs. Hekla i Island).
At kombinere bålet med heksedukke afbrændingen blev først kendt for ca. 100
år siden. Bevares, man har brændt hekse
på bål fra ca. 1540 og indtil år 1800 i
Danmark, men det var rigtige mennesker,
der var blevet dømt som hekse. Men afbrænding af heksedukker er først kendt
og almindelig fra begyndelsen af 1900
tallet. Drachmann skrev midsommervisen

UDFLUGT med KIRKELIGT SAMFUND
Torsdag den 17. august 2006 kl. 12.00
Med Johannes som chauffør starter vi fra Parkeringspladsen.
Turen går til Mors, hvor vi ser Molermuseet, og drikker vores kaffe.
Eventuelt Skarregaard Landbrugsmuseum - Derefter kører vi til Agger og tager
færgen til Thyborøn, hvor vi spiser aftensmad.
Vi fortsætter ned langs Vestkysten og slutter af i Vedersø Kirke.
Alle er hjertelig velkommen.
Tilmelding senest søndag den 13. august på
tlf. 97 38 40 60 eller 97 38 42 65.
Turen koster 250 kr.- alt iberegnet.
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i 1887, og det var således før denne skik
blev almindelig. Han skriver derfor også
i sangen: ”Hver by har sin heks, og hvert
sogn har sine trolde, dem vil vi fra livet
med glædesblus holde.” - altså ikke et
ord om at hjælpe heksedukken af sted på
sit kosteskaft til Bloksbjerg.
Bålet var også fjerne tiders kommunikationsmiddel og telegraf. Man tændte bål på
udsatte strande for at vise søfarten, hvor
strandkanten var. Man tændte bål på baunehøjene, når der var fare på færde, dvs.
fjenden gik i land eller drog hærgende
gennem landskabet.
Men nu skal vi frem til vores tid – og til
vores lille lokalsamfund i vort sogn –
Og her har vi hverken hekse eller trolde –
men vi kan jo godt gøre nogle overvejelser over, hvad vi hver især kunne tænke
os at sende væk af ondskab sammen med
ilden.
Jeg tror alle tænker, hvad de kunne ønske
at blive fri for – det kan være arbejdsløshed – sygdom – smålighed – misundelse
eller småting som en utæt tagrende – en
beskidt have ja, I ved bedst selv.
Og skulle vi tage noget ind med lyset, så
kunne det være at få en dejlig sommer og

en dejlig sommerferie sammen med dem
vi holder af. Det kunne være et ønske om
at vinde i lotto – og bare kunne købe
uhæmmet ind i Brugsen, eller få det job
man længe har ønsket sig, eller få den lejlighed der har den rigtige størrelse, ja I
ved jo selv hvad I kunne ønske.
Men ser vi på vi Grønbjerg – ja sognet
Nr. Omme så er der jo også både de ting,
som vi kunne sende ad Bloksbjerg til, og
de ting som vi finder er gode at mødes
om – bare se fremmødet til en Sct. Hansaften i perfekt vejr.
Et lille sogn – en lille landsby bliver snart
en del af en større kommune – godt nok
ligesom så mange andre landsbyer – men
med meget mere fokus på at blive set og
hørt.
Det har vi været supergode til i Grønbjerg og det skal vi være endnu bedre til.
Det er længe siden vi blev kåret som
årets landsby, det er faktisk også længe
siden der har været besøg fra andre dele
af landet, der gerne ville se hvordan vi
gør i Grønbjerg.
Det er ikke mindst nu vi skal sættes på
landkortet i den nye storkommune.

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

Knapper - sytråd
Velcro-bånd
reflekser

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

Hynder til båd eller campingvogn syes efter mål
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Et eller andet sted har vi jo fået at vide at det kræver at
vi profilerer os, hvis ikke vi skal ende som et yderområde i den nye storkommune for ikke at sige i den nye
region - men jeg tror vi er klar.
Jeg har set på Grønbjerg som et firma – et firma der
har visioner – målsætninger – og værdier – alt sammen
ord og handlinger som kan gøre os synlige.
Hvis vi ser på Grønbjerg som et firma, ja så skal vi have direktøren på plads – i hvert fald en synlig person
for os alle, der sikrer at alle nyheder når ud til os som
minimum hver søndag i form af Runestenen, og som
taler Grønbjergs sag i pressen, senest med Grønbjerg
Kanon.
Behøver jeg at nævne navn – nej vel.
I Grønbjerg har vi også nogle servicefunktioner som
administrationen er i virksomheden –
Vi har dagplejemødrene – daginstitutionen og skolen
der tager sig af vore børn –
Vi har lægen der tager sig af vores helbred og tør at
satse på udvikling.
Vi har præsten der tager sig af vores åndelige føde og
også spørger os, om input til gudstjenesten.
Vi har Brugsen der giver os mulighed for vort daglige
indkøb.
Vi havde en bank der trods rekordtal ikke ønske at servicere nærområdet – men som dog har fået talt og påskrevet af Grete Tange.
Vi har vores bibliotek som sikrer at alle der ønsker en
god bog kan hente den i nærområdet.
Der kan sikkert nævnes mange flere – alle disse funktioner er dem vi bestemt vil have, men også dem vi er
højlydt kritiske over for – nøjagtig ligesom når administration servicerer en stor virksomhed.
Det er også her vi er sårbare og ønsker at sende usikkerheden til Bloksbjerg – holder vores skole? kan vi
opretholde Brugsen?, vil der komme en ny læge når
Thomsen ikke ønsker at tage sig af vore skavanker mere?
Nogle af tingene kan vi selv hjælpe med til – andet
forholder det sig anderledes med – her er det nogle sta-
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tistiske tal eller prognoser, der fortæller
om vi kan bevare de services vi har i dag
og som jeg er sikker på vi alle ønsker
fortsat at have.
I vores virksomhed Grønbjerg er der også
en afdeling med produktudvikling – det
er alle vore foreninger – de udvikler vore
børn og unge, de skaber rammer for at alle kan mødes til det der har interesse, og
de finder hele tiden på nye hit som gør
det godt at bo her.
Lige nu er der jo 10 der kæmper om at lave pengeyngel så vi kan få udbygget
multisalen – og det kan vi kun ønske god
held med.
Vi har også en salgsafdeling med de virksomheder der har bopæl i vores by eller
opland.
De sikrer at Grønbjerg bliver set både
nær og fjern – Kig på lastbilerne med
navnet – kig på vore håndværkere, der
sikrer at vi får brugt friværdien i vore huse. Kig på reklamerne for Arla hvor vores
lokale økolandbrug viser flaget.
Kig på alle annoncer i Ugeavisen – vi har
mange i salgsafdelingen med Grønbjerg
som adresse – det være sig entreprenør –
klip og krøl – trailer – og mange flere de er alle med til at skabe arbejdspladser
og omtale i pressen.
Senest har jeg hørt at Sogneforeningen
også vil gøre en form for salgsarbejde, og
det er måske netop det, der skal starte på
at få Grønbjerg på verdenskortet – efter
rygter vil de starte på en byfornyelse –

