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Grønbjerghjemmet indviet
Fredag d. 3. november blev Grønbjerghjemmet officielt indviet.
I efteråret 2002 havde kommunen temadrøftelser om kommunens Ældrecentre og Plejehjem.
11. maj 2004 første spadestik. - 3. november 2006 endelig indvielse.

RUNE
STENEN

I Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Der sker en gang imellem noget mellem to udgivelser af Runestenen. Således denne gang hvor der den 10. november blev afsløret tre kunstværker i
Multisalen.
Beslutningen blev taget, efter at én Runestenen var kommet på gaden, og selve
begivenheden inden den næste Runestenen kom på gaden.
Derfor det måske relativt lille informationsniveau, hvilket der så er rådet lidt
bod på, ved ophængning af plakater og
meddelelser diverse steder i sognet.
Men til selve sagen. Det er langt om
længe blevet bestemt, hvilke kunstværker der skulle indkøbes.
Midlerne til kunstværkerne har været til
stede gennem længere tid.
Der har i to omgange været nedsat
kunstgrupper, der skulle prøve at tage
stilling til indkøb af kunst til byen og
endelig er det lykkedes.
Pengene til kunstværkerne er indsamlet
gennem de seneste elleve år, idet de første midler tilfaldt Grønbjerg, da vi blev
kåret til Årets Landsby i 1995 i en konkurrence i TV MidtVest. Senere er byen
blevet tildelt midler fra Herning Folkeblads Fond for stor aktivitet i lokalsamfundet. Efterfølgende er kontoen tilgået
gaver fra Hanne og Gravers Kjærgaard,
Befolkningen i Grønbjerg ved Multisalens indvielse, Grønbjerg Sogneforening, Ringkøbing Landbobank og endelig har Grønbjerg Tømrerforretning
sponsoreret og udført arbejdet med ophængningen af værkerne.
Et projekt der har været længe undervejs, som nu endelig får sin afslutning
på en god måde. Jeg er glad for at arbejdet nu er fuldført, idet jeg ærligt må indrømme, at jeg jo nok har haft en finger
med i spillet, om at få det sat i værk. Jeg
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må tilstå at jeg har set kunstværkerne, og
jeg glæder mig til at se dem på deres rette plads. Jeg håber oprigtig, at sognets
beboere vil tage godt imod de meget farvestrålende billeder.
Projekt Pengeyngel
Den skal vi lige have med denne gang
også.
Bredbånd og Ungdomsklub - har jo ikke
direkte noget med hinanden at skaffe.
Men ikke desto mindre er der mulighed
for at score en gevinst.
Det lader sig gøre ved at skaffe kunder
til Bredbånd MidtVest - de ambassadører der er udnævnt her i Grønbjerg, kan
få 150,- kr for hver abonnent de skaffer.
Og det gode ved det er at disse midler
går ubeskåret til Ungdomsklubbens byggeri ved Multisalen.
Så jeg kan kun opfordre til at man overvejer denne internet/telefoni/TV-løsning
og samtidig opfordre Ungdomsklubbens
medlemmer og bestyrelse til at gøre en
god indsats her. Læs mere om projektet
på side 22 og 23 I

Deadline for nr. 84 er
fredag d. 29. december
Bladet udkommer
onsdag d. 17. januar

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

Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn
(Videbæk Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi
respekterer ikke et ”nej tak” !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.

I Nyt fra Byrådet
Ved: Gravers Kjærgaard
Nærdemokratiet
Der har i mange år
været tradition for,
at vi i byrådets borgergruppe afholder
et møde med kommunens
borger/
sogneforeninger i september måned, mellem første og anden behandling af
budgettet for det kommende år.
Da vi afholdt mødet i 2005, diskuterede
vi det relevante i, at gentage det her i
2006. Det blev vi opfordret til, til trods
for at vores indflydelse på budgettet er
udspillet. Derfor har vi inviteret til møde,
- som i øvrigt er afholdt når disse linjer
læses. På mødet har vi 3 i byrådsgruppen
til hensigt at aflevere ”forretningen”. Det
skal forstås på den måde, at de foreninger, som borgergruppen har været ambassadører for, skal oplyses om, hvordan
linket til Byrådet er fremover. Derfor har
vi til mødet inviteret Olav Vind Ebbesen
fra Herborg, som er valgt til Landdistriktsrådet, ligesom vi har inviteret 3
medlemmer af det nuværende byråd,
som fortsætter i den nye RingkøbingSkjern Kommune. Olav vil fortælle om
Landdistriktsrådets formål og opgave, ligesom et af byrådsmedlemmerne vil berette om udvalgsstrukturen i det fremtidige system. Hensigten med denne dagsorden er at yde et bidrag til nærdemokratiets fremtidige virke.
Kommunalreform
Jeg hører jævnlig, hvor end jeg færdes,
en usikkerhed, måske endda til tider
utryghed omkring, hvordan de nye storkommuner vil påvirke vores dagligdag.

Det være sig skoler, dagpasning, ældre
og foreningslivet, for blot at nævne nogle
områder. Jeg forstår godt reaktionerne,
for sådan tænker jeg ofte selv. Nu har jeg
godt nok selv været med til at beslutte,
hvilke kommuner vi skulle være sammen
med, - og det ansvar vedkender jeg mig
gerne. Men som Torben Nørregaard ofte
har sagt, er det ikke, os i Videbæk der
har opfundet kommunalreformen. I processen, som den har været indtil nu, har
vi, og det tror jeg gælder ansatte såvel
som politikere skelet til Regionskommunen Bornholm, de var jo et par år foran.
På Bornholm var det en demokratisk beslutning, som 74% stemte for. Efterfølgende viste det sig, at over halvdelen af
borgerne oplevede forringelser i højere
grad end forbedringer. Den gode nyhed
er imidlertid, at langt over halvdelen i
dag er positive.
fortsættes side 6
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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:
Brugsens Bestyrelse
By- og Erhv.udv:
Byrådet:
Børnenes Hus/Inst:
Børnenes Hus/Sk:
Dagplejerep
Familie & Samf:
Flagalle
Forsamlingshuset:
Fællesbestyrelsen:
Grønbjerg-2000:
Gymnastikforen.:
Havekredsen:
Hjemmeplejen:
Idrætsforeningen:
Jagtforeningen:
Kirkebetj/Graver:
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97 84 18 00
G Tange/G. Lorentzen
Niels Erik Jakobsen
John Asmussen
Ivan Mortensen
Gravers Kjærgaard
Susanne Bust
Konst.
Heidi Brinch Hansen
Jytte Nilausen
Holger Therkildsen
Tine Lund-Nielsen
Sten Schmidt
Klaus Tang
Lis Helles Olesen
Else Marie Kokholm
Kresten Agerlund
Ida Ebbensgaard

97384177
97384468
97384285
97384211
97384094
97384066
97384177
97384426
97384378
97384161
97384383
97384120
97384848
97384358
97384313
96949494
97384580
97384270
22327923

Kirkeligt Samf:
Klubhuset:
Landbetj:
Lokalhistorisk:
Lægen:
Læsekredsen
Menighedsrådet:
Musikforeningen:
Nr. Omme
Nr. Omme Kimelaug
Nr. Omme Whiskylaug
Posthuset:
Præsten:
Røde Kors:
Sogneforening:
Udlejn Forsamlhus
Ungdomsklubben:
Vandværket
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33
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Ingrid Kirk

99
99
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97384020
97384076
Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448
Johannes Kirk
97384020
Henrik Thomsen
97384050
Helle Engestoft
97384332
Else Pedersen
97384373
Susanne Bagge
97384414
Graver kontor
97384696
Mogens Ballegaard
97384332
Karl Gejl
97384040
Brugsen
97384042
Ole Rasmussen
97384183
Besøgstjeneste
97173354
Hanne Kæmpegaard
97384159
Svend Jensen
97384408
Eva Sørensen
97384065
Hans Jørgen Petersen
97384139
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Damegymnastik fra ”dengang”
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Fortsat fra side 3.....

Dette er nævnt i en tro på, at det vil gå ligeledes her i landsdelen. Reform af den
dimension vil naturligvis give visse dønninger, men idet store hele fornemmer

jeg trods alt en positiv vilje til, at tingene
skal lykkes. Derfor er det fromme ønske,
at vi om 3 år i lighed med bornholmerne
kan få øje på styrkerne, og føle os godt
tilfredse med de kommunale serviceydelser. 

Damegymnastikken fra "dengang"
Vær med til at festliggøre Gymnastikforeningens
Jubiopvisning i foråret 2007
Opvisningen som bliver en del af det festlige jubilæumsprogram kommer til at bestå af indslag fra
”dengangs” piger og drenge.
Birthe (tidl. Langmose) leder pigeholdet som begynder:
Onsdag d. 17. januar kl. 19.30 i gymnastiksalen.

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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Brudebutikken.dk
Nu ikke kun på Internettet - men
også som en forretning hvor man
kan komme og mærke på kvaliteten.

På Grønbjergvej 39 har vi indrettet
en lille butik, så man ved selvsyn
kan se og prøve kjoler, sko osv.
Indtil vi får faste åbningstider efter aftale.

Vi håber på at vi kan holde en reception
omkring 1. december 2006
Nærmere herom i Runestenens meddelelser

Med venlig hilsen
Henrik & Eike

Brudebutikken & Kjolesnedkeren
Grønbjergvej 39, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 60 84 46 02
www.brudebutikken.dk - info@brudebutikken.dk
www.kjolesnedkeren.dk - info@kjolesnedkeren.dk
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I Drivvejen i Grønbjerg og nærmeste omegn
Ved: Mogens Ballegaard

Der er inden for den sidste måned, opstillet pæle med et lille skilt på, hvorpå
der står ”Drivvejen”.
Pælene er opstillet forskellige steder i
byen og på landet.
Helt præcist angiver skiltene, på vores
del
af
”Nordtrailruten”,
ruten der går ad
den gamle bane fra
Ørnhøj til Muldbjerg.
Pælene er opstillet
af Ringkøbing Amt
på foranledning af
et projekt Nave
Nortrail.
Arbejdet med Drivvejen er en del af projektet Nave Nortrail. Her deltager 26
kommuner og amter omkring Nordsøen.
Projektet er støttet af EU og foregår i
årene 2003-2006.
Tre danske amter, Ringkjøbing, Ribe og
Sønderjylland har sammen med det
nordtyske amt Karrharde fået mulighed
for at beskrive den gamle handelsvej,
Drivvejen, som bl.a. studeprangerne gik
på.....

