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Selvforståelsen og selvstændighedsfølelsen fejler ikke noget
I Grønbjerg har vi altid været foretagsomme. Selvforståelsen har heller ikke fejlet noget. Og da Ringkøbing-Skjern kommune opfordrede beboere i den gamle
Videbæk kommune om selv at ændre byskiltene, har morsomme og selvsikre
sjæle forstået at udnytte situationen. Og mon der er magt som der er agt?

RUNE
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I Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!

En sommerfest er gået over stadion.
En sommerfest der havde et tema - western - et tema der kunne hældes noget
indhold i, og som mange tog seriøst,
selvom det hele er for fornøjelse, skæg
og ballade. Specielt var det en fornøjelse at observere alle de, der havde taget
westerntøjet ud af skabet og fået det
luftet til festen lørdag aften. En rigtig
god ide som måske kan anvendes til
næste år. Hvad med et tema som
”sørøvere”, eller et Grønbjerg emne ”vikinger”. Der er sikkert flere muligheder.
Bredbånd
Så ser det endelig ud til, at der sker noget på bredbåndsfronten. Ifølge meldingen fra MidtVest Bredbånd graves der i
Grønbjerg i september måned og fra
pålidelig kilde meddeles det, at det er
en herboende gravemester, der skal lede arbejdet. Og har der ikke været postyr i Algade, så kommer det nu, hvor
fortovet skal brydes op, og der skal
lægges rør og fibre ned. Man vil vist
begynde midt i byen og gå ud derfra i
alle retninger. Men først skal der en
forbindelse til Tim, før vi kan blive
koblet på.
Skolefronten
Så er samtlige høringssvar blevet
offentliggjort på Ringkøbing-Skjerns
hjemmeside. Høringssvarene der
måske, måske ikke kan ændre politikernes holdning til skolelukningsspørgsmålet. Svarene skal som nævnt
flere steder, behandles af embedsmændene og derefter gøres til genstand
for politikernes drøftelse og endelige
beslutning, som finder sted den 9.
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oktober. En dato mange både i
Grønbjerg og resten af kommunen
venter på. En dato der kan afstedkomme, at man kan komme i gang med
mange drøftelser, der ikke kan finde
sted før en endelig afgørelse er truffet.
Men uanset dato eller ej, så fortsætter
den nuværende skolebestyrelse deres
bestræbelser for at gøre skolen og
arealet deromkring så gunstig for
børnene og lærerne i den sandsynligvis
sidste epoke som kommuneskole i
Grønbjerg.
Men selvom skolen synger på sidste
kommunale vers, kommer der 75
mennesker til en arbejdsweekend for at
give en hånd med, for at gøre den sidste
tid så gunstig som muligt. Og måske
også med den bagtanke at fortsætter
kommuneskolen ikke, så får Grønbjerg
Friskole sandsynligvis gavn af faciliteterne.
Og lad os håbe at den velvillighed der
kommer kommuneskolen til gavn vil
fortsætte i den frie skole efterfølgende.
Og det regner stadig
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I Nyt fra Byrådet
Ved:

Hans Østergaard
97 38 14 45

Du Danske sommer, jeg elsker dig
skønt du så ofte har sveget mig.
Snart kolde farver i sky og vand
snart nøgne piger ved hver en strand.
Mer, mer, mer
Jeg dig dog elsker, hver gang du ler.

en konkret vurdering af behovet og mulighederne for salg.
Projekterne gennemføres i samarbejde
med borgerforeninger. Byggemodningsindsatsen overdrages gerne til private,
både når det gælder landsbyerne og centerbyerne.
Først i september måned tager økonomi
og Erhvervsudvalget på besigtigelsestur
rundt i hele kommunen. Formålet er at
sikre et generelt kendskab til, hvad der
rører sig på planlægningsområdet i kommunen, og en drøftelse af forventninger
og muligheder.
fortsættes side 6