måske med endnu mere byforskønnelse,
end de pæne krukker vi har og de nye
vimpler.
For at trække nye tilflyttere til – skal vi
også have en pæn facade når oserne kommer til byen. Det slår altså ikke til at de
har læst på vores hjemmeside at vi har 20
foreninger – skole – kirke og lokalbrugs
– det skal også være attraktiv at køre gennem byen – og der er jeg sikker på, der
vil komme et udspil som vi alle kan hjælpe med at udføre - også os der bor lidt
uden for Algade.
Vi kan nemlig ikke nøjes med at vore egne børn flytter tilbage – de ved at Grønbjerg er et dejligt sted – ellers ville de jo
ikke komme bare for at få lidt tættere til
bedsteforældrene – vi er også nødt til at
få lidt nyt blod til sognet.
Og til alle os andre + dem der er nævnt i
administrationen – produktudviklingsafdelingen og salgsafdelingen er der jo kun
at sige –
Brug de services vi har, kom med gode
ideer til fortsat at udvikle Grønbjerg gennem vore foreninger, så byen og sognet
ikke uddør efterhånden som vi bliver
gamle og sætter træskoene.
Det gør vi altså ikke ved at læne os tilbage og håbe på, at det er der nok andre der
tager sig af – for så forsvinder vores virksomhed Grønbjerg fra landkortet og vi
bliver et glemt yderområde i den nye
kommune.
Med dette lille opråb vil jeg gerne ønske
jer alle en rigtig god sommer 

Adr.:
Svinget 2B Grønbjerg
Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68
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I Ungdomsklubben
Ved: Tommy Kjeldgaard

Formands beretning i ungdomsklubben.
Sæsonen 2004-2005 i ungdomsklubben
sluttede med at vi skulle tømme bageriets lokaler inden sommerferien 2005 da
der skulle være halalslagteri (sidste gang
var det en flødebollefabrik).
Bestyrelsen og de unge ønskede at klubben skulle fortsætte, så i august 2006
kontaktede ungdomsklubben Grønbjerg
skole og fik en aftale i stand om at låne
storrum og gymnastiksal midlertidig.
Samtidig med gik bestyrelsen i gang med
at finde en løsning på lokaleproblemerne.
Vi diskuterede forskellige muligheder og

kom frem til at en pavillon eller tilbygning bag den gamle gymnastiksal kunne
være en mulighed.
Ivan Mortensen / IDE Huse blev kontaktet og firmaet var meget positive indstillet og ville gerne hjælpe. Ivan Mortensen
havde helt andre forslag og ideer end
dem som bestyrelsen havde tænkt på,
nemlig at der skulle bygges til ved biblioteket i skolegården.
Vi syndes at det var nogle rigtig gode
oplæg og tegninger Ivan Mortensen var
kommet med, så bestyrelsen besluttede,
at arbejde videre med dem og holdte et
møde i storrummet på skolen d. 22. november 2005 hvor de forskellige foreninger, skolen, børnehaven og andre interesserede kunne komme og se, høre og
komme med forslag og ideer til de materialer og tegninger der blev fremlagt.

Fra venstre: Susanne Juelsgaard, Ann-Birgit Henriksen, Eva Sørensen, Jette Hansen og Birthe Kamp
Jensen
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Der var fin fremmøde og mødet blev en
succes.
Efterfølgende blev der etableret en behovsudvalgsgruppe som lige nu er i gang
med at se på finansiering af projektet
(søgning hos fonde m.m.) udarbejdelse
af endeligt byggeprojekt med tegninger
og tidsplaner.
Så det er bestyrelsens håb at byggeplanen indenfor overskuelig fremtid resulterer i en ny bygning/tilbygning som kan
huse både ungdomsklubben og andre
foreninger og grupper der kunne have
gavn af det, f.eks. dagplejen til deres
ugentlige komsammen, skolen/
børnehuset som ekstra lokaler, mødelokaler m.m.
Ellers har klubben haft de normale aktiviteter, som klubaftner næsten hver torsdag aften sæsonen igennem.
Derudover er der blevet arrangeret skøj-

tediskotek, fastelavnsfest, overnatninger,
besøgsaften, pizzaaften, biograftur, karaokeaften, youkon wild natur aften.
Grønbjerg jagtforening og Familie og
Samfund stod for naturaftenen, som gav
et pænt overskud til ungdomsklubben.
Til sidst tak til Grønbjerg Skole for lån
af lokaler.
Tak til Grønbjerg Ungdomsklubs bestyrelse for godt arbejde.
tak til Lennart, Lasse og Lya for god ledelse af klubaftnerne
Og sidst men ikke mindst tak til de unge
mennesker som bruger klubben.
Nyvalgt til bestyrelsen blev:
Susanne Juelsgaard, Ann-Birgit Henriksen, Eva Sørensen, Jette Hansen og Birthe Kamp Jensen 

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

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

Ring og aftal tid for fremvisning

Få yderligere information på
www.valhalla-logcabins.dk
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Lone Astrup
Pengeyngel
SPONSOR – CYKELLØB
Tilmeld dig som deltager ved årets cykelløb
og vær med til at støtte Ungdomsklub / Multisal.
SPONSOR-CYKELLØBET afvikles
Søndag d. 13. august kl. 14.00 - og til "løbet er kørt...".
Løbet starter / slutter på Kjærgårdsvej 14.
Ruten er på ca. 6 km og må cykles lige så mange gange der er
benkræfter til…Jeg forestiller mig et par timer.
•
•
•
•

har du lyst til at være med?
kan du holde til at cykle på grus- og skovvej?
har du mod på at samle 5 – 10 sponsorer?
så smør kæden og lad høre fra dig.