Her er den lille pæl anbragt ved siden af skiltet ved Nylandsvej lige ved indkørslen til
banen mod Ørnhøj.

Og her er det Grønbjerg kommer ind i
billedet, idet hovedvej A11 er en del af
det der kaldes Drivvejen en pendant til
den midtjyske Hærvejen.
Der er så et lille misforhold her, idet den

Tømrer og bygningssnedker
Hakon Pøhl, Grønbjerg
Tlf.: 97 38 43 20
bil.: 40 85 49 10
Fax: 97 38 48 38
8

gamle bane ikke har noget at skaffe med
hovedvej A11.
Og rettelig gik drivvejen langs den gamle føring af A11 der går igennem Kiddal
Plantage. Da man nu har svært ved at
færdes på A11s tidligere føring gennem
Kiddal og A11 er for trafikeret for cyklister og fodgængere, har man valgt at kalde den gamle bane for Drivvejen. En
slags kompromis for at få en naturskøn
tur samt at undgå at turisterne skal blive
kørt ned i hobetal på A11. (Vi ved jo
hvor stærkt det sommetider kan gå for
bilister der kommer nordfra i Grønbjergkrydset.)

Man kan læse meget mere om projektet
på www.nave.no

og på www.northseatrail.org hvor man
også kan gå ind for at se på seværdigheder langs ruten og meget meget andet. 

Kortet viser ruten i og omkring Grønbjerg

Opråb!
Som det har fremgået af dagspressen, er vores lille bibliotek i fare for at
blive lukket.
Det er måske ikke så mærkeligt, hvis vi ikke benytter os af, at den er her.
Derfor opfordrer jeg hermed alle borgere i vores by til at komme ud af busken og låne nogle bøger her i stedet for enten at købe eller låne andre
steder.
Det er imidlertid OK at låne på andre biblioteker, når bøgerne blot sendes
til vores filial; gør de ikke det, tæller de ikke med i vort udlån, som jo registreres digitalt.
Er der ingen eller kun få, der låner her, er skaden ved en lukning vel heller ikke så stor - eller hvad?!
Benyt jer af den gode mulighed for at hente bøgerne lige uden for døren,
for som I ved:
Vi har mange gode sider!
Grete Tange.
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I Anne Hjort PÅ New Zeeland
Hej i Danmark!
Jeps. Så vågnede jeg så småt efter et par
dagen med jetlag. Sidder dog stadig med
automatkaffen i hånden (-har man set sig
selv i den situation før?), men er da efterhånden ved bevidsthed...
Men - jeg er jo simpelthen i New Zealand (PÅ New Zealand?), hvis nogen
skulle være i tvivl og jeg er ovenud positiv stemt overfor det projekt jeg her har
rodet mig ud i. Har haft et par virkelig
gode dage i Auckland, turistet den lidt,
mødt sjove, søde og underlige mennesker på 'Albert Park Hostel', har fundet
Margrethe og Anne, har fundet en ost jeg
selv har pakket, skal til jobsamtale på
mandag og bliver forhåbentlig sendt ud i
det uvisse for at passe får - for hvis der
er noget jeg ved noget om, ja, så er det
da får...
Jeg skriver snart lidt mere - og nu må jeg
ud og se lidt på regnvejret, maorierne og
spise sushi med koreanske Phoenix, som
jeg deler værelse med! Hun arbejder indenfor noget med noget tele - et-ellerandet og det har jeg da egentlig allerede
benyttet mig lidt af...

Ja. Alt i alt er alt indtil videre fredfyldt
og dejligt og folk er ik farlige og onde
ved mig!
Jeps.
Så er det tid. Eller - det har det vist været
i alt for længe. Men nu er der ro, overskud og ik mindst civilisation, dampende
varm kaffe og tørre strømper. Derfor - lige en lille hilsen og nu ik flere undskyldninger.
Befinder mig skrivende stund i
'Queenstown', New Zealand. Sammen
med mig i køkkenet har jeg Phønix fra

John - 1986, Toyota Lite Ace - opvågning til
brægende får.

Fællesspisning
Fredag d. 26. januar kl. 18.30
i Forsamlingshuset
Nærmere information i næste nr.
Menighedsrådet, Kirkeligt Samfund og Familie og Samfund
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Korea - i fuld gang med 'hot n'spicy Tofu-soup', Ole fra det danske mindretal i
Tyskland (og jeg holder her fast i mit
modersmål), pukler med hjemmebag - og
på badeværelset Moran fra Israel, som
hver morgen er skyld i utallige forsinkelser, men samtidig skyld i at vi, den resterende del af truppen, holder en forholdsvis og efter omstændighederne go hygiejne... og sidste men på ingen måde
mindst, har jeg udenfor hostelet, hvor vi
har søgt tilflugt for den tvivlsomme vejrsituation (og det jordskælv, som de reklamere med i disse dage. Hmm), parkeret John. The John, Johnny, Urban John,
Urbanos Juanos, kært barn har mange
navne - og fortjener et kapitel for sig.
John - 1986, Toyota Lite Ace... er vel
egentlig, hvad jeg ved om ham.
Men kan efter udtrykket at bedømme på

de, som oftest lokale mekanikere, (der
hjælper den blåøjede pige med alt fra
olie til flade dæk) jeg nævner pris og de
basale informationer jeg på fremmedsprog er i stand til at videregive, tolke, at
jeg har gjort et nogenlunde køb - og ja,
han klarer det dælme godt. Dog kun i 2.
gear og med en hale af high-techudlejnings-autocampere bag sig op ad de
stejle bjergsider. Har prøvet at hente lidt
barnedoms-Lada-Norge-lærdom frem fra
erindringen. Men. Om muligt er biler altså stadigvæk noget af det sidste jeg har
forstand på. Så jeg priser mig lykkelig
for at der er drenge med i besætningen.
John ruller endnu.
Kan ik huske helt præcist hvorfor, men
dog, at der var en masse gode grunde til
at netop navnet 'John' løb af med sejren..
John er desuden udstyret med en ergonomisk korrekt skum-madras og der over-

'Mordor' i "Ringenes herre'

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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mindst den hjemlige lyd af brægende får.
Jeg er ik blevet skuffet - New Zealand er
som på postkortene og de farverige billeder i Lonely Planet. Hvide bjergtoppe,
farverige solnedgange, øde strande, palmer, regnbuer, regnskov, outdoor-life,
bungy-jump, ikke-eksisterende byer alligevel afmærkede på kortet, og vanvittigt
søde og hjælpsomme mennesker. Farmere og fiskere. Jeg er vild med det!

Anne Hjort i sneen

nattes derfor størstedelen af tiden i det fri
(heraf en del af undskyldningen for den
så længe udsatte kontakt til hjemlandet) og jeg står op med hønsene bogstavelig
talt, til solopgang, bjergudsigt, en anelse
frosne fingre, kaffe på Trangia og ikke

Men skal jo vælge - af alle disse oplevelser. Må finde et par stykker at skrive
hjem om - jeg tror ik der er tvivl om, at
'Tangariro Crossing', måske bedre kendt
som 'Mordor' i "Ringenes herre' må løbe
af med sejren.
Helt fantastisk sted. Helt unikt. Vandrede
7 mennesker i otte timer med snesko og
stave og hakker og guide og frost i øjenbrynene - gennem sne, is og på vulkaner
- og jeg tror jeg sender et par billeder
hjem, for jeg kan ik beskrive det...og vil
ik prøve. I får et billede af mig og udsigten ... til mit fedtede hår, som det ser ud
for tiden...
Vandring er vel egentlig ik noget jeg
hjemmefra havde planlagt skulle ha så
stor en prioritet. Men det har det fået.

Julebal i Grønbjerg
Med levende musik
Et firemands orkester spiller op til dans når dørene åbnes for årets julebal

Onsdag den 27. december kl. 19
Grønbjerg forsamlingshus.
Tag naboerne med til juleballe
I medbringer selv mad og godt humør
Sogneforeningen sælger diverse drikkevarer i baren
Vi ser frem til en sjov og hyggelig aften
Vel Mødt Grønbjerg Sogneforening
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Med allerstørste fornøjelse naturligvis.
Det skal i parentes vel tilføjes, at der ik
rigtig var noget der var planlagt. Måske
var det en anelse planlagt, at jeg skulle
benytte mig af mit medbragte WorkingHoliday-Visa og tjene lidt håndøre til dagen og vejen og det der... Men synes måske, det er nok, at spolere én sommer om
året på fabrik. Tar mig derfor frihed til
lidt, synes jeg, velfortjent eventyr.
Tilbragte, som noget af det første på
New Zealands sydø, 4 dage i Abel
Tasman Nationalpark. Vandrede igen denne gang 4 dage, med mad og gas og
vand og soveposen på ryggen. Her skal
lige nævnes, at jeg ik havde sammenlignet mig selv, min benlængde og fysiske
tilstand med mine medvandreres. Eller
under alle omstændigheder lavet en grov
fejlvurdering. Moran, netop færdiggjort
3 års israelsk militærtjeneste, Phønix, der
lige har trænet op til og færdiggjort et
maraton i Korea og 2 meter høje Ole, der
cykler New Zealand rundt.
Det var sygt hårdt og jeg måtte tilbringe
et par dage i vandret tilstand efterfølgende, med blødende fødder og blå tånegle.
Mere eller mindre konstant smerte i 4

dage, men alligevel det var det hele
værd. Det smukkeste sted - øde strande,
koralblåt hav og hytter placeret ude i ingenting! - så blev ik mere afskrækket,
end at vi tog en lignende tur en uge efter
og i skrivende stund står rygsækken klar
til endnu en vandring med afgang om 7
timer. Er ved at vænne mig til tempoet!
Endnu 4 dage med sovepose, sandfluer,
pose kartoffelmos - og vandfald, regnskov og en stjernehimmel jeg ik troede
fandtes! Glæder mig... og krydser fingrene for, at John står endnu, når jeg vender
tilbage fra fjeldet. Kulden og batteriet
går ik altid helt i spænd.
Nu går jeg så lige lidt i stå og kan ik
overskue hvad der skal blive temaet i
næste afsnit -hvad der er højdepunkter
og hvad der skal udelades. Men måske
passer timingen meget godt - der er serveret og jeg skal for en gang skyld indtage mad, der er tilberedt på mere end 2
min. Vil derfor trække mig tilbage fra
min asociale position her foran skærmen
og i stedet sende et par billeder til alle jer
der følger med! Håber I har det rigtig
godt derhjemme! Det har jeg! (- og nyd
udsigten!) 