Sommerferien er for de flestes vedkommende forbi, og arbejdstøjet er igen fundet frem.
Thøger Larsens sommervise passer vel
meget godt på den snart svundne sommer. Sjældent har sommeren været mere
våd og lunefuld end det har været tilfældet i år.
Byggemodningspolitik.
På byrådets augustmøde godkendte byrådet kommunens fremtidige byggemodningspolitik. Hovedformålet med politikken er at skabe attraktive og fleksible bolig og erhvervsområder, med et varieret
udbud der afspejler den aktuelle efterspørgsel.
At sætte nye normer for hvorledes kommunale byggemodningsaktiviterer håndteres, og udvikle jordforsyningsområdet
og udbuddet i samspil med forskellige
interessenter på markedet.
For igangsætning af byggemodning i
landsbyerne gælder følgende principper:
Nye byggemodninger igangsættes efter
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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

Brugsen:
Landbobanken:
Åben alle dage
800 - 1800
Torsdag: 1500 - 1730
Dog undtaget Juledag
Tlf.: 97 38 40 49
og Nytårsdag

Tlf.: 97 38 42 85

Postekspeditionen:
Mandag - fredag:
800 - 1200
Lørdag og Søndag lukket
Post indleveret efter
1200 bliver sendt efterfølgende hverdag.
Tlf.: 97 38 40 42

Tlf.: 97 38 40 50
Bogbussen
Mandag: 1710 - 1745

Kirkebil:
Tlf: 20 13 25 13 Vildbjerg Taxi

Tlf.: 24 40 39 87
Vandværket:
Al henvendelse ang.
måleraflæsning bedes
rettet til
Hans Jørgen Petersen

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

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200

Politiet i Videbæk:
Mandag - onsdag
1200 - 1330
Torsdag 1500 - 1700
Fredag
Lukket
Tlf. 97 17 14 48
Udenfor kontortiden
henvises til Ringkøbing
politi tlf. 97 32 14 48

Tlf.: 97 38 41 39
Ringkøbing - Skjern kommune: Diverse servicecentre 99 74 24 24
Servicecenter Videbæk
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Postkasserne tømmes:

Åbningstid
Man-onsdag kl.
Torsdag kl.
Fredag kl.
Ved skolen:
Ved Brugsen:

Telefontid
Man-onsdag kl.
Torsdag kl.
Fredag kl.

9.30-15.00
9.30-16.45
9.30-13.00

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

8.00-15.30
8.00-17.00
8.00-13.30

Søn- og helligdage kl. 1750

Disse telefonnumre fungerer indtil videre - men se ellers www.midttrafik.dk
Rutebilernes informationscentral:
Mandag - fredag kl.
700 - 1830
Ringkjøbing ------------------------ 97 32 33 99
Holstebro --------------------------- 97 42 17 88
Lørdag kl.
900 - 1600
00
00
Søndag kl.
12 - 21
Skjern ------------------------------- 97 35 06 77

Vagtlægen i regionen:70 11 31 31
Billardklubben:
Brugsens Bestyrelse
By- og Erhv.udv:
Byrådet - lokalt:
Børnenes Hus/Inst:
Børnenes Hus/Sk:
Dagplejerep
Familie & Samf:
Flagalle
Forsamlingshuset:
Fællesbestyrelsen:
Grønbjerg-2000:
Grønbjerg Friskole
Gymnastikforen.:
Havekredsen:
Idrætsforeningen:
Jagtforeningen:
Kirkebetj/Graver:
Kirkeligt Samf:
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Niels Erik Jakobsen
John Asmussen
Ivan Mortensen
Hans Østergaard, Spjald
Susanne Bust
Konst.
Heidi Brinch Hansen
Jytte Nilausen
Holger Therkildsen
Heidi Brinch Hansen
Sten Schmidt
Per Lauritsen
Klaus Tang
Eva Broni
Else Marie Kokholm
Jørn Bank
Klaus Tang
Ingrid Kirk

97384468
97384285
97384211
97381445
97384066
97384177
97384426
97384378
97384161
97384383
97384426
97384848
97384486
97384358
97384179
97384580
97384498
25323358
97384020

Alarmcentralen: --------- 112
Klubhuset:
97384076
Landbetj:
Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448
Lokalhistorisk:
Johannes Kirk
97384020
Lægen:
Henrik Thomsen
97384050
Læsekredsen
Helle Engestoft
97384332
Menighedsrådet:
Else Pedersen
97384373
Musikforeningen:
Susanne Bagge
97384414
Nr. Omme
Graver kontor
97384696
Nr. Omme Kimelaug Mogens Ballegaard
97384332
Nr. Omme Whiskylaug Karl Gejl
97384040
Posthuset:
Brugsen
97384042
Præsten:
Ole Rasmussen
97384183
Røde Kors:
Besøgstjeneste
97173354
Sogneforening:
Malene Cadovius
97382627
Støttekredsen Friskole Grete Tange
97384284
Udlejn Forsamlhus
Svend Jensen
97384408
Ungdomsklubben:
Eva Sørensen
97384065
Vandværket
Hans Jørgen Petersen
97384139
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Fortsat fra side 3.....