Forventningen til deltagerne er:
1. at I stiller op til løbet med en cykel og at I selv + cyklerne er
"pyntet op" svarende til dagens løjer
2. at I hver især skaffer mellem 5 - 10 sponsorer.
• der sponsoreres for hver kørt kilometer med et beløb på f.eks. 5,-,

10,-, 15,- eller 20,-kr.
• jeg har hørt, at de første rigtig gode sponsoraftaler er i hus
• nærmere oplysninger følger ved tilmelding.
Og til alle I andre: kom og støt op og hep på rytterne, så vi får en
sjov eftermiddag - og så er der gode publikums præmier.
Cykelryttertilmelding senest søndag d. 6. august
til Lone Astrup, Kjærgårdsvej 14, Grønbjerg
tlf. 97 38 40 04 - mobil 40 40 47 22 - e-mail: nr.omme@mail.tele.dk
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Gravers Kjærgaard
Projekt Pengeyngel til Ungdomsklub.
Pengeyngel
SPONSOR – CYKELLØB
Søndag d. 13. august kl. 14.00
og til "løbet er kørt...".

- sælger vi forfriskninger – vand, øl, is, kaffe m.m.

Vær med i det store Lotteri
Vind Julens Gris - ubegrænset muligheder
Gevinsterne er 2 x1 halve grise til jul.
Bliver første serie solgt startes ny serie med
samme gevinstchance
Vinderne udtrækkes ved Lygtefesten i Børnenes Hus d. 3 nov.
(vi noterer gerne lodseddel nr. og navn, så vinderne får direkte besked).

Vind et weekendophold for 6 personer
i Sommerhus i Søndervig
Salg af lodsedler, hvor gevinsten er et weekend-ophold i sommerhus i Søndervig for 6 personer.
Vinderen udtrækkes i september måned

Derfor kom søndag d. 13 august,
nyd naturen og støt en god sag.
Venlig hilsen Gravers Kjærgaard
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I Tour de Pedal
Ved: GUF-bestyrelsen

Igen i år blev der cyklet Tour de Pedal i
Grønbjerg.
Vi cykler en tur rundt i sognet, gerne en
strækning på 5 – 8 km. Vi forsøger at
planlægge turen så vi ikke skal køre på
grus men det kan være lidt svært helt at
undgå.
Midt på turen gør vi holdt, der er der lejlighed til løse en lille opgave og forsyne
sig med en is, vand eller øl.
Opbakningen var knap så god som den
har været de tidligere år, måske var det
vejret…
Deltagerantallet på de forskellige aftener
var henholdsvis 16, 14, 19 og 10.

I vores lokale konkurrence blev der ved
udtrækning trukket følgende vindere:
1. præmie:
Cykel
Lisbeth Sand Larsen
2. præmie:
Cykelhjelm
Kristoffer Rasmussen
3. præmie:
Forlygte
Pernille Eline Jensen
Alle de udfyldte startkort er sendt ind til
ROFI og med lidt held, kan det være at
en grønbjerggenser vinder en ny cykel.
Grønbjerg GUF takker alle sponsorerne,
der skænkede nogle rigtig flotte gaver til
Tour-aftenerne.
Datoerne for næste års Tour de Pedal er
fastlagt. Se i Runestenen.
Tak for i år – vi ses igen til næste år ! 

Din lokale el-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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I GUF bestyrelse
Fra venstre:
Helle, Klaus, Elsebeth, Jesper, Malene, Connie.
Dan var ikke til stede.

Funktion
Formand

Navn
KlausTang

Udvalg
Sammenlægning, Badminton,

Næstformand

Helle Harhorn

Gymnastik, Tour de Pedal

Kasserer

Jesper Bagge Pedersen

Sammenlægning, Multisal, Svømme

Sekretær

Connie Brun Schmidt

Gymnastik, Svømme, Grønt område/sommerfest

Bestmedl.

Malene Bondesgaard

Gymnastik, Tour de Pedal, Grønt område /sommerfest

Bestmedl.
Bestmedl.

Dan Jensen
Elsebeth Kirk

Gymnastik, Badminton
Badminton, Ældreidræt

JKE DESIGN
DET KREATIVE KØKKEN

HS Agentur
Holger Sørensen
Holstebrovej 8
Grønbjerg
97 38 11 34

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

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

Vi har i sogneforeningen lavet en omstrukturering og posterne er nu fordelt
som følgende:
Formand:
Hanne Kæmpegaard
Næst formand:
Per Klose
Kasser:
Joan Nielsen
Hjælpekasser:
Bente Kristensen
Sekretær:
Malene C. Juelsgaard
Forsamlingshuset: Sved Jensen
Det grønne udvalg: Søren Skinhøj 

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

Deadline Aktivitetskalenderen
Fredag d. 18. august
Få alle datoer m.v. med i
Aktivitetskalenderen for 2006-2007
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Spil med i dette lotteri
Slår klasselotteriet
Slår dansk tipstjeneste med flere længder
Du taber alle pengene

Ungdomsklubben vinder alle pengene
100 % vinderchance for Ungdomsklubben
så spil med!!

Sats 10 - 20 - 50 kr. eller mere
pr. kørt km på Mogens Ballegaard
Da jeg er 62 år gammel, er der ikke så stor risiko
for at du sætter mange penge over styr, ….
….men jeg vil gøre mit til at det lykkes.