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

Jørgen Falk Nielsen

Ga
mm

v/

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

Mandag - fredag

730 - 1630

Tlf:

værksted
privat

40 10 48 92
97 38 40 84

20 års erfaring
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Læge Henrik Thomsen
Speciallæge i almen medicin
og
specialist i manuel terapi
Ørnhøjvej 3, Grønbjerg
tlf.: 97 38 40 50
fax: 97 38 26 50
Behandling af
muskler og led tilbydes
efter aftale fra 9 - 17
alle hverdage undtagen lørdag
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I Jubilæumsåret 2007 i Grønbjerg
Ved: De arrangerende foreninger

1997 var et Jubilæumsår idet Grønbjerg
by havde eksisteret i 100 år.
Der skulle gå 10 år efter, hvad vi kalder
byens opståen, før der var befolkningsgrundlag nok til at stifte en Gymnastikforening og samme år (der havde jo nok
været lidt planlægning) blev Forsamlingshuset så bygget.
I 1907 sker der dermed store ting i Grønbjerg og det vil de berørte foreninger
gerne markere med 100året i 2007 med
det helt store Jubilæumsarrangement.
Og Jubilæumsarrangement skal ikke forstås bogstaveligt, som en enkeltstående
begivenhed.
Hele året igennem vil der være jubilæumsarrangementer i de to foreningers regi.
Og de to foreninger er i dag Grønbjerg
Sogneforening, der ejer og står for driften af forsamlingshuset og Grønbjerg
Gymnastik og Ungdomsforening i daglig
tale kaldet GUF eller GGUF.

De to jubilerende foreninger går ind i
100 års jubilæumsåret 2007 sammen og
er også rent arrangementsmæssigt gået
sammen om at festligholde året.
Det sker på den måde at der vil være
markeringer af 100 året i næsten hver
måned fra marts til november.
Sogneforeningen lægger ud i marts måned med en reception og derefter vil
årets ”normale” begivenheder være
iklædt en ”jubilæumsdragt” foruden de
måske mere ualmindelige og arrangerede
begivenheder.
Det hele kulminerer med en stor Jubilæumsfest i Multisalen den 3. november
2007
For at alle allerede nu kan begynde at
glæde og forberede sig, kan man se hele
planen med det foreløbige program (dog
uden nøjagtige tider - kommer fortløbende) opridset på side 16 - 17 

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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2007 - Jubiår
Jubilæumsfestligheder
Tirsdag d. 6. marts eftermiddag
Sogneforeningens reception i Forsamlingshuset
Johannes Kirk og Ingrid vil vise billeder fra det gamle Grønbjerg, og
der vil blive serveret en kop kaffe til de fremmødte.

Fredag d. 9. marts i Multisalen
Ordinær gymnastikopvisning, som ud over de sædvanlige hold vil
fremvise et dame- og et herrehold fra ”dengang”, samt måske endnu
en overraskelse.

Lørdag og søndag d. 10. og 11. marts
Badmintonturnering.

Torsdag d 26. april kl. 19.30 i Forsamlingshuset
Fhv. jægersoldat Carsten Mørch fortæller om Personlig udvikling +
Rangerskole med krudt og kugler. Der vil blive forsalg af billetter til
dette arrangement.

Tirsdag d. 1., onsdag d. 9., onsdag d. den 16. og tirsdag d. 24. maj
”Jubi tour-de pedal”
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Juni
Store gå dag, Sct. Hansfest og måske sommerfest med jubirevy.

Juli holder vi alle sommerferie
August i Forsamlingshuset
En folkedanseaften, hvor alle kan deltage - nærmere program og dato
følger.

September
Sangaften – nærmere program og dato følger.

Lørdag d. 6. oktober
Familietur til Viborg Gymnastikhøjskole med følgende program:
Samlet afgang fra Grønbjerg tidligt om morgenen (tidspunkt følger)
kl. 9 – 12, Gymnastik i højskolens springhal
Fællesspisning, hvor mad kan købes på højskolen,
Svømning i Skolens svømmehal kl. 13 – 15, eller gåtur i omegnen.
Fælles hjemkørsel kort efter kl. 15, med forventet hjemkomst ca.
16.30.

Fredag d. 2. november eftermiddag
Grønbjerg Gymnastikforening reception. Det forventede jubilæumsskrift vil udkomme.

Lørdag d. 3. november - Multisalen
Stor Jubilæumsfest med spisning og dans - nærmere følger - tidspunkt og tilmelding m.m.
På gensyn i jubiåret.
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Gymnastikforeningen og Idrætsforeningen har forsat mange medlemmer og en
stor opgave i at skaffe frivillige hjælpere
og instruktører til de mange aktiviteter.

I Grønbjerg - 2000
Ved: Sten Schmidt

Formandsberetning 2006
Selvom det er en lidt trist at skulle sige,
vil jeg gerne starte med at beklage det lave aktivitetsniveau i Grønbjerg 2000
gennem det seneste år.
Jeg blev valgt til formand for 1½ år siden, da Mogens ønskede at træde i baggrunden. Jeg gjorde fra starten opmærksom på, at jeg, pga. en travl kalender, pt.
ikke er den rette formand, men omvendt
fandt jeg det mere bekymrende at GB2000 skulle være uden formand og dermed reelt ikke-eksisterende.
Det er derimod glædeligt at konstatere,
at foreninger, bestyrelser og private initiativer ved egen kraft har opretholdt et
højt aktivitetsniveau i Grønbjerg i det
forløbne år.
Skolebestyrelsen har haft travlt med at
forholde sig til en ny situation efter at
Alan er blevet headhuntet til Videbæk
Skole og forberede sig til diskussionen
om den nye skolestruktur, som nok må
ventes at tage fart i det nye år.

Et nedsat kunstudvalg under Grønbjerg2000 bestående af Else Marie Kokholm,
Ingrid Engestoft og Inge Kjær arbejder
med udsmykning af Multisalen.
Den selvbestaltede bestyrelse for Grønbjerg Friskole mødes for at forberede
eventuelle konsekvenser af skolestrukturdebatten i den nye Ringkøbing-Skjern
Kommune.
Grønbjerg deltager, sammen med et par
andre landsbyer i Ringkøbing-Skjern
kommune, i et projekt, som skal synliggøre lokale værdier. Det præcise indhold
står mig ikke klart endnu, men mon ikke
Sogneforeningen vil delagtiggøre os, når
tid er inde.
Beboere på Sønderkjærvej/Kjærgårdsvej
har ved fælles hjælp fået renoveret den
gamle bane fra Kirken og næsten til
Muldbjerg, nu mangler alene en belægning som sponseres af kommunen.
Der har været afholdt møde med deltagelse af en DGI foreningskonsulent og
nogle Grønbjerg foreninger med henblik

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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på at indlede et tættere samarbejde. Der
mangler nu, at foreningerne sætter sig
sammen og drøfter ønsker og muligheder.
Ungdomsklubbens lokalemangel har afstedkommet, at planerne om udvidelse af
bygningerne omkring Multisalen, har
været oppe af skuffen igen. Der arbejdes
i øjeblikket på at indsamle midler, der
kan realisere projektet, som vil kunne
glæde hele sognet, idet lokalerne tænkes
anvendt til både dagpleje, skole, fritidsordning, ungdomsklub, ældreklub og
som foreningslokaler. Ungdomsklubben
låner i øjeblikket lokaler hos Landbobanken.
Der er uden tvivl sket mange andre væsentlige ting, som enten er gået min næse
eller hukommelse forbi. Der er nemlig et

stort ”selvdrive” i sognets beboere. Vi
ser ikke på at tingene sker, nej vi involverer os og tilbyder vores hjælp.
Jeg håber at Grønbjerg 2000 i det næste
år bliver bedre i stand til at skubbe til udviklingen i Grønbjerg, eventuelt med en
ny formand på banen, i modsat fald stiller jeg mig til rådighed igen.
Den nye bestyrelse kom til at bestå af:
Sten Schmidt
Mogens Ballegaard
Klaus Tang
Else Marie Kokholm
Per Klose
Erik Øster
Eva Sørensen
Gravers Kjærgaard
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I Fodboldafslutning for børn sæsonen 2006
Ved: Grønbjerg IF Else Marie Kokholm

Som noget anderledes i år, havde vi i
Idrætsforeningen besluttet, at invitere alle vore børnespillere med til SAS-arena i
Herning og se en kamp.
Det blev den 1. oktober 2006 hvor vi
drog til Herning for at se FC Midtjylland
spille mod Randers FC. Vi havde satset
stort syntes vi og havde bestilt 2 busser i
Spjald. Vi bød derfor forældre og andre
interesserede med på turen til en pris af
125,- kr. for voksne og 60,- kr. for børn.
Vi bestilte 100 billetter ved FC Midtjylland og var noget betænkelige ved om vi
nu også kunne få afsat alle disse billetter.
Jeg må nok sige at vi blev glædeligt
overraskede. Jeg talte næsten i telefon en
hel uge fra jeg kom hjem til jeg gik i
seng, da tilmeldingerne væltede ind. 110
billetter fik vi afsat.

vand på turen til alle børnespillerne og
sidst men ikke mindst havde Leif
(tidligere formand i klubben red.) fra
Tim Bageri lovet at komme med 110
indbagte pølser, som vi kunne tage med
på turen.
Vi vil fra Grønbjerg Idrætsforening gerne takke vores sponsorer for denne
hjælp.
Vi mødte alle ved klubhuset på Frydendalsvej kl. 13.00 den 1. oktober 2006.
De 2 busser kom og personligt blev jeg
helt stolt af den opbakning der var omkring dette arrangement. 110 forventningsfulde børn og voksne steg ombord i
de to busser og turen gik mod SAS Arena i Herning.

Vi havde fået en aftale i hus med Ringkjøbing Landbobank, som gerne ville
sponsorere alle børnebilletterne.

Da vi ankom til Herning fik vi de medbragte indbagte pølser fra Tim Bageri og
uhm… de lagde godt i maven.

Ringkjøbing Bank var vært ved en soda-

Vi gik i samlet flok op mod SAS Arena
og børnene nåede at hilse på LUPUS,
som stod og skrev autografer udenfor Ulveshoppen.
Alle mand kom på plads til kampstart og
børnene (store som små) var spændte.
Mange af børnene havde aldrig prøvet at
være på SAS Arena før og ja, må jo indrømme at det er lidt større end når vi
spiller kampe på Grønbjerg Stadion.