Budget 2008.
Byrådet afholdte i august det årlige budgetseminar, og som det også har fremgået af dagspressen er opgaven med de
fremtidige budgetter, på trods af kvalitetsreform og velfærdsreform, noget af
en udfordring. På stort set alle områder
er man i fuld gang med at implementere,
dels harmoniseringen og dels de besparelser der blev besluttet ved sidste års
budgetlægning. Skal det serviceneveau
som tidligere er besluttet fastholdes, vil
det blive nødvendigt med en skatteforhøjelse. Økonomi og Erhvervsudvalget vil
på sit septembermøde, med baggrund i
drøftelsene på seminaret udarbejde budgetforslag til førstebehandling på byrådets septembermøde.

Høring vedr. skolelukninger.
Høringsperioden vedr. evt. skolelukninger er overstået, og der er fremkommet
52 høringssvar, dels fra private, fra skolerne, og fra erhvervslivet. Høringssvarene vil nu blive behandlet i Børne og
Familieudvalget som efterfølgende vil
komme med deres endelige indstillinger til Byrådets oktober møde. På dette
møde vil den endelige beslutning blive
taget, ligesom der vil blive besluttet tids
og handleplan for det videre forløb. Alle høringssvarene kan læses på kommunens hjemmeside. www.rksk.dk
Læserne ønskes en god sensommer. 

Gem papir og pap - gem jern og metal
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I Bogbussen
Ved: Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne

Nyt –nyt – nyt –
Efter sommerferien kører bogbussen i
hele Ringkøbing-Skjern Kommune.
Den holder i Grønbjerg hver mandag kl.
17.10 -17.45 på P-pladsen overfor Brugsen.
I bogbussen kan du låne bøger, tidsskrifter, musik, film og spil til computer og
playstation.
Med i bogbussen er bibliotekar og en
chauffør. De hjælper gerne med at finde
det du ønsker eller anbefale en ”god
bog” til hyggelæsning.
Har bogbussen ikke det du mangler,
skaffer vi det til dig.
Du kan ringe til Tarm Bibliotek
tlf. 97 37 16 11 inden kl. 11.30 og få bøger eller andet med bogbussen.

Du kan også bestille på bogbussens email: bogbussen@rksk.dk
Sygesikringskortet gælder som lånerkort
i bogbussen og Ringkøbing-Skjerns Biblioteker.
Børn under 14 år kan få lavet et lånerkort.
Materialer lånt i bogbussen kan afleveres
på alle afdelinger af Ringkøbing-Skjern
Bibliotekerne eller omvendt.
Lånetider, gebyrer og hjemkaldelser følger bibliotekets almindelige reglement.
Kom og besøg bogbussen i din by. Vi
fejrer den nye køreplan med små konkurrencer i de første uger.
Med venlig hilsen
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne 

Der var mange på besøg i bogbussen første gang den 20. august mellem 17.10 og 17.45
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I Westernfesten - sommeren 2007
I weekenden den 10-11 august var der
gået Western i den i Grønbjerg.
Der var skydning både efter dåser og
efter dyr. Ved dåseskydningen var kug-

Ponyridning (ved Spjald rideskole og en lokal
hjælpende hånd)

lerne konverteret til tennisbolde og dyrene blev skudt med bue og pil efter en
skive. Der var arrangeret ponyridning,

Pandekagebagning over ”ildstammer”

Guldgraverne i fuld gang med at finde guldklumper der kunne konverteres til guldkarameller
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hestevognskørsel og pandekagebagning, guldgravning hvor guldklumperne
blev konverteret til ”guldkarameller”,
og som det sig hør og bør i westen i
hvert fald ifølge diverse westernserier –

kagebagekonkurrence. Og i bedste
”Hus-på-præien-stil” var én af vinderne
en mindre pige og i Grønbjegs pendant
var det Cecilie Elisabeth Jensen der får
overrakt præmien af Pia Kristiansen fra

Så er pilen sendt af sted mod dyret - der står og glor. Jagtforeningen gav grundig instruktion inden
det kunne komme så vidt som til at affyre en pil.