Jeg kører med i Lones cykelsponsorløb
til fordel for Ungdomsklubben (se side 22)
Alle de penge jeg ”vinder” går ubeskåret via
Lones Cykelsponsorløb til fordel for Ungdomsklubbens nye lokaler ved skolen.
Jeg sender girokort el. lign til de ”heldige tabere” efter løbet der afvikles d. 13. august
Meld dig med beløb på:
mogens@ballegaard.dk eller 97 38 43 32
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I Tilflyttersamtale med Hans Madsen
Ved: Grete Tange

Navn:
Adresse:
Født:
Stilling:

Hans Madsen
Algade 68
1959 i Grønbjerg
Specialarbejder hos Tvis
køkkener
Civilstand: Single
Da jeg ringer for at høre, om Hans vil
deltage i en samtale om sit liv, er han
straks parat, og her kommer så essensen.

Hans er vendt tilbage til rødderne, idet
han den 1. december flyttede ind i sit
barndomshjem, som hans forældre indtil
da havde beboet. Før det har han haft en
lejlighed i Kolding, som har været hans
hjemmebase, når han var her i landet; og
det har han været i den korteste tid.
Men lad os begynde med begyndelsen,
og lad ham selv fortælle:
Ungdomstid i Grønbjerg:
I min ungdom var jeg meget optaget af at
køre motorcykel, og vi havde en temmelig stor klub her i Grønbjerg af unge

mennesker, der ligesom jeg holdt af det.
Dengang var det ikke særlig velset, for
motorcyklister blev betragtet som nogen
frygtelige mennesker. For nylig var vi på
en tur sammen mange af de gamle gutter,
og da var der en borgmester og en viceborgmester imellem. Det synes jeg er
helt morsomt.
Arbejdsliv:
Da jeg var 19 år, forlod jeg Grønbjerg og
begyndte at arbejde i Tyskland. Det var
på det tidspunkt, da det var svært at få
job her, men dernede var der gode muligheder, så jeg var et år hos en entreprenør dernede, hvor jeg kørte med gummiged og den slags. Jeg var alene dansker,
så jeg fik lært det tyske sprog ved naturmetoden. Heldigvis havde jeg dog haft
noget grammatik herhjemme, så jeg var
ikke på bar bund. Det hjalp mig meget.
Derpå var jeg i et par år hos en vognmand i Sønderjylland.
En dag ved juletid for 17 år siden stod
jeg og tankede benzin ved Jørgen Demant, og så kom Gutte Anneberg forbi;

Torsted Auto- og Traktorværksted
Gammelbyvej 9 • Torsted • 6971 Spjald
elb
yve
j

Jørgen Falk Nielsen

Ga
mm

v/

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

Mandag - fredag 730 - 1630

Tlf:

værksted
privat

40 10 48 92
97 38 40 84

han havde hørt, at jeg kørte lastbil, og
derfor spurgte han, om jeg ikke kunne
tænke mig at komme til at arbejde for
Anneberg transport. Det ville jeg gerne,
og jeg har kørt for dem, indtil jeg holdt
for ca. ½ år siden. Årsagen hertil var, at
da jeg begyndte at køre, tjente jeg dobbelt så meget som en almindelig arbejder
for dobbelt så meget tid, men da jeg sluttede, tjente jeg det samme men for stadig
dobbelt tid, og det syntes jeg ikke, der
var så meget ved.

Jeg kørte langfart, så jeg kunne godt være væk 8 uger ad gangen. Det specielle
ved jobbet dengang var også, at Danmark rådede over ca. 180 eksporttilladelser, mens der i dag er flere tusinde. Det
gør også, at tingene ikke er så interessante længere. Jeg havde ellers kørt ”farligt
gods” transport, og ved det kunne Anneberg stadig have en nogenlunde hyre,
fordi de i tide havde investeret i store dyre tankvogne, der var beregnet til netop
dette.

Den udvikling, som havde fundet sted i
den periode, var, at østlandene var kommet med i EU, og deres transportudgifter
var betydeligt lavere, fordi de beskæftigede folk, der ingen uddannelse havde,
og som derfor gjorde chaufførjobbet til
et dårligt betalt job. Da jeg begyndte at
køre var erhvervet et respekteret arbejde,
fordi man skulle kunne sprog og være
engageret i sit arbejde. Det forandredes
fuldstændigt, og i dag er der ingen faglig
stolthed ved det job. Der opstod efterhånden også et stærkt tidspres, fordi
transporttiden skulle formindskes, samtidig med, at tiden, hvor man kunne læsse
og læsse af, blev kortere.

Jeg kørte dengang meget i Det kommunistiske Østeuropa, og det var en oplevelse, som jeg ikke ville bytte for noget
f. eks. oplevede jeg, at jeg blev kontaktet
af en polsk tolder ved grænsen med stjerner på skuldrene, og hans datter skulle
giftes, hvorfor han på trods af 5 årsplaner
gerne ville kunne blive barberet. Der var
bare ingen barberblade at opdrive, så han
bad mig købe nogen til ham. Det gjorde
jeg gerne i den toldfrie butik, hvor polsk
valuta ikke var gangbar. De kostede 40
pfennig, men han blev så glad, at jeg
blev kørt foran i køen det næste halve år,
hvor jeg kom forbi.
Jeg har også prøvet at stå ved den polske

Brugsen holder udsalg!
Sommerrester og andre spændende ting fra lageret

Lørdag den 2. september fra kl. 10.00
på p-pladsen foran Brugsen
Mellem kl. 12.00 og 13.00 vil der være mulighed for stille sulten
ved et lækkert ta’ selv sildebord – til rene udsalgspriser
Vi slutter med auktion kl. 15.00 – hvor Ivan Mortensen vil sikre et
underholdende indslag over gode ting og sager
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grænse i 72 timer, fordi de polske toldere
lå døddrukne og sov. En hollænder, der
var fræk, stemplede selv sine papirer, og
så kørte han.
I Østtyskland kunne man køre i mange år
uden problemer, hvis man overholdt alle
forskrifterne.
Med hensyn til mit arbejde, så har jeg altid været interesseret i computere og udvikling af systemer til lastvognkørsel.
Det tænkte jeg, at jeg måske kunne bruge
til noget, når jeg skulle ind i et nyt arbejdsliv, så det har jeg satset på, og i træindustrien, hvor jeg nu er beskæftiget, er
der også brug for den viden. Da jeg
vendte hjem, var jeg først ved Trehøje
Døre, men da muligheden bød sig, skiftede jeg til Tvis køkkener, der laver et
virkeligt kvalitetsprodukt. Det har givet
lidt problemer her på det sidste, fordi
Svanekøkkener, der var en underafdeling
af Tvis, også havde det image, men da
det blev solgt og outsuorced, var produkterne ikke i orden længere, så i lang tid
har vi måttet bøde på de reklamationer,
som dette medførte.
Hvorfor Grønbjerg igen?
Jeg er flyttet hjem, fordi mentaliteten her
er ganske anderledes end på østkysten,