Indbagte pølser til alle - nogle var måske betænkelig ved at skulle igennem en så stor
indbagt pølse.
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FC Midtjylland vandt kampen 2-1 og det
gjorde jo blot det hele mere festligt. – At
se børnene juble når FC Midtjylland scorede var hele turen værd i sig selv.

Så er hele Grønbjerg placeret på ”lægterne” på SAS Arena i Herning

Efter kampen gik turen hjem til Grønbjerg igen. Kl. 17.00 ankom vi til klubhuset i Grønbjerg og var trætte og mættede af alle de indtryk og oplevelser vi
havde haft denne søndag eftermiddag.
Endnu engang vil vi gerne fra Grønbjerg
IF takke alle jer der var med til at gøre
turen til en succes. V tør næsten love at

vi vil arrangere en lignende tur igen hvis
interessen er der…
Ringkøbing Landbobank:
Børnebillet sponsor
Ringkøbing Bank:
Sodavands sponsor
Tim Bageri /v Leif Kristensen
Indbagtepølser sponsor. 

Juletræstænding på torvet.
Søndag d. 3. december
Et spændende arrangement er ved at tage form
Læs mere om begivenheden ved opslag i Brugsen samt på Runestenens e-mail orientering.
Venlig hilsen Sogneforeningen
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Slå to fluer med et smæk
Få det hurtige Bredbånd - og
Støt ungdomsklubben samtidig
MidtVest Bredbånd til Grønbjerg
•

MidtVest Bredbånd kan komme til Grønbjerg næste efterår, hvis ½ delen af sognets husstande tilmelder sig som kunde hos MidtVest Bredbånd.

•

Vi har været til et informationsmøde i Spjald, hvor det blev oplyst at :

•

30 % tilmeldinger så får byen bredbånd

•

50 % tilmelding så får hele sognet bredbånd.

•

I Vedersø var der opbakningen fra 71 % af alle husstande, og der er nu
nedgravet bredbånd i hele sognet. Hvis de kan i Vedersø, så kan vi vel
også her i Grønbjerg.

•

Så derfor opfordre vi jer til at indsende dette interessekort til MidtVest
Bredbånd hurtigst mulig, så vi kan komme i gang med at planlægge et
informationsmøde her i Grønbjerg i begyndelsen af det nye år. ( interessekortet er ikke bindende, så send det bare ind, det er helt gratis modtager betaler portoen.)

•

Det er nu hvis vi skal med på fibernetvognen. Det giver os mulighed for
at udvikle sognet til gavn for os selv og de virksomheder og arbejdspladser der er her.

•

Vi har tilmeldt os som ambassadør for Grønbjerg området, og I må gerne kontakte os med spørgsmål vedrørende MidtVest Bredbånd.

•

Vi vil arbejde aktiv for at få bredbånd her til byen. For hver kunde vi
skaffer til MidtVest Bredbånd får vi 150,- kr., og alle pengene vi gå til
Grønbjerg Ungdomsklub`s byggeri.

•
Den Selvejende institution Grønbjerg - 2000
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Den Selvejende institution Grønbjerg - 2000

Ambassadørerne i Grønbjerg
Tommy Kjeldgaard • Algade 4a • Tlf.: 97 38 43 35
Niels Jørgen Sønderby • Algade 1 • Tlf.: 97 38 46 16

Se mere på www.mvb.dk

Mindstepris i bindingsperioden på 6 måneder: Installation med grav-selv-rabat: kr. 1745,-. Oprettelse af abonnement: kr.0,- Internet (6x299 kr.): 1794,- I alt kr. 3.539,-

Igen i år vedlægges et girokort der kan benyttes, såfremt man har lyst
til at støtte Runestenen.
Alternativet er at indsætte et beløb direkte på Runestenens konto som
er: 7670 - 10 65 098 i Ringkøbing Landbobank. (det er også billigere)
På forhånd tak - og tak for den støtte der er ydet i 2006
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I Renovering af Grønbjerg Vandværk
Ved: Per Hessellund Lauritsen

Vores vandværk er ikke, hvad det før har
været. Alderen og mange års brug tager
på den gamle dame. Johannes’ tryllerier
med værket er efterhånden ikke nok. Der
skal noget mere radikalt til. Det er der
egentligt ikke noget underligt i. Værket
har nu fungeret i 30 år uden væsentlige
reparationer, hvilket må siges at være
flot. Men nu står ”trykudligneren” snart
af sammen med pumper og måske også
filtertankene. Det er derfor på tide at give værket en omgang, så det står rustet
til at klare de kommende 30 års strabadser.
Man går ikke i gang med et så stort projekt uden at have et overblik over værkets tilstand. Vi har haft et konsulentfir-

ma til at udarbejde en tilstandsrapport
over værket. Rapporten fik bestyrelsen
konverteret til en handlingsplan, som
dannede basis for indhentelse af tilbud
fra egnede firmaer. Hele indmaden af
vandværket (bygningen ved parkeringspladsen) skal skiftes ud samtidigt med, at
vi vil have renset rentvandstanken. Boringen ved risletårnet (ved Anneberg)
skal renoveres og have en ny pumpe.
Risletårnet og råvandstanken skal rensen
og tårnets funktion skal forbedres en
smule. Den gamle boring vest for vandværket skal sløjfes. For at sikre den
fremtidige forsyning har vi besluttet at få
lavet en ny erstatningsboring, som skal
ligge øst for værket. Denne boring er en
billig backup løsning sammenlignet med

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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en sammenkobling med et naboværk.

150 – 250 kr. større, end i 2006.

Alt dette sættes i gang i november og
forventes færdigt i marts måned. Der vil
dog ikke blive arbejdet kontinuert i hele
perioden. Arbejdet vil betyde, at der kan
forekomme enkelte, korte perioder, hvor
der ikke er vand i hanerne. Vi vil naturligvis forsøge at varsko herom, når vi
kender tidspunkterne. I perioden vil I også kunne opleve, at vandet bliver uklart.
Dette skyldes, at der er ilt i vandet, hvilket naturligvis ikke er farligt.

I de senere år har Grønbjerg Vandværk
opkrævet vandafledningsafgiften for
kommunen. Den aftale har kommunen
opsagt, så i 2007 vil vandværket kun opkræve for forbrugt vand. 

Sådan en omgang koster selvfølgelig
mange penge. Heldigvis har vi sparet en
del op, men vi er nødt til at optage lån
for at betale for renoveringen, hvilket
heller ikke er gratis. Derfor er vi nødt til
at sætte prisen for vand op. For en typisk
privat forbruger i 2007 vil det betyde, at
regningen til Grønbjerg Vandværk bliver

Udlejning kan ske
ved henvendelse til:

Flagallé
Holger Therkildsen
97 38 41 61

Din lokale el-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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Det er nemt at købe julegaver i år!
•
•
•
•

Sid hjemme og vælg gaverne i fred og ro
Undgå køer - og derefter ”desværre udsolgt”
Afhent og betal i Brugsen
Og så kan du også være med i en lodtrækning

Husstandsomdeles i Grønbjerg - eller hent kataloget i Brugsen
Midtersiderne er sponsoreret af :
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Julen i Brugsen 2006
Når træet på torvet er tændt
for byen at smykke,
så næsen mod Brugsen bli´r vendt,
til varme og julehygge,
her lækre smagsprøver vil gøre lykke!
•
•
•

Juleappelsiner
Julesmåkager
Gløgg, julevin og juleøl
Køb juleanden i Brugsen og
deltag i lodtrækningen om
3x1 fl. Grønbjergvin de 4 første
fredage i december.

Du deltager ved at putte din
”andebon” i ”ANDEKASSEN”
Der trækkes lod mellem alle bon’er så jo før du køber, jo flere gange deltager du.
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I Besøg i den gamle skole
Ved: Grete Tange

Når man læser overskriften, kan man
forledes til at tro, at jeg denne gang har
været på nostalgisk besøg, og deri har
man ret. Jeg har nemlig fået lov til at få
en samtale med de nye folk, der nu er
flyttet ind i Østre Skole, og nok er der
lidt nostalgi i det, men der er i hvert fald
også sket meget i de gamle bygninger.
Jeg vil dog gerne starte med at præsentere beboerne i huset: Else Nyborg er faktisk flyttet hjem, idet det var hendes forældre, der ejede og beboede huset til foråret 2005, hvor Sigfred Nyborg døde.
Hendes mand Per Anneberg bor der også
sammen med deres søn Mads. De flyttede ind til 1. juli 2006 efter et år med megen omforandring.

Men vi begynder med begyndelsen:
Per:
Per er født og opvokset i Ørnhøj, hvor
hans forældre havde en gård. Efter endt
skolegang, tog han uddannelse til landmand og fik halvpart i ejendommen; han
var imidlertid ikke overbevist om, at det
var den vej han skulle gå, for i 1987/88
skulle han betale en bøde for at have leveret for meget mælk, desuden kunne
han se frem til at gå alene på gården i 30
år, fordi Else jo havde planer om at uddanne sig, og på dette tidspunkt var det
endnu muligt at komme fra gården med
penge, hvilket var endnu et incitament til
at søge nye veje. Han tænkte på at læse
til landbrugstekniker, men var begyndt at
flyve ultralette fly i fritiden, hvorfor tan-

Mads, Per og Else
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ken om en uddannelse indenfor den
branche måske ikke var så fjern.
Han tog til Rigshospitalet for at se, om
han kunne klare de fysiske prøver, og da
det gik godt, rejste han til USA for at
prøve at få en pilotuddannelse derovre.
Det klarede han på et år, hvorefter han
tog instruktøruddannelse, så han kunne
undervise. Hele forløbet tog kun 1½ til 2
år og kostede ca. 100.000 kr. Han fik
derefter ansættelse i Saipan, og det var
han meget glad for, for umiddelbart derefter kom Golfkrigen, og den ruinerede
flere flyselskaber, hvorved deres piloter
mistede deres arbejde. Da han i 1994
vendte tilbage til Danmark, skulle han
have sit amerikanske certifikat overført
hertil, og det krævede en ”ny” uddannelse i Billund. I dag har han været pilot for
Cimber Air i ti år og har hjemstation i
Karup, efter at han har haft hjemme i

Sønderborg i 3 år. Han flyver nu fortrinsvis indenlands, men det sker, at han får
ture ud i Europa.
Else:
Else er som skrevet opvokset i Østre
Skole, men hun er dog født i Harboøre,
hvor hendes forældre først var lærere. Da
hun var barn, flyttede de til Grønbjerg,
og her boede de siden og havde deres
virke, dels ved Østre Skole dels ved den
nye skole, som blev bygget i 1970. Else
gik i skole i Grønbjerg Skole og fortsatte
i Spjald, hvorefter hun tog studentereksamen i Holstebro. Derpå var hun pædagogmedhjælper i Spjald i 3 år, tog på en
jordomrejse sammen med Per og startede
derefter på ergoterapeut-skolen i Holstebro, hvor hun blev færdig i 1987. Derefter var hun i kort tid stedfortræder på en
institution for fysisk- og psykisk handicappede i Ringkøbing.