1. og 3. pladsen af kagebagekonkurrencen. Vinderen blev Jane Jensen, der fik den gyldne dejskraber
- hvem der bare havde hende i sin foreningsbestyrelse.

9

Familie & Samfund.
Aftenen bød på fest med helstegt okse

og mange havde fulgt opfordringen til
at møde op i festligste westernstil. 
Lørdag formiddag
var der fælles morgenkaffe og morgensang fra den nye
højskolesangbog.

Torbjörn og Tine Lund-Nielsen på vej til saloonen og Westernfest i teltet lørdag aften, det er ikke til
at vide det, men det ser ud til at herren skulle tvinge damen med til festen, selvom hun ikke lige
netop ser ked ud af det.
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I Vandværket
Ved: Per Hessellund Lauritsen

Rødvin for Vand
Grønbjerg Vandværk indfører nu ordningen ”Rødvin for Vand”. Ordningen indføres ikke for på nogen måde at konkurrere med Ole Rasmussen, og det han står
for. Ordningen indføres fordi Grønbjerg
Vandværk har et tab i ledningsnettet,
som gør, at vi er kriminelt tæt på 10 %
tab. Hvis vi overstiger 10 %, så skal vi
betale strafafgift til staten. Tabet i ledningsnettet defineres som forskellen mellem den mængde vand vi pumper ud til
forbrugerne og summen af den mængde,
som forbrugerne aflæser. Det er altså tabet i de ledninger, der ligger mellem
vandværket og forbrugernes målere.
En lækage kan kendes på et fugtigt område, hvor det normalt ikke er fugtigt, eller måske ligefrem vand, der kommer op
af jorden.
Strafafgift eller ej, så skal vi naturligvis
ikke have lækager på vores ledningsnet.
Derfor vil vi gerne opdage eventuelle læ-

kager så tidligt som muligt. Sidste vinter
blev en lækage opdaget i Kjærgaard. I
sensommeren er en lækage blevet opdaget ved Holstebrovej. Lækager kommer
altså, så vi skal have dem fundet så tidligt som muligt.
Erfaringer fra andre vandværker er, at
det ofte er folk, der lufter hunde, der finder lækager. I Grønbjerg gør landmændene formentligt hundeejerne rangen
stridig som lækage-spottere.
Det er så i denne forbindelse, at vi indfører ordningen ”Rødvin for Vand”. Den
første der spotter en lækage og orienterer
enten Johannes Mikkelsen eller en fra
bestyrelsen, præmieres med en flaske
rødvin. Lækagen skal være på ledningsnettet mellem vandværket og forbrugerne. Folk der graver en vandledning over
ved et uheld præmieres ikke med rødvin.
God jagt på lækager
Grønbjerg Vandværk
Per H. Lauritsen
Peter Juelsgaard
Hans Jørgen Petersen

97 38 44 86
97 38 26 27
97 38 41 39 

Byggegrund sælges
Centralt beliggende i Grønbjerg bymidte sælges Algade 33
Grunden er 887 m2 hvorpå der er et ældre værksted/garage
Der er el, vand og kloak på grunden
Henvendelse
Ingrid Engestoft tlf. 97 38 40 10
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2007 - Jubiår
Jubilæumsfestligheder
Onsdag d. 19. september kl. 19 - Forsamlingshuset
Sangaften. Sámal Lamhauge spiller klaver og der skal synges nye og
gamle sange. Hanne Kæmpegaard og Ole Rasmussen samler et børnekor,
som vil optræde denne aften.
Sogneforeningen og Gymnastikforeningen er vært med kaffe og kage
Pris: 35,- kr. pr. person betales ved indgangen.

Lørdag d. 6. oktober - se modstående side.
Fredag d. 2. november eftermiddag
Grønbjerg Gymnastikforenings 100 års jubilæums reception.
Det forventede jubilæumsskrift vil udkomme.