og som eksempel kan jeg nævne, at da
jeg midlertidig kører på natholdet i Tvis
køkkener, så stod min bil herhjemme en
eftermiddag, og da min nabo kom forbi,
kiggede han ind for at se, at der da ikke
var noget i vejen. Det ville aldrig være
forekommet i Kolding, og det er noget af
det, jeg sætter stor pris på. Jeg nyder også, at man kan snakke med naboen, uden
at det skal ske til store middage. Jeg kan
nemlig godt lide, at man kommer hinanden ved, og det føler jeg, at man stadig
gør i Grønbjerg. Jeg føler også, at mine
rødder er her, men det er jeg faktisk først
kommet til at tænke på, efter at jeg er
blevet lidt ældre.
Jeg har bevaret kontakten med en del af
de gamle gutter her, og dem nyder jeg da
også at vende tilbage til. Jeg har jo trods
alt været udenfor havelågen i mange år.
At man kan glemme sin tegnebog i Brugsen, sker der ingenting ved, for folk vil
altid levere den tilbage til mig. Også en
ting, som jeg kan lide.
Jeg har også en motorcykel - en Ducati -,
hvilket jeg for øvrigt har haft i hele mit
voksne liv, undtagen det år jeg var i
Tyskland, og den vil jeg gerne kunne
starte på alle tider af døgnet, uden at jeg
derved kommer til at forstyrre nogen.

Grønbjerg Jagtforening
Onsdag den 2. august kl. 19.00.
Aftentur til Hans Jørgen ”Bager” Egeholm, sammen med Ørnhøj Jagtforening.
Hans Jørgen fik i år Stjernholms Pokal for Natur- og vildtpleje. Ejendommen
ligger Nørhedevej 17. (Nørhedevej er vejen ved Lille Halkjær, lige vest for Ørnhøj.)
Vi mødes på adressen kl. 19.00.
Medbring selv kaffe.
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Jeg har gennem mange år sammen med
gutterne været til VM i Rodracing i Holland på motorcyklen. Det har vi dog nu
været for sidste gang, fordi det er blevet
så kommercialiseret, at det slet ikke er til
at forstå. I stedet kører vi til efteråret til
Dresden, hvor der også er en VM afdeling.

finde en, som havde nogen, jeg kunne
være noget for.
Efter en god og hyggelig snak, skal Hans
igen på arbejde, så jeg takker mange
gange og håber, at Hans’ forventninger
til Grønbjerg ikke skuffes. 

Fritiden:
I fritiden har jeg været aktiv i fagforeningen, været tillidsmand etc.
, men nu har jeg kun en post tilbage, og det er at være formand for
vores lille madklub: MKVPS, som
mødes mindst 2 gange om året, og
der laves en dejlig menu, som også damerne må nyde, og vi må
være rigtig gode, for da vi holdt
10 års jubilæum, skulle vi ud på
restauration og spise, men det vi
fik, kunne slet ikke stå mål med,
hvad vi selv kunne frembringe.
I mit privatliv må jeg erkende, at
chaufførjobbet med månedslange
ophold i udlandet ikke kunne holde til et samliv med nogen. Ingen
kunne være tjent med at leve sammen med en, som så sjældent var
hjemme. I dag kunne jeg da godt
få tid til noget sådant, men jeg er
blevet for gammel til at sætte børn
i verden, men jeg kunne måske

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

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

40 33 42 70
40 14 42 78

INGEN OPGAVER ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE
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I Børnenes Hus
Ved: Heidi Brinch Hansen

”Du danske sommer, jeg elsker dig….”
Nu er den over os – den danske sommer,
og ”skønt den så ofte har sveget os”, så
er det da dejligt, og vi håber på godt
vejr!
Som nyt medlem og kun ringe erfaring
med bestyrelsesarbejde i almindelighed,
er min indtrædelse i Børnenes Hus’ bestyrelse bare en rigtig god oplevelse. Når
man sidder i en bestyrelse som denne, får
man virkelig indsigt i, hvordan tingene i
Børnenes Hus hænger sammen. Selvom
jeg ikke har været med i ret meget mere
end 2 – 3 måneder, så må man sige, at i
denne bestyrelse, sker der altså en masse
spændende ting!! Selvfølgelig er vi inde
i en turbulent tid, som kræver vores fulde
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opmærksomhed lige nu – et lærer- og lederskifte – herom senere. Men på den
anden side af det venter, blandt mange
andre spændende projekter, arbejdet med
at få sammenskrevet virksomhedsplanerne til én stor plan for Børnenes Hus, som
Tine nævnte i sidste udgave af skolebladet.
Det er absolut ikke en bestyrelse, der bare er der for syns skyld. Er man med i
bestyrelsen, har man indflydelse på mange ting – og det er ikke bare noget, man
kommer sovende til!! Det kræver tid, lyst
og engagement.
En anden fordel for en tilflytter som mig
er, at denne bestyrelse jo ikke kun giver
indsigt i det, der sker i Børnenes Hus,
men det vil også give en større forståelse
for, hvordan stedet ”Grønbjerg” fungerer. Børnenes Hus jo en helt naturlig og