Er du i gang med at arrangere :
-

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

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

Grønbjerg Multisal

Udlejning af Multisalen
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Da hun imidlertid ventede Mads, tog hun
over til Per i USA, og sammen rejste de
til Saipan – en lille ø ude i Stillehavet,
hvor Per var pilot i nogle år. Else arbejdede derude først som lærer i meget kort
tid, men da man fandt ud af, at hun var
uddannet ergoterapeut, fik hun snart job
som sådan og arbejdede derude med det,
indtil familien vendte hjem, ja, i virkeligheden har hun faktisk fortsat arbejdet
derude, fordi man ikke fik en ny, da hun
forlod jobbet, hvorfor hun har været derude 3 gange siden for at give råd og vejledning.
Efter at de vendte hjem, havde Else først
forældreorlov et år, for det var blevet
muligt, mens de havde været væk. Mens
hun var på orlov, søgte de en ergoterapeut ved PPR i Herning (Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning) i nogle få timer; og det er der hun stadig er, men nu
er de få timer blevet til 1 fuldtidsstilling
til hende + 1 - 30 timers medhjælper, og
her er hun nu på 10. år. Det er hun glad

for og fortæller om arbejdet, at det går ud
på at undersøge børn, der bliver henvist
til psykologisk undersøgelse og give råd
til lærere, forældre og pædagoger, der arbejder med børnene. Hun kommer rundt
på skoler og institutioner i Herning kommune og til småbørn i Åskov kommune.
Hun planlægger selv sin hverdag og forklarer merforbruget af timer med, at man
har fundet ud af, at ergoterapeuter kan
nogen ting, som de andre faggrupper ikke formår, og som der er brug for, når
der skal opstilles en handlingsplan for et
barn.
Mads:
Mens forældrene havde travlt med deres
arbejde, ansatte de en dame i huset til at
tage sig af Mads; det var de og Mads meget glade for, og hun har da også været
her for at besøge dem siden. Og familien
har også været derovre for 1½ år siden
for at besøge ”de gamle steder”, som ikke havde forandret sig så meget, fordi
øens udvikling er meget afhængig af japanske turister, og de har ikke haft så

Grønbjerg by- og Erhvervsudvikling ApS
Afholder Generalforsamlinger

Torsdag d. 16. november 2006 kl. 1930
Storrummet i Børnenes Hus
Dagsorden :
1. Valg af dirigent.
2.1. Årsberetning.
2.2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud eller dækning af evt. tab.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af revisor.
6. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller anpartshavere.
7 Evt.
Tilmelding til Jens Peter Mikkelsen
P.b.v. Ivan Mortensen.
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mange penge at rejse for i de år, der er
gået.
Mads gik også i pre-school - en form for
børnehaveklasse - derude, og da de var
på besøg, mødte han sin bedste kammerat fra dengang. Om opholdet derude fortæller hans forældre, at alle børn var alles børn, så man hjalp hinanden med at
passe på dem, og for ham var det specielt, fordi han havde lyst hår, og da alle
både folk fra Saipan og japanere, der
kom på besøg, er mørkhårede, skulle alle
hen og røre ved det lyse hår og gerne fotograferes sammen med ham.
For ham var det derfor lidt en overgang
at vende tilbage til Danmark, men også
pga. sproget, for han havde indtil da været omgivet af folk, der talte det indfødte
sprog chamori eller engelsk, og nu skulle
han til at klare sig på dansk alene. Han
fortæller, at han ikke rigtig kan huske, at

det var besværligt, men hans forældre
oplevede lidt problemer, da han gik i
børnehaven. Mads har ellers gået i Ørnhøj skole, for der har familien boet, siden
de kom hjem fra udlandet. Fra skoletiden
der husker han, at det var temmelig
nemt, da han skulle til at lære engelsk,
fordi han jo havde lært sproget som lille.
Han synes ikke, at han har oplevet problemer med kammerater, fordi han kom
fra udlandet, men han havde også en god
ven, som boede i nabohuset. 8. og 9.
klasse har han taget i Sørvad og 10. klasse i Holstebro. Han er nu gået i gang på
gymnasiet også i Holstebro, og det er
han godt tilpas med, for der er han kommet til at gå i klasse med nogen af dem,
han gik i 10. klasse med, ligesom en anden af hans klassekammerater kommer
fra Grønbjerg, nemlig Jens Nilausen.
Han har også et fritidsjob i Kvickly i
Holstebro, men som han siger: ”Der er

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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brug for mange penge, når man er ung!”,
så der er ind imellem lavvande i kassen.
Hvorfor her?
Som begrundelse for flyttet fra Ørnhøj
giver de følgende: ”Vi har i flere år set
på en mindre ejendom, hvor vi kunne slå
os ned, fordi især Per havde lyst til at få
jord under neglene. Det havde vi ikke
fundet, men da muligheden bød sig her,
syntes vi ikke umiddelbart, at det var noget for os. Vi gjorde derfor nødtørftigt i
stand omkring husene og fik to ejendomsmæglere til at prissætte stedet her.
Deres pris var imidlertid så lav, at vi ikke syntes, at vi ville sælge det for den,
og mens vi gik og gjorde i stand, blev vi
faktisk også mere og mere glade for bygningen og skoven, og i pinsen sidste år,
besluttede vi endeligt, at det blev her, vi
ville slå os ned fremover.
Året, der er gået, har imidlertid været en
stor mundfuld, fordi huset stort set er
blevet endevendt: der er kommet nye
vinduer og døre i, taget er blevet repareret og malet, køkkenet er helt fornyet,
der er blevet malet og tapetseret overalt,
der er lagt nye fliser hele vejen rundt om
huset, der er lavet en ny parkeringsplads,
og vi har selv bidraget med oprydning,
hjælp til håndværkere, hjemtagning af
tilbud, forslag og tegninger samt beslutningstagning i stor stil. Vi har løbende
flyttet vore ting herned fra Ørnhøj, fordi
vi havde solgt huset deroppe til overtagelse den 1. juni. Hele foråret har været
optaget af dette, og samtidig har vi prøvet at få lidt hold på haven, som jo var
groet meget til. De fleste af de store træer derude er nu fældet, og der er udlagt
en stor græsplæne, ligesom der er lavet
en ny terrasse. Vi er imidlertid ikke færdige endnu, for der er meget arbejde i
den 9 tdr.l. store skov, som vi nu skal i
32

gang med. Vi regner nemlig med, at hver
gang vi fælder et træ, vil vi plante et nyt,
og allerede her i foråret har vi plantet ca.
400 træer.”
Fremtiden:
Med hensyn til livet i Grønbjerg siger de
samstemmende, at netop nu har de ikke
det store overskud til at medvirke her,
men de vil dog ikke afvise, at de på længere sigt godt kan tage bestyrelsesposter
eller andet på sig. De er meget glade for
den interesse, som folk her har vist byggeriet, og de indbyder da også alle til at
komme forbi og se, hvordan det er blevet.
Med ønsket om god vind fremover tager
jeg afsked og siger tak, fordi familien
ville stille sig til rådighed.

Bredgade 64 6900 Skjern
97 35 12 1 1

I De tre musikere ved Julekoncerten 2. juledag
Jens Larsen - Guitar
Jens Larsen er født i Egvad, 1973. Indtil
1995 studerede han på Århus Universitet
i matematik og computervidenskab hvorfra han har en bachelor grad. Efter at have været otte måneder på Vestbirk Højskole blev han optaget på det kongelige
konservatorium i Haag, Holland hvor
han afsluttede sit studie cum laude i
2004. Efter afsluttet studie har Jens optaget professionel karriere
Suze Stiphout - Kontrabas
Suze Stiphout (Venray Holland, 1970)
har studeret klassisk kontrabas ved det
kongelige konservatorium i Holland hvor
hun i 1997 afsluttede sit studie med diplom.
Under sit studie har hun spillet i talløse
orkestre og kammermusikensembler,

derimellem Ricciotti og Randstedelijk
Begeleidings Orkest. Suze har blandt andet turneret i New York, Tjekkiet, Frankrig, Italien, Ungarn og Bosnien.
Søren Ballegaard - Saxofon
Søren er født i Ringkøbing i 1975 og begyndte allerede fra seksårs alderen med
at spille klassisk klaver. Som 19-årig begyndte jazzen at få tag i ham og efter 8
måneder på Vestbirk Højskole og to år i
den københavnske jazzscene blev Søren
optaget på Det kongelige Musik konservatorium i Haag, Holland. Efter fire års
studie afsluttede Søren sin bachelor og
efter et års freelance arbejde besluttede
Søren sig for at tage overbygningen på
sin bachelor for at få sin masters degree.

Musikgudstjeneste i Nr. Omme Kirke
Gudstjenesten 2. juledag i Nr. Omme kirke
bliver en fortsættelse af sidste års oplevelse
Vi får besøg af 3 unge musikere, hvoraf den ene oprindeligt er fra Grønbjerg.
Det er Suze Stiphout, Jens Larsen og Søren Ballegaard….
der vil deltage musikalsk i gudstjenesten, som ender med et udvidet postludium.
De spiller alle jazzmusik på højt niveau, og derfor kan vi forvente os en julemusikgudstjeneste af et helt særligt format.
Vi forventer at slutte omkring kl. 12.00.
Ole Rasmussen og Menighedsrådet
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mere modige er der 1- og 3 meters vipper.