Lørdag d. 3. november Multisalen og gymnastiksalen
Stor Jubilæumsfest med spisning og dans - i multisalen og med cafestemning og musik i gymnastiksalen. Nærmere om tidspunkter og tilmelding m.m.
På gensyn i jubiåret.
Grønbjerg Sogneforening
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Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforening fylder 100 år til
november og derfor vil vi gerne være med til at give jer en fantastisk gymnastikoplevelse på:

Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg
Lørdag d. 6. oktober 2007
Dagens program ser således ud:
•

Der er samlet afgang med bus fra Børnenes Hus lørdag kl. 7.30.

•

Vi spiser rundstykker i bussen

•

Formiddag er der mulighed for at udfolde sig i den flotte springsal samt gymnastiksalen

•

Frokost i skolens spisesal

•

Over middag er der mulighed for at komme i svømmehallen eller
komme ud at nyde efteråret i den dejlige natur omkring skolen

En aktiv dag, transport, rundstykker i bussen, frokost og en masse glade mennesker.
Alt dette koster 150,- kr. pr. voksen og 125,- kr. pr. barn
Der er fælles hjemkørsel kl. 15.00 og vi forventer at være
i Grønbjerg omkring kl. 16.30
Tilmelding skal ske til Helle Vendelbo senest 22.
september 2007 på telefon 97 38 48 05 eller mail:
langmose@c.dk
Vi glæder os til en sjov, hyggelig og udfordrende dag

Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforening
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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 Da de ”gamle” fodboldpiger mødtes
Ved: Mogens Ballegaard

2004 var sidste sæson for damefodbold
i Grønbjerg - officielt altså. Men pigerne kan ikke lade være, så et ønske om
at mødes og spille lidt bold og efterhygge fik nogle til at sende en mail,
ringe eller på anden måde kontakte
dem, man nu lige kunne få fat i. Små
tredive mødte op, og kunne man få fat i
resten, ville der være op imod 150 til en
sådan nostalgisk gang fodbold og hygge. Ingen disciplin i invitationen og ej

heller organisering af eftermiddagskaffe etc. nej, man tager det som det kommer og alle hjælper alle, men fællesinteressen er naturligvis fodbolden og
minderne fra dengang Grønbjerg var på
Danmarkskortet rent damefodboldmæssigt. I divisionen og de fine serier.
Næste år mener pigerne at der skal gøres lidt mere for at sprede rygtet om
nostalgifodboldkomsammen i Grønbjerg.

Bagest fra venstre: Janne Madsen, Marie Nordestgaard, Arne Pedersen, Knud Erik Nielsen, Tine
Lund-Nielsen, Benthe Johansen, Anne Mette Christensen, Else Toft Sørensen
Mellemste række fra venstre: Fie K. Ravn, Majbrit Østergaard, Rikke Kjær, Helene Pinholt, Jette
Grauting, Anette Gravesen, Karina Kokholm
Forreste række: Lisette V. Olesen, Pia Sandahl, Karin Lorentzen, Inge Lund-Nielsen, Hanne Westergaard, Mette Haubjerg (Lund-Nielsen), Margit Lauridsen, Ditte Nielsen
Birgit Andersen, Helle Nielsen, Mette Smedegård og Ulla Olesen stødte først til selskabet efter
”træningen”.
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I Nyt fra Friskolen
Ved: Grønbjerg Friskoles Bestyrelse

Grønbjerg Friskole tilmeldt i Undervisningsministeriet
Sammen med 27 andre på landsplan har
Grønbjerg Friskole sendt 20.000 kr. til
Undervisningsministeriet som tegn på, at
vi agter at oprette en friskole med begyndelse den 1. august 2008.
I Ringkøbing-Skjern kommune har tre
andre initiativgrupper tilmeldt sig. Det
drejer sig om initiativgruppen i Herborg,
Stadil-Vedersø og Hoven.
Det næste økonomiske skridt i forhold til
Undervisningsministeriet bliver at indsende endnu 10.000 kr. senest den 1. februar 2008.
De indsendte 30.000 kr får vi igen når vi
i efteråret 2008 får den første rate tilskud
fra Undervisningsministeriet.
Høringssvar og endelig beslutning
Høringssvarene fra diverse skoler, private, virksomheder m.v. er nu offentliggjort, og kan læses på RingkøbingSkjerns hjemmeside www.rksk.dk. Forvaltningen skal nu bearbejde høringssvarene, som skal drøftes af byrådet, som
efterfølgende skal tage endelig stilling til
skolenedlæggelser m.v. på deres ordinære møde tirsdag d. 9. oktober 2007.
Herefter kan der komme gang i de endelige drøftelser om bygningerne og Grønbjerg Friskole som institution i det hele
taget.
Bygningerne
På Børne- og Familieudvalgets møde
den 27. august blev overdragelse af bygninger til friskoler drøftet. Af notatet
fremgår det at bygningerne ikke behøver
at komme i offentligt udbud. Ligeledes
fremgår det, at overdragelsen kan ske ve16