vigtig brik i det store Grønbjergpuslespil!! Børnenes Hus er hele tiden i
samspil med det samfund, Huset ligger i,
og det må bestyrelsen også hele tiden
forholde sig til og huske på.
I april samledes den nye bestyrelse i
Børnenes Hus. Her konstituerede ’vi’ os,
og sammensætningen blev således:
Formand - Tine Lund-Nielsen
Næstformand - Erik Øster
kontaktpersoner til ”Mariehønen” Conrad Jensen og Jens Kirk
repræsentant til bladudvalget og Runestenen – Heidi Brinch Hansen
repræsentanter til Grønbjerg 2000 –
Erik Øster og Tine Lund-Nielsen
ansvarlig for madordningen i børnehusdelen – Hanne Meiner
kontaktpersoner fra bestyrelsen til
hver klasse:
6./7. klasse – Erik Øster
4./5. klasse – Erik Øster
3. klasse – Tine Lund-Nielsen
0./1./2. klasse – Conrad Jensen og Jens
Kirk
repræsentanter til legepladsudvalget –
Henriette Qvist Pedersen, Conrad Jensen
og Jens Kirk
kontaktpersoner til de 3 – 6 årige –
Henriette Qvist Pedersen og Heidi
Brinch Hansen
På dette, det første møde for den nye bestyrelse, meddeltes det fra ledelsen, at
Jena Bangsgaard havde valgt at sige op
efter 12 ½ år på Grønbjerg Skole og i
Børnenes Hus. Vi vil gerne sige tak til
Jena for hendes tid her i Grønbjerg. Jena
besidder en enorm erfaring og en fantastisk høj faglighed. Det har været en erfaring og faglighed, som vores børn har

nydt godt af, og vi ønsker hende al held
og lykke i Lind.
Ja – altså som sagt, man kommer ikke
sovende til en plads i bestyrelsen! Så vi
måtte tage arbejdshandskerne på og prøve at finde en kvalificeret afløser for Jena. Til stillingen var der faktisk 19 ansøgere. 4 af dem blev valgt ud til samtale.
De havde alle et meget fagligt højt niveau – det var spændende mennesker at
møde. Vi valgte at ansætte Hanne Kæmpegaard fra Grønbjerg, som de fleste sikkert kender. Hanne har siden oktober været ansat på skolen i et vikariat. Vi er meget glade for, at Hanne har valgt at søge
stillingen, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde.
Som alle ved, har Allan Larsen valgt at
søge nye udfordringer på Videbæk skole.
Selvom vi selvfølgelig synes, det er et
tab for Børnenes Hus, ønsker vi Allan
held og lykke med hans nye job. Bestyrelsen har lige nu travlt med at finde en
løsning på ledelsessituationen.
Jeg vil gerne her til sidst ønske alle en
rigtig god sommerferie. Gid den må bringe jer alle dejlige oplevelser og ny energi!
Du danske sommer, min hilsen tag,
du lyse nat og du lyse dag!
Går tit du kold over landet hen,
jeg véd, du kommer dog hed igen
Ja, ja, ja
jeg véd, dit hjerte er guld endda
(Uddrag fra ”Du danske sommer” af Thøger Lasen)
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I Lokalarkivet
Ved: Johannes Kirk

Ved generalforsamlingen i Grønbjerg
Lokalhistoriske Arkiv valgte arkivets
stifter og igennem mange år- leder og
formand N. P. Svendsen, at udtræde af
bestyrelsen. Han har brugt utrolig mange
timer for at samle Grønbjergs historie.
Haft mange køreture til arkivet i Viborg
for at finde,
hvad der var
af stof om
Grønbjerg, og
mange timer
med at samle
det sammen i
vores eget arkiv. Alt samme n
uden
timebetaling
eller kørepenge. Vi skylder
ham en stor
tak. Han har jo nok gjort det, fordi det
havde hans store interesse; men alligevel
er det beundringsværdigt. I mange år
stillede han gratis lokaler til rådighed i
sit eget hus.
Vi har jo nu fået et godt og sikkert lokale
i det gamle redskabsrum i gymnastiksa-

len ved skolen. Der har Niels Peder også
fået det praktisk indrettet. Nu er det op til
os at holde det ved lige og at fortsætte
med at samle sammen, hvad der har historisk interesse. Vi tror på at storkommunen vil støtte os, som Videbæk kommune altid har gjort, når bare vi viser, at
vi passer arkivet og virker for nye tiltag.
Vi er i bestyrelsen i øjeblikket i gang
med at samle sammen til et billedarkiv.
Vi har købt en bærbar computer og en
scanner, så vi kan komme rundt i hjemmene og scanne billederne ind. Vi er
godt i gang med at samle billeder af
ejendomme og mennesker, som har boet
her i Grønbjerg. Det er meningen, at vi
vil holde en billedaften en gang sidst på
året I øjeblikket har vi samlet ca. 680 billeder på computeren, der kommer daglig
flere til, da vi kører rundt og scanner ind,
hvor vi tror der er noget at hente. I beholder jo billederne.
Alle må meget gerne henvende sig, dersom i mener, I har et eller andet, som
ville være spændende at fremvise. Gamle
skole og konfirmandbilleder har vi fået
en del af; men vi vil gerne have flere,
gerne med navne på personerne. De bliver sat ind i mapper med gadenavne og
bliver sat ind efter husnummer, så de er
nemme at finde. Der er også mapper med
andre titler. 

Tømrer og bygningssnedker
Hakon Pøhl, Grønbjerg
Tlf.: 97 38 43 20
bil.: 40 85 49 10
Fax: 97 38 48 38
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GRØNBJERG TLF.: 97 38 40 42

Fiskebilen er her

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

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

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

Eller kom selv og se på fiskene
HVER TIRSDAG - KL. 10.30 - 11.00
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I Uorden i gaderne

Er du vaks
så kom straks
jeg er klar
med kam og saks

Ved: Sogneforeningen

Kære grønbjergborgere!
I flere tilfælde har vi været ude for at
gæster til dem der lejer Forsamlingshuset
har udøvet hærværk på træer, blomstervaser og lignende her i Grønbjerg.
Disse forhold er helt uacceptable for os i
Sogneforeningen. Vi er dog ikke i stand
til at lægge udgifterne for disse ugerninger på regningen for udlejning af forsamlingshuset.
Vi vil gerne medvirke til at disse ting ophører og vil være behjælpelig med at oplyse om hvem der har lejet Forsamlingshuset i den pågældende weekend.
Alternativt må der ske en anmeldelse til
politiet.
Vi vil drage omsorg for at udlejerne bliver bekendtgjort med dette nye tiltag. 