I Familiesvømning
Ved: Connie Bruun Schmidt

Igen i år er der arrangeret familiesvømning i Vestjysk Fritidscenter i Ulfborg.
Første gang er onsdag den 3. januar
2007, sidste gang er onsdag den 7. marts
2007. I alt 10 gange – der er også svømning i vinterferien.
Bussen kører fra Grønbjerg kl. 18:00 og
hjem fra Ulfborg kl. 20:00.
Svømmehallen har 3 bassiner, hvoraf de
2 har en vandtemperatur på 32° C,
Centret er meget børnevenligt. Der er
bl.a. en 40 meter lange vandrutschebane
- et "brusebad" til de mindste under paddehatten i soppebassinet og for de lidt

For at holde omkostningerne så lave så
mulig, har vi igen i år valgt at kører over
Ørnhøj og lave en opsamling der. På den
måde får vi fyldt bussen op og vi deler
indtægter og udgifter med Ørnhøj Idrætsforening.
Prisen er 30 kr. per person. Børn til og
med 4 år er gratis. Det er desuden et krav
fra Vestjysk Fritidscenter, at børn der ikke er renlige skal være iført blebukser.
Blebukserne kan købes i svømmehallen
(men der er vist nogle kroner at spare
hvis man selv medbringer dem).
Vel mødt !
Hilsen Grønbjerg GUF 

Støt ungdomsklubben - meld dig til Bredbånd MidtVest

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

Hvor man også kan hente nøglen.

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

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

Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn
Forsamlingshuset blev overtaget af Grønbjerg Sogneforening i 1974. Huset fungerer som et samlingssted for
sognets beboere, og som sådan vil vi gerne være med til at bevare det.
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Bagerst fra venstre: Frederik Kviesgaard, Esben Lund-Nielsen, Jeppe Brun Schmidt, Nikolaj Kirk,
Bertil Øster Kæmpegaard, Christina Lauridsen
2. række fra venstre: Tobias Andreasen, Dennis Matthiesen, Lotte Birkebæk, Helle Hansen (1. kl.)

Efter sejre på 5-0, 4-0, 5-0, 7-2 over skolehold fra Skjern og Ringkøbing, vandt Grønbjerg
med 2-1 i finalen over Faster Skole. Der deltog i alt 12 hold fra 2-klasser. På trods af at
klassen kun består af 14 elever var det bredden og godt sammenspil, det gjorde udfaldet.
Holdet, der på banen bestod af 8 spillere, heraf 3 piger, brugte banens bredde bedre end de
andre hold og forstod samtidig at bakke hinanden op både i forsvaret og i angrebet.
Holdet var under mesterskabet massivt bakket op af søskende og forældre.
Holdet blev præmieret med medaljer, diplomer og en pokal til minde om sejren som den
første kommunemester i Danmarks største kommune.

Fabriksvej 4
6973 Ørnhøj
Tlf. 97 38 45 00
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I Grønbjerghjemmet
Ved: Mogens Ballegaard

Fredag den 3. november var der travlhed
på Grønbjerghjemmet. Det har der nu
været i de sidste par år hvor den har stået
på ombygning i den helt store stil. Og ikke nok med det - så har hjemmet også
skiftet leder midt i byggeriet. Alle i
Grønbjerg har sikkert også bemærket
den store forandring der er sket på stedet.
Ikke nok med at der er bygget en meget
stor sektion til Grønbjerghjemmet, men
den gamle del er også blevet fuldstændig
renoveret og alt er ”up to date” Lejligheder med eget tekøkken, store dejlige sove/opholdslokale og et stort toilet med
bad. Store lyse fællesarealer og sidst,
men absolut ikke mindst et meget stort
og særdeles anvendelig køkken. Alt dette
kunne publikum i Grønbjerg tage i øjesyn fredag eftermiddag samtidig med at
der blev serveret en kop kaffe. Mange
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havde taget sig tid til at besøge hjemmet
og som én af gæsterne bemærkede ”Nu
har jeg kørt her forbi flere hundrede gange, nu vil jeg ind og se hvad det er blevet
til. Det hele er så moderniseret at selv
dørene skal åbnes på en dertil indrettet
knap. Hvilket princip ikke var indført i
den pågældende gæsts hjem og vedkommende måtte gå en tur rundt om bygningen og til sidst banke på et vindue for at
høre til hvordan man kom ind.
Lederen på hjemmet Claus Gormsen udtaler, at det har været en vanskelig proces både for beboerne og personalet at
komme igennem, men nu er man overordentlig godt tilfreds med resultatet, og
dagligdagen er ved at indfinde sig. Claus
Gormsen er endvidere taknemmelig for
at beboerne i Grønbjerg og ikke mindst
de nærmeste naboer har været så langmodige, tålmodige og imødekommende i
den lange byggeperiode hvor maskiner,
jord, byggemateriel, færdsel med tunge
lastbiler og parkerede biler har fyldt det

Nørregaard samt en mindre delegation af
de besluttende og styrende myndigheder.

Også gang- og opholdsarealerne er store lyse
og venlige og med udsyn op igennem hele
bygningen.

meste af Algade. Han overbringer hermed sin tak til beboerne i Grønbjerg, og
samtidig med, en stor tak for alle gaverne på ”indvielsesdagen”, der var mange
rare ting som beboerne kan få glade af
og hygge sig med.
Fredag formiddag blev Grønbjerghjemmet taget i øjesyn af Borgmester Torben

Lidt historie:
1999 - 2000:
Grønbjerghjemmet konstateres utidssvarende (Bedriftssundheds-tjenesten/
Arbejdstilsynet)
Efterår 2002:
Temadrøftelser om kommunens Ældrecentre og Plejehjem
14. januar 2003:
Byrådsmøde. ”Plejehjem om- og tilbygninger”, herunder: Kommunen indgår aftale med rådgiver for udarbejdelse af planer for renovering og udbygning af
Grønbjerghjemmet, så det kommer til at
bestå af 16 almene ældreboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.
16. juni 2003:
Første byggemøde (foreløbigt programoplæg)
7. oktober 2003:
Byrådsmøde – godkendelse af skema A
(overslagsgrundlag for licitation)
12. marts 2004:
Licitation.
13. april 2004:
Byrådsmøde – godkendelse af skema B
(resultat af licitation)
11. maj 2004:
Første spadestik.
3. november 2006:
Indvielse 

Tag med Grønbjerg GUF til

Familiesvømning i Ulfborg
Første gang er onsdag d. 3. januar 2007.
Bussen kører fra P-plads ved Børnenes Hus kl.18.00 :
Bussen kører fra Ulfborg svømmehal kl. 20 og vi er tilbage i Grønbjerg ca. kl. 20.30.
Pris pr. gang pr. deltager kr. 30,Børn til og med 4 år gratis !
NB: Se omtale side 34

Venlig hilsen Grønbjerg GUF.
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I Børnenes Hus
Ved: Heidi Brinch Hansen

”Nordenstormen gyser om bondemandens hus. Dybt i skoven fryser den lille
hasselmus….”
Ja, nu rusker det i sandhed i hårtoppene,
og bladene daler ned i al deres farvepragt. Alle tegn omkring os viser, at vi
nærmer os vinteren.
Hver årstid bringer jo sine traditioner
med sig, og traditioner er fantastiske. De
minder os om det, der var, bringer os
varme og lys, når vi lige trænger til det,
og ikke mindst – bringer os sammen til
fælles oplevelser. Sådan en tradition er
blandt andet vores lygtefest i Børnenes
Hus. Det er netop sådan en dag, der bringer lidt varme, lys og glæde ind i hjerterne i en ellers lidt grå og kold årstid.
Jeg håber, de øvrige beboere i Grønbjerg
også nyder denne aften ved synet af de
mange glade mennesker og de flotte lys i
mørket.
I bestyrelsen arbejder vi fortsat videre
med at finde den rigtige model for en
fremtidig ledelse i Børnenes Hus. Birgit
Højgaard er jo som bekendt konstitueret
skoleleder – altså er dette jo en midlerti-

Seriøse samtaler
Konfirmandstuen
tirsdag d. 12. december kl. 19.30
Emnet denne gang er
Islam
Kaffe 20,-

Pastor Ole Rasmussen
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dig løsning! Den 8. november skal vi
holde et møde med Spjald Skoles bestyrelse, for at diskutere mulighederne for
eventuel fælles ledelse med Spjald Skole. Det er et møde, vi ser frem til. Der er
rigtig meget at snakke om, for mulighederne er mange.
Som mange nok allerede ved, har Videbæk Kommune været tvunget til at skulle
spare en masse millioner resten af året.
Hvis dette ikke lykkes, kan bloktilskuddet for 2007 blive frataget kommunen.
Det er der selvfølgelig ikke nogen, der er
interesseret i!! Birgit og Susanne har arbejdet hårdt for at finde Børnenes Hus’
”bidrag” til besparelserne. De har gjort
så godt et stykke arbejde, at det for os
brugere af Huset næsten ikke er til at se
eller mærke! Men det er altså en hel del
penge, så man må sige ”godt gået” til ledelsen!!

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

Og så lige et par ”tanker” til sidst…
Butikkernes tidlige salg af julekalendere.
Udsmykning med selveste julemanden
og ALLE nisserne og rensdyrene. Små
engle drøner op og ned. Julen er lige om
hjørnet….eller hvad? Jeg elsker julen!
Bare forventningens glæde ikke drukner
alt for tidligt – der en gang i august!
Jeg håber, at alle trods alt også får en

mulighed for at nyde tiden her i november, med dejlige ture i skoven og en kop
te i den gode stol foran brændeovnen!
”…Alle glade fugle er fløjet hver og en.
Så går den i sin hule bag bankens våde
sten.”
(Uddrag fra ”Nordenstormen gyser” af
Harald Bergstedt) 

Familie & Samfund i Grønbjerg
Mandag d. 27. november kl. 19.00

Julehyggeaften i Børnenes Hus Grønbjerg
Kom og lav din juledekoration og få inspiration af Gerda fra GK Design.
Medbring fade/skåle, lys og pynt, vi sørger for gran, mos og kogler. Ler og oasis kan købes.
Aftenen sluttes af med gløgg og æbleskiver.
Tilmelding på listen i Brugsen senest lørdag d. 18. november - Pris 50.00 kr.
Onsdag d. 31. jan. 2007 i Vildbjerg kultur- og fritidscenter

Korn, Brød og Gøgleri
Med whiskysmagning
”korn bruges ikke kun til brød”. Agnethe Støjberg vil fortælle om forskellige
meltyper, en lokal bagermester vil fortælle om, hvordan hjemmebag bliver
spændende.
Der er whiskysmagning og andre overraskelser.
Tilmelding hos Jytte Nilausen på tlf. 97 38 43 78
Senest den 15. december.
Gratis for medlemmer - 125 kr. For ikke medlemmer

Grønbjerg Trailercenter
Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald
- 97 38 44 60 - også aften og weekends.
Køb, salg og bytte af nye og brugte trailere.
- Samt reparation.
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I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Den gode søvn.
Her i amtet kører der i øjeblikket en
kampagne rettet i mod sovetabletter.
Grunden er, at de på længere sigt har en
skadelig virkning, og især hos ældre kan
give svimmelhed og pseudodemens.
Siden det elektriske lys er blevet almindeligt for 100 år siden sover folk gennemsnitlig en time mindre hver nat. Der
er meget lys og uro, og efterhånden er
der meget, der skal nås i fritiden. Om ikke andet kan man blive hængende ved en

god film eller en fodboldkamp i fjernsynet.
For lidt søvn fører til stres og indre uro
og svækker immunforsvaret, og stres
gør den næste nats søvn dårligere. Alkohol, kaffe, cola og sovetabletter forringer søvnens kvalitet. En god søvn er
sund for både krop og sjæl.
Søvnbehovet varierer fra person til person, så man skal selv mærke efter,
hvordan ens behov er, og så skal man
følge sit indre ur. Stå op til en bestemt
tid og gå så vidt muligt i seng til en bestemt tid. Motion er godt for mange
ting, og 1/2 times motion senest 3 timer
før sengetid giver en god søvn. 