derlagsfrit. Denne del var der diskussion
om i udvalget, så vi skal nok påregne, at
komme til at betale et eller andet beløb
for bygningsmassen.
Herudover var der en problematik med
hensyn til forholdet til børnepasningsdelen som skal afklares.
Alle disse forhold skal udvalget tage stilling til før eller efter en drøftelse med
Grønbjerg Friskoles bestyrelse.
Møde med Børnehusets personale
Grønbjerg Friskole har haft en orienteringsmøde med personalegruppen for
Børnenes Hus. Bestyrelsen orienterede
personalet om Friskolens intentioner
med at drive skole, SFO og dagpasningstilbud. Da der ikke er truffet endelig beslutning om fremtiden for Børnenes Hus,
var og er det naturligvis umuligt at sige
noget konkret om mange af de personalemæssige spørgsmål, hvorfor mødet også drejede sig om orientering og Friskolens intentioner, planlægning og strategi.
Grønbjerg Friskoles Hjemmeside
Friskolens hjemmeside som hedder
www.groenbjerg-friskole.dk har fået nyt
design. De der ikke har været inde på siden endnu kan orientere sig om tingenes
og især Friskolens tilstand.
Arbejdsopgaver
Vore opgaver er lige i øjeblikket at få
færdiggjort Friskolens idegrundlag, som
en gruppe interesserede skolekredsmedlemmer har udført det store indledende
arbejde med. Idegrundlaget skal endvidere danne grundlag for de ansøgninger, vi
skal have udarbejdet for at søge en leder
og personale. Derudover forbereder vi os
på de samtaler som vi i nær fremtid skal
have med Børne-og Familieudvalget og
måske også Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Medlem af skolekredsen
Man kan blive medlem af Grønbjerg Friskoles Skolekreds uanset om man har
børn i Friskolen eller ej. Forældre til
Børn i Friskolen er automatisk medlem
af det der kaldes Forældrekredsen.
Har man interesse for Friskolen, herunder dens holdningsmæssige værdier og
er villig til at bidrage til Friskolens opretholdelse f.eks. med et medlemsbidrag
- kan man blive medlem af Skolekredsen. Derudover får man også mulighed
for at stemme ved generalforsamlingen,
samt deltage i det der foregår i Friskoleregi. Skolekredsens medlemmer er
personlige medlemmer.

Man kan via homebanking indbetale kr.
100 pr. person direkte til Friskolens konto i Ringkøbing Landbobank:
7670 - 2285000
Husk at anføre navn/e på de/n person/er
der skal være medlem - og gerne emailadresse også.
Friskolens bestyrelse er følgende:
Per Hessellund Lauritsen - formand
Mogens Ballegaard - næstformand
Jesper Bagge Pedersen - kasserer
Finn Krogh Jørgensen - sekretær
Dorthe Trabjerg Hansen
Jane Jensen
Ole B. Berthelsen 

Du kan støtte Friskolen
ved at lægge papir og pap i containerne
ved Brugsen
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I Vicki og Kent - Ørnhøjvej 32
Ved: Grete Tange

Samtale med Vicki og Kent.
Ørnhøjvej 32 er der, hvor jeg er på besøg
denne gang. En ejendom med et fantastisk udsyn over marker og lavninger i
landskabet.
Nogle mennesker i Grønbjerg er måske
ikke klar over, at der ligger en ejendom
på den adresse, men det gør der, og et
par unge initiativrige folk tager imod.
Det er Kent og Vicki Sue Storgaard Nilsson. De lyder nu samme efternavn, efter
at de for nylig blev gift. Før hed Kent
Nielsen til efternavn, men da deres tvillingepiger, Amalie og Isabella, var blevet døbt Storgaard Nilsson, besluttede
Kent sig for at få navneforandring, så al-
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le i familien fik samme efternavn. Under
hele samtalen tiltaler han sin kone Sue,
for det er det navn, hun bliver kaldt.
Amalie og Isabella er født 1. december
2005, og de er til daglig i dagpleje hos
Irene i Grønbjerg, og det er de meget
glade ved. Sue fortæller, at hun efter 9
ugers graviditet var klar over, at der var
to, og at pigerne efter fødslen har haft
megen glæde af hinanden, også fordi de
jo bor lidt væk fra naboer, og så har de jo
altid nogen at lege med.
Sue stammer fra Kølkær, hvor hun gik
i skole til 10. klasse, derefter flyttede hun
og hendes forældre til Ringkøbing, hvor
hun gik i gymnasiet. Derefter tog hun til