97 38 42 85

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds
Tirsdag den 15. august kl. 18.30 fra P-pladsen i Grønbjerg
Havevandring hos Villads Knudsen, Barslundvej 6 ved Holstebro.
Fællesmøde med Brejning-Hover Havekreds.
Villads Knudsen har en 6000 m2 stor japansk inspireret have med
vandpartier, bambus, hosta, græsser og meget andet. En virkelig spændende have.
Derefter tager vi til Præstbjerg Naturcenter, hvor vi vil drikke vores medbragte kaffe og evt. gå en tur. Der er mulighed for at sidde inde og få kaffe.
Deltagerpris: Medlemmer 30 kr. Ikke-medlemmer 40 kr.
Medbring selv kaffe
Mangler du kørelejlighed, ring til Ingrid 97 38 63 15.
Tirsdag den 5.september kl. 19.30 i Hover Forsamlingshus
Irma Poulsen fra Herborg Planteskole vil fortælle og vise lysbilleder om sin tur
til New Zealand.
Deltagerpris inkl. kaffe: 50 kr. for medlemmer, 60 kr. for ikke-medlemmer.
Mangler du kørelejlighed, ring til Lis 97 38 43 13.
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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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I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Spis, min gris.
Den vestlige verdens fedmeepidemi rammer nu også børnene. For mange er det
stadigvæk et kriterium på succes som
forældre, at børnene spiser godt og tager
godt på i vægt. Hvis de ikke følger
vækstkurven, kan forældrene opleve det
som et nederlag, ja barnet skal endda
helst veje over gennemsnittet.
Samtidigt vil moderen som regel gerne
veje under gennemsnittet. Man kunne
have lyst til at sige: "Spis nu brød til".
I England lavede man engang et forsøg
med små børn på en døgninstitution.
Ved spisetid blev der sat flere forskellige
madvarer frem, alle sunde, ingen slik,

kager eller fastfood, og så kunne børnene selv bestemme, hvad de ville spise
og hvor meget. F. eks. spiste en 1-årig
pige en dag 6 hårdkogte æg til frokost,
men så gik der også et stykke tid til, at
hun igen trængte til æg.
Nogle dage kunne et barn godt have en
ensidig kost, men set over tid blev kosten meget varieret. Ingen af børnene
blev fejlernærede.
Menneskets appetit er sådan indrettet,
at man spiser det, som man har behov
for!
Der skal opdragelse, reklame og udbud
af dårlige fødevarer til for at ødelægge
denne naturlige mekanisme, som vi har
tilfælles med andre levende væsener, og
der er desværre størst fortjeneste på
dårlige fødevarer. 

Er du i gang med at arrangere :
-

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

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

Udlejning af Multisalen

Få en ny oplevelse.
Grønbjerg GUF arrangerer en kajaktur på Ringkøbing Fjord.
Tag med ud i en rigtig havkajak og oplev fjorden med alle sanser.
Turen er ledet af havkajakinstruktør og naturvejleder Torbjørn Tarp.
Hajkajakkerne er meget stabile, men turen er ikke egnet for børn under 12
år eller fysisk svage personer.
Praktisk påklædning er en fordel i form af træningstøj, varm trøje og en let
regnjakke samt en kasket (har du en våddragt så tag den på).
Turen foregår fredag den 4. august 2006,
Vi mødes ved P-pladsen ved multisalen kl. 13.00 og
kører samlet til Fjordvang Ungdomsskole.
Vi ror ud i fjorden ca. kl. 14.00 og forventer at være tilbage ved Fjordvang
Ungdomsskole ca. kl. 20.30.
Forventet hjemkomst til Grønbjerg er ca. kl. 22.00.
Husk en god stor madpakke og drikkevarer som vi nyder undervejs.
Der er begrænset deltagerantal på 15 stk.
tilmelding til Jesper Bagge på 97 38 44 14 eller 30 91 82 76.
Tilmelding foregår efter først til mølle princippet.
Prisen er 200 kr. Dækker leje af kajakker og betaling af instruktør.

Førstehjælps kursus i Grønbjerg
Familie og samfund og Grønbjerg GUF har planlagt at afholde et førstehjælpskursus.
Falckredder Poul Kastberg vil komme

hver mandag aften i ugerne 43, 44, 45 og 46
og undervise i førstehjælp.
Pr. 1. oktober 2006 skal alle der tager kørekort have et førstehjælpskursus dette kursus opfylder kravene til ”kørekortets” førstehjælpskursus.
Der vil blive annonceret nærmere.
Bestyrelserne
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I En succeshistorie
Ved: Johannes Kirk

Lokalarkivet har en mailadresse på
Grønbjergs hjemmeside. Det er der bl. a..
kommet følgende ud af:
Dear Kind Sir or Madam:
I will be attending a conference at the
Vingstedcentret near Vejle from May
18-20, 2006. I would like to travel
around Denmark in the days prior to the
conference and attempt to locate any
relatives of my maternal grandparents.
My maternal grandfather (according to
his birth certificate) was born on February 18, 1878 in the town of Kodal, parish
of Nr. Omme, district of Hind, county of
Ringkobing.
His parents were Christen Madsen and
Ane Jensine Jensen. He had brothers
named Sven, Maas, Maren, and Jens, and
sisters Meta, Lena, and Maria.
If anyone there reads English and could
help me, I would be so grateful!
I would arrive in Denmark around May
12 and could plan a trip to the area if I
had information on places to stay and
how to get there from Copenhagen.
Please e-mail me at this address or at
king.54@osu.edu. If more information is
needed, let me know.

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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Sincerely,
Wendy Marie King
grandaughter of Hans Madsen
Hej Wendy Marie
Mon dette er noget du kan bruge?
Samtlige personer i husstanden Ringkoebing, Hind, Nørre Omme, Kodal By, en
gaard, 9, FT-1890 - Der vises flg. felter:
(se næste side)

Venlig hilsen
Johannes Kirk
Dear Johannes,
Thank you so much for responding to me
so quickly! I don't know most of what you
said, but I will try to find someone here to
translate for me. I can figure out that you
have found a registry of my great grandparents and their children-or some of
them. And I finally have the correct spellings! (Some of the old papers I have are
written in Gothic script, and it is very difficult for me to read all of the letters.)
If you have the ability to connect me with
anyone who could help me try to arrange
a visit to my grandfather's home town, I
would be so grateful.
Thank you again Cordially
Wendy M King

HUSK
Tilmelding til vinterbadminton.
Tirsdag d. 12. september kl.19.00
i gymnastiksalen.
Husk betaling ved tilmelding:
• voksne 350,- kr.
• børn 250,- kr.