Sogneforeningen søger
Til rengøring af Forsamlingshuset
Vi søger hermed en person, der vil tage udfordringen op efter Kirsten.
Kirsten har valgt at holde med rengøringen af forsamlingshuset efter nytår.
Derfor søger vi en der kan hjælpe os.
Arbejdet består i at rengøre Huset og efter fester tjekke toiletterne, vaske gulvet
i den store sal, samt gå køkkenet igennem for at få tingene på deres rette pladser.
Hvis dette kunne have interesse, ring venligst til:
Hanne Kæmpegaard tlf. 97 38 41 59

Karleholdet fra "dengang"
Vær med til at festliggøre Gymnastikforeningens
Jubiopvisning i foråret 2007
Opvisningen som bliver en del af det festlige jubilæumsprogram kommer til at bestå af indslag fra ”dengangs”
piger og drenge.
Ejnar Vendelbo leder karleholdet og det begynder:
Efter nærmere aftale.
Overvej allerede nu at deltage i festlighederne
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Efterlysning!
•

I forbindelse med arbejdet med jubilæumsskriftet for Grønbjerg
Gymnastikforening har vi brug for alle protokoller, som er udfyldt
gennem årene.

Vi har fået fat i nogen, men mangler stadig følgende:
•

Protokollen fra 1967 til 1978 og den fra 1984 og fremad.

•

Hvis nogen mener, at de kunne have dem i deres gemmer, bedes de
lede en ekstra gang.

•

Ligeledes vil vi meget gerne have billeder fra før af opvisningshold
eller andet, der kunne illustrere bogen. Naturligvis ville det være et
ekstra plus, hvis I også kunne huske navnene på de afbildede.

•

Har I andet materiale, f. eks. beskrivelse af øvelser el lign., der
kunne være af interesse for et sådant skrift, ville vi være taknemlige for at modtage det.

Vi glæder os til at høre fra jer!!
Mogens Ballegaard og Grete Tange
97 38 43 32
97 38 42 84.

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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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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Lørdag d. 28. oktober deltog
Jasmin Dam sammen med sin
dansepartner Annesofie i Jysk/
Fynsmesterskab 2006 i Dans i
Rekrutterings rækken Børn 1,
hvor de vandt Sølv i Standard
og Guld i Latin. Konkurrencen
fandt sted i Ålborg.
Det var første gang pigerne har
deltaget i en turnering, så det er
med god grund at begge piger
er stolte.
Jasmin og Annesofie deltog fra
Holstebro Show og Danseforening, danselærer Per Madsbjerg.
Det er Jasmin på den øverste
skammel til højre.

Adventskoncert

Julens glæder

Nr. Omme kirke

Udbetales

onsdag d. 6. december kl. 19.30

Torsdag d. 30. november
kl. 18 - 18.30

Silkeborg Mandskor
synger julens sange for os
Efterfølgende er der kaffe i
forsamlingshuset, hvor mandskoret vil
underholde
Menighedsrådet

I landbobankens lokaler i Grønbjerg
Kirsten er vært ved lidt gløgg mm.
Grønbjerg IF
siger tak for årets opsparing
og på gensyn i 2007

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds
Torsdag den 16. november kl. 19.30 i Spjald Fritidscenter.
Juledemonstration, hvor der laves dekorationer m.m.
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I Willads Graversen 1827 - 1889
I denne Runestenen og de efterfølgende
numre vil vi bringe, det vi vel nærmest
kan kalde en lokal sensation, en føljeton
over livet som det udspandt sig i en ung
mands liv midt i 1800-tallet. Ingrid Kirk
fortæller her om tilblivelsen af føljetonen. Rigtig god fornøjelse.
En stræbsom bondesøn
Når man arbejder med lokalhistorie,
hænder det, at man kan være heldig at
finde en rigtig perle. Dette var tilfældet,
da Johannes en dag åbnede en æske med
nogle gamle papirer (sikkert indbragt af
en slægtning til manden som for 180 år
siden, sammen med sine forældre, gjorde
sin entre her i Grønbjerg - nærmere betegnet i gården Kjærgaard, Algade 72)
(Der hvor nu Birthe og Anders Kamp
bor).
”Perlen” er identisk med en lille bog,
som soldaten Willads Graversen begyndte at skrive ting ned i, da han alligevel
gik og kedede sig i soldatertjenesten. Om
sine oplevelser som soldat - men også
om sit ophav og sin ungdomstid som
fremadstræbende ung landmand.

Denne lille bog havde han skrevet med
den tids skrifttype, gotisk håndskrift, og
da en sådan ikke er bare lige at gå til,
måtte den jo først oversættes til alm. nudansk. Godt nok er det samme hændt den
førhen, men da denne oversættelse er
bortkommet, ja, så måtte vi i gang med
den igen - sætte et par dage af til denne
opgave.
I samråd med et oldebarn af Willads
Graversen har vi besluttet at gengive
dennes beretning om sit liv som føljeton
her i RUNESTENEN. Strækkende sig
over nogle numre, håber vi, at også læserne vil synes, at det vil blive spændende og interessant herved at få et indblik i
et bonde - og soldaterliv midt i 1800tallet.
Kun skrifttypen er der ændret ved, vi har
undladt at lave om på de vendinger, som
man nu altså benyttede i det danske
sprog på den tid.
At det er et meget begavet og vidende
menneske, vi her har med at gøre, er her
ingen tvivl om, men oplev nu selv Willads Graversens(1827- 1889) beretning.

Willads Graversen Kjærgaards
dagbog ført fra 1854
Denne bog tilhører mig
Willads Graversen Kjærgaard
p. t. Menig i 7. Bataljon 2. Kompagni.
København d. 17. maj 1854.

get af det væsentligste, der er hændt
mig hidindtil og ikke udgået af min
hukommelse, samt hvad der muligen
herefter måtte møde mig, er det min
bestemmelse med heri at opskrive.
W. Kjærgaard.

Forord!
Da jeg nu i denne tid ligger her i København og ofte er uden beskæftigelse,
må jeg benytte tiden til at opskrive no-

Mit liv!
Og tildragelser i samme.
År 1827 d. 20. September- skriver atten
hundrede toti og syv, den tyvende sep-
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tember, blev jeg født til verden af mine forældre Gravers Willadsen og hustru Erikke Sophie Jacobsdatter,
som begge, født af fattig stand, i deres unge år måtte
de ud iblandt fremmede for at erhverve det nødvendige til livets ophold. Efter at de således til deres 31 års
fylde kunne de blive forenet i ægteskab og i samme
velsignet med 4 sønner og 2 døtre. Af hvilke jeg var
første som i dåben den 21. september blev kaldt Willads Graversen.
Mig og mine søskendes fødested og alder
Navn
Fødested
År
Dato
Villads
Ringkjøbing 1827
20. September
Jacob
Kjærgaard 1830
23. September
Henrik
Kjærgaard 1832
2. Oktober
Ane Hedvig Kjærgaard 1835
3. Marts
Lars Peder Kjærgaard 1837
14. August
Nielsine
Kjærgaard 1841
21. maj
Af min tidligste lærdom kan jeg naturligvis ikke erindre andet end hvad jeg af mine forældre senere har
erfaret hvoraf jeg vil fremhæve: Jeg var ved fødselen
et usselt og lille, men Gud være lovet velskabt barn.
Jeg kunne dog ikke bære mit eget hoved de første dage, men med tiden kom jo kræfter. Den 11. november
1827 altså da jeg var 7 ½ uge gl. rejste jeg med mine
forældre til Nr. Omme for at tage gården Kjærgaard i
besiddelse. Hvilken min Fader havde købt ved tvangssalg, af ejendomshandler Jurius N. P. Kolbye på Rindum Nyegård for købesum 750 rigsdaler, skriver syv
hundrede og halvtredssindstyve rigsdaler. Gården står
for Hartkorn gl. Matrikel 6-3-1-2 album. Nyt matrikel
nr.4-7-3-2,5 album. Og har et tilliggende af 50 tdr.l.
sandager, 50 tdr.l. eng og 485 tdr. land hede og mose
af forskellig beskaffenhed. Bygningerne var meget
forfaldne. Og gårdens drift havde i de sidste år været
meget forsømt. Og da der i de første år indtraf meget
regn, mislykkedes avlen i nogle år, som tillige med
andre uheld satte dem så meget tilbage, at de næsten
havde i sinde at sælge gården. Da de imidlertid med
gode råd og bistand blev afholdt derfra, begyndte alting at lykkes bedre og især var avlen et par år meget
god, hvorved de blev i stand til at afbetale lidt på den
gæld, de i de trange år var blevet indviklet i. Efter at
deres stilling således fra tid til anden blev lidt bedre,
voksede jeg til og begyndte at skulle lære at læse, skri45

ve og regne, hvortil der for mig viste sig
gode evner, jeg kunne i hast lære en lektie udenad, men jeg kunne også omtrent
lige så hurtigt glemme den igen, og på
grund af den lange skolevej og andre
uheldige omstændigheder blev mine
kundskaber ikke så udvidet som ellers
kunne være blevet tilfældet. Dog må jeg
ikke glemme at anføre, at mine forældre
anvendte al mulig flid for at skaffe mig
den undervisning omstændigheden tillod.
Især mødte der sig for mig en sjælden
lyst til regnekundskaber, men da jeg ikke
kunne få tilstrækkelig undervisning, tog
det længere tid, ja jeg skænkede det endog næsten hele min opmærksomhed,
hvorved min fremgang i de andre undervisningsgenstande ligefrem standsede i
nogen tid.
Da jeg blev 13 år gammel besluttede
mine forældre, at jeg skulle følge dette
års konfirmander, for derved at erholde
mere undervisning. Da jeg nu således i 2
år havde erholdt undervisning af Hr. Pastor Cramer, blev jeg også konfirmeret
der.