Navn

Alder

Kristen Madsen

54

Civilstand
Gift

Ane Jepsine Jensen
Mads Ravnsbjerg Madsen

54
22

Gift
Ugift

Husmoder
søn

Nørre Omme
Nørre Omme

Mette Madsen

14

Ugift

deres børn

Nørre Omme

Hans Skjærbæk Madsen

11

Ugift

deres børn

Nørre Omme

Karen Marie Madsen

9

Ugift

deres børn

Nørre Omme

Jens Kristian Thuesen

6

Ugift

Plejebarn

Brejning

Maren Jensen

84

Ugift

Konens moder

Jeg henvendte mig til slægtsforsker Jørn
Madsen, Ringkøbing om hjælp. Ham
kender jeg og ved, at han har rigtig mange navne i sit register.
Hej Jørgen!
Måske var det noget for dig at hjælpe
med.? Jeg kan ikke klare det engelske!
Johannes

Kære Johannes Kirk.
Selvfølgelig vil jeg gerne hjælpe dig og
har allerede mailet til Wendy.
Jeg har fortalt, at jeg er på Landsarkivet
hver onsdag. Her vil jeg næste gang finde nogle data, så jeg kan få familien præciseret. Hvis jeg kan føre familien tilbage til Anders Hansen, kromanden i
Ravnsbjerg i Brejning, er vi i slægt med

Stilling i husstanden
Husfader

Erhverv
Gaardeier

Aftægtskone

Fødested
Brejning

Nysogn
Holmsland

hinanden. Hvis det er tilfældet vil der
være en masse gode oplysninger til hende, har jeg lovet.
Når hun forhåbentlig har svaret, må vi
have aftalt nærmere om opholdet her. Vi
må så hjælpe hinanden med rundvisning
med mere.
Venlig hilsen Jørn Madsen
Hej Jørn!
Tak for dit svar
Jeg har fundet de folketællinger på nettet, som jeg har sendt til dig i denne sag.
Jeg tror det er bedst om du selv skriver
til Wendy. Vi kan ikke rigtig læse hinandens breve. Hun kommer jo til Danmark
og mangler en at kontakte, som kan engelsk.
Johannes

Murermester Jens Kirk
Alt i nybyggeri - Landbrugsbyggeri - Stuehuse - Parcelhuse
Ring og forhør nærmere
Holmgårdsvej 2 • Grønbjerg • 6971 Spjald
Tlf.: 97 38 46 00 • Bil: 20 27 88 08
tinaogjenskirk@mail.dk
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Hej Johannes.
Hvor spændende.
Hvis Wendy kan føre sin slægt tilbage til
den Christen Madsen, der er søn af Mette
Lauridsdatter og stedfader Svend Bendtsen, som omtalt i folketællingen fra
1850, er det ud af min Fars slægt.
Jeg er ikke ajour med det hele på den
side og har ikke familien i Grønbjerg registreret.
Men jeg har meget om familien i Ravnsbjerg og Egerisgaard i Nr. Vium, som
udgør en stor gren af min slægt. Hvor
langt er du og dine støtter? Kan I bruge
mig og hvordan?
Jeg er rimelig god til engelsk, så jeg kunne måske være til en hjælp.
Må jeg høre fra dig, om du mener, at jeg
kan være til nogen nytte og hvordan?
Venlig hilsen Jørn Madsen
Hej Johannes.
I dag har jeg været til kaffe hos Gerda og
Villy Ravnsbjerg Madsen.
De er de helt rigtige folk til mødet med
Wendy. De har en masse gamle fotos og
kan fortælle mange interessante ting om
familien. Det kan kun blive en succes.
Vi vil selvfølgelig sammen køre rundt til
kirkegården og gårdene i Nr. Omme,
hvor familien har boet.
Lige nu arbejder jeg på at finde familiemedlemmer på bedstemoderens side i
Haarlev på Sjælland. Op til 1891 har jeg
allerede nok til en anetavle. Men efter
1891 er det straks mere svært. Lokalarkivet i Haarlev kender ikke familien.
I morgen vil jeg forsøge på kirkekontoret
i Haarlev. Måske der er bedre held der.
Wendy er meget glad for din indsats.
Venlig hilsen Jørn Madsen

sammen med Wendy.
Om formiddagen skal vi snakke om familien og se billeder m.m.
Om eftermiddagen skal vi så køre rundt
på egnen. Ville det være en ide at mødes
med dig på Arkivet.
Jørn

Wendy kom, og de havde en rigtig god
dag. Jeg havde også deres besøg. Hun
var meget begejstret for den hjælp hun
fik. Jørn Madsen var også begejstret. Det
kan gøre godt at hjælpe andre. 

Cykelsponsorløb
søndag d. 13. august

Bredgade 64 6900 Skjern
97 35 12 1 1

Kære Johannes Kirk.
Sandsynligvis skal vi på tirsdag til Villy
Ravnsbjerg Madsen og frue i Spjald
42

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

Støt op om Pengeynglerne
Kom til Cykelsponsorløb

søndag d. 13. august på Kjærgårdsvej

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

Hvor man også kan hente nøglen.

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

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

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

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

• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller
• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg
• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden
• Store brændekløvere sælges og udlejes
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GRØNBJERG

TLF.: 97 38 40 42

FIND DET DU MANGLER PÅ

WWW.NETTORVET.DK
1.

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

2.

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

3.

Vælg varen og læg den i
”indkøbskurven”.

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

4.

Angiv evt. medlemsnummer og navn + adresse.

5.

Angiv LokalBrugsen Grønbjerg som afhentningssted.

6.

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

Annoncesponsor:

GRØNBJERG MØBELINDUSTRI A/SS