Derefter blev jeg hos mine forældre og
hjalp dem med arbejdet, hvad jeg kunne.
De havde for nogle år siden anlagt et
teglværk og agtede derved bedre at kunne blive i stand til at forbedre gårdens
bygninger og endog fattede de den dristige beslutning at flytte hele gården som lå
så lavt, at vandet ikke kunne få aftræk.
Ombygningen påbegyndtes i 1845. Da
stuehuset og stalden blev opført var alt
blevet forsynet med grundmur og blev
tillige mere praktisk indrettet.
...fortsættes i næste nummer

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

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

Grønbjerg VVS
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær
Tlf. 97 38 43 87 / imk@privat.dk
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97 38 42 85
• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller
• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg
• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden
• Store brændekløvere sælges og udlejes

I Banen som farbar sti
Ved: Mogens Ballegaard

Som mange sikkert har set, i både
Dagbladet og TV-Midt Vest, er vores bane fra kirken og ud til Grønbjerg Trailercenter blevet jævnet og
gjort klar til en asfaltsmuldsbelægning.
Hele projektet er Dorte Graakjærs
fortjeneste.
Projektet tager jo udgangspunkt i,
at der er en del børn i den vestlige
del af sognet, der skal i skole i
Grønbjerg hver dag. Og tænker
man på trafikken på Algade og den
tiltagende tunge trafik på Sønderkjærsvej, er det særdeles rimeligt at der etableres en sikker vej for
vore børn - også fra den ende af byen - så de kan komme sikkert til og

fra skole. Og i en tid hvor motionen
er kommet i højsæde, er det særdeles rimeligt, at de unge mennesker
selv fragter sig til og fra skole, men
det skal også være uden at de sætte
liv og lemmer over styr.
Dorte har været længe undervejs
med projektet, men nu er første
”spadestik” taget, og vi venter nu
kun på, at kommunen giver grønt
lys, og betænker det gode initiativ
med en håndsrækning i form af en
asfaltsmuldsbelægning, magen til
den der findes på strækningen fra
Algade og ud til kirken.
Vi kan da heller ikke lade være med
at nævne, at den samme strækning i
EU og Amtsregi, er ophøjet til en
del af ”Nordsøruten” og som sådan
må forventes at blive begået/cyklet
af adskillige tusinde mennesker fra
det ganske EU. 
Poul Martin betjener én af de fire
maskiner, der var
sat på opgaven en
regnfuld weekend
i begyndelsen af
oktober, medens
Klaus er skaffer
og kommer med
kaffe og rundstykker til de hårdt
prøvede medhjælpere.
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I Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Hanne Damgaard, Spjald Plejehjem tidligere Algade, Grønbjerg, døde midt i
september måned og blev begravet fra
Nørre Omme kirke.
Hanne Damgaard blev 90 år.
Hun blev født på gården Bakkely i Grønbjerg, som datter af Karoline og Johannes Mosgaard Pedersen, hvor hun voksede op med 5 søskende. Som ung pige
havde Hanne forskellige pladser, indtil
hun i 1940 blev gift med Johannes Damgaard.
Da Hanne og Johannes stiftede hjem
købte de en tidligere skomagerforretning
i (nu Algade), hvor de indrettede en slagterforretning, som de så drev i 42 år indtil 1982, hvor de lukkede ned og derefter hyggede sig med forskelligt kreativt
indtil Hanne pludselig blev ramt af en
hjerneblødning og mistede meget af førligheden. Dette førte med sig, at de flyttede ind i en beskyttet bolig ved plejehjemmet i Spjald og senere ind på selve
plejehjemmet da Johannes i 2002 blev
syg. Han døde i juni 2003.
Hanne fik herefter nogle gode år på
hjemmet, hvor hun var meget afholdt,
bl.a. på grund af sit gode humør. I som-

mer fejrede hun sin 90 års fødselsdag
med familien, men i september blev
hun igen ramt af sygdom og sov stille
ind den 15. september 2006.
Hanne efterlader sig sine tre børn, Bodil på Als, Jens i Lem og Kaj i Ringkøbing samt svigerbørn, børnebørn og oldebørn.
Æret være Hanne Damgaards minde!
Ingeborg Simonsen, Algade 59, Grønbjerg, sov den 27. september stille ind,
83 år gammel, og blev bisat fra Nørre
Omme kirke den 3. oktober.
Ingeborg blev født i Abildå, som 3.
barn i en søskendeflok på ti, som datter
af Asta og Jens Kjær.
Hun fik lært at hjælpe til i sit hjem,
men fik også senere pladser i huset forskellige steder.
Følgende er ”lånt” fra Ringkøbing
Amts Dagblads nekrolog: I 1947 blev
Ingeborg Kjær gift med Hugo Simonsen. Sammen fik de fire børn, som betød alt for Ingeborg. Det var en stor
sorg for hende, da den ene søn døde i
en trafikulykke. Foruden at passe hjem
og børn var Ingeborg husmoderafløser,
ligesom hun ofte gik til hånde på gårdene omkring Grønbjerg.

Billedaften!
Torsdag d. 30. november kl. 19.30 i Forsamlingshuset.
Vi vil på storskærm vise nogle af de billeder
vi har indsamlet om ejendomme og folk fra før og nu i Grønbjerg.
Alle er velkommen!
Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
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Fælles kaffebord - Pris 40 kr. inkl. kaffe.

Ingeborg var en stille sej kvinde, der forstod at komme om ved livets tilskikkelser på bedste måde. Hun var et beskedent
menneske, der ikke gjorde stort væsen af
sig. Men man skulle ikke tage fejl. Hun
var en meget vidende kvinde. Hun læste
og havde et hav af bøger, og var medlem
af en bogklub, hvor en flok damer læste
bøger og diskuterede indholdet, og det
var både interessant og fornøjeligt at
snakke med hende. Hun viste stor forståelse for andre, og var der ikke noget godt
at sige, ja så tav hun stille. Hun brugte
også megen tid på at løse Kryds og
Tværs.
Hun rejste ofte til Norge for at besøge
sin søster, sidste gang kort tid efter sin
firs års fødselsdag- og altid på egen
hånd. Hun boede i sit hus lige til det sidste. Her var både kælder og første sal, og
hun klarede trapperne let og elegant uden
brug af gelænderet og holdt sig på denne
måde i god form.

For to år siden fik hun en lille hund.
Den skulle jo luftes, og Ingeborg følte
sig fri og tilfreds på deres mange ture.
Hver lørdag lavede Ingeborg middag til
sine børn og børnebørn. Her blev drøftet mange ting, og hun efterlader et stort
savn.
Til begravelsen skrev en veninde, at
hun følte stor glæde og taknemmelighed over at have kendt et så spændende
og kærligt menneske som Ingeborg Simonsen.
Ingeborg mistede sin mand for nogle år
siden. Men hun efterlader sig tre børn,
Birthe og Jens i Grønbjerg og Kalle i
Spjald samt fire børnebørn.
Æret være Ingeborg Simonsens minde!


Kirkeligt Samfund i Grønbjerg
Torsdag den 16. november 2006 kl. 19. 30 i Konfirmandstuen
Johannes Kirk viser billeder på storskærm fra familieturen til Kenya 2005.
I pausen gennemfører vi vores generalforsamling efter gældende regler.
Fælles kaffebord -- Alle er hjertelig velkommen.
Torsdag den 11. januar 2007 kl. 19.30 i Konfirmandstuen
Sygeplejerske Anne Kirsten Gammelgaard beretter om den ændrede struktur i den nye storkommune indenfor hjemmeplejen .
Der er fælles kaffebord -- og alle er hjertelig velkommen.
Bestyrelsen
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Bankospil i
Grønbjerg forsamlingshus
Pengeynglerne har slået til igen!!
Igen til fordel for Ungdomsklubbens pladsbehov

søndag den 19. november kl. 14:00
Der er tre

store hovedgevinster på 1000 kr. stykket.
Derudover er der 50 flotte sponsorgaver.

Der er mulighed for at købe kaffe, te, kage og sodavand.
Overskuddet går ubeskåret til Ungdomsklubben.
Vi ser frem til en sjov eftermiddag med spændende præmier.
Venlig hilsen
Ivan Mortensen og Peder Juelsgaard

1 plade = 20 kr.
5 plader = 80 kr.

Tag venner og naboer med til bankospil i
Grønbjerg forsamlingshus
den 19. november kl. 14:00
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VIKINGEN ER LØS

Høstgudstjenesten i Grønbjerg er sædvanen tro rammen en auktion hvor noget
af høstudbyttet, som flere af de fremmødte bringer med fra haven og de deraf
fabrikerede produkter.
Under auktionen henvendte én af deltagerne sig til præsten, der også var auktionarius, og spurgte om pastoren nu var sikker på, at de produkter der kom under hammeren på auktionen, nu også var pasteuriseret!!!
To skotter havde væddet om hvem der kunne giver bartenderen færrest drikkepenge.
Den første skotte gav bartenderen den mindste mønt han kunne finde og kiggede
triumferende over på den anden, der tørt sagde:
”Den er fra os begge to.”

En skotte sider i en stol og læser.
Hver femte minut slukker han for læselampen og tænder den kort efter igen.
Hans ven, der har siddet og overværet dette i et stykke tid, spørger ham endelig: “Hvorfor slukker og tænder du lampen hele tiden?”
- “Hvorfor? Man kan vel godt bladre i mørke…”

En fyr kommer ind på et apotek i Skotland med et kondom.
- Lappes, tak.
- Hvad med at købe et nyt?
- Det har jeg ikke mandat til.
- Hvorfor ikke?
- Det er klubbens…

Hvad får man, hvis man krydser en joke med en motorcykel?
En Yamahahahaha

Følger der ekstra udstyr med til den her Skoda?
- Ja, vi lægger helt gratis HT's køreplan i handskerummet.
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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