Århus, hvor hun var i 3 – 4 år. Årsagen
til, at hun tog til Århus var, at hun ville
uddanne sig til tegnsprogskonsulent, idet
hun nemlig har en døv lillebror. Hun
kom dog ikke ind på uddannelsen i første
omgang, og så begyndte hun at arbejde
først på et fritidshjem med døve børn og
senere i en børnehave ligeledes med døve børn. Derfor blev uddannelsen aldrig
til noget, men hun mødte Kent der, og
sammen drog de tilbage til Vestjylland,
nærmere betegnet Grønbjerg.
Kents familie stammer fra Abildå, idet
hans mor har haft sin opvækst der, men
han er født og opvokset i Skråstrup, har
gået i skole i Ørnhøj og videre i overbygning i Sørvad. Grønbjerg har han ikke
haft meget med at gøre, selvom han dog
gik til gymnastik her.
Han fortæller videre, at han er uddannet
som skovarbejder, men efter endt uddan-

nelse i 1991 var der ikke brug for hans
arbejdskraft, så han blev afskediget. Han
boede på det tidspunkt i Holstebro, og da
der åbnede en ny Mac Donalds restaurant, tænkte han, ja, hvorfor ikke i et par
måneder.
Pludselig var de blevet til 4 år, og hans
kammerat, der var restaurationschef, fik
tilbud om at åbne en ny filial i Ringkøbing og bad Kent om at følge med. Senere fik vennen tilbud om at åbne en ny filial i Århus, og da Kent var steget lidt i
graderne indenfor koncernen, kunne han
da godt hjælpe lidt til, selvom han faktisk tog til Århus for at læse. Det gik dog
hurtigt sådan, at han arbejdede mere, end
han læste, og til sidst droppede han læseriet.
Senere har han været beskæftiget i Namibia i ½ år først som frivillig medarbejder senere som leder af safariture. Det
var meget spændende, og som han siger:

Din lokale el-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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”Jeg var ikke på en lang rejse, efter at jeg
var færdig med at gå i skole, men jeg fik
min lyst styret ved opholdet dernede. Det
var et fantastisk halvt år, fordi jeg interesserer mig meget for jagt, og nød meget at opleve de store afrikanske dyr.”
Sue gik i den tid herhjemme, men de
holdt forbindelsen, og hun hentede ham
ved flyveren, og så har de fulgtes siden. I
dag arbejder Sue i Mac Donalds i Ringkøbing, og Kent er vendt tilbage til skovarbejdet, idet han arbejder i en privat
plantage i Råsted, hvor der produceres
mos, pyntegrønt, opskæres stammer til
bygningstræ, og om sommeren tager han
ud og hjælper private med at få store træer fældet. Det er et dejligt arbejde, for
der kan man nyde naturen og dyrene i
den, som han siger.
Samstemmende fortæller de: ”Årsagen
til, at vi endte i Grønbjerg for 2½ år siden, var, at vi her kunne finde en ejendom med lidt jord til, som lå i passende
afstand fra Ringkøbing og Holstebro,
som vi kunne betale. Vi har ikke fortrudt, at det blev her, selvom vi har haft
nok at gøre, siden vi flyttede ind. Vi har
istandsat stuehuset, så vi nu kan bo her,
men vi går med planer om tilbygning og
udnyttelse af loftet, for der er ikke megen plads. Desuden har vi plantet træer
på den hektar jord, der hører til, anlagt
have, fældet gamle udgåede træer, væltet
den gamle lade, og skal i gang med at
udnytte stalden til værksted. Da vi imidlertid selv laver det hele, foruden at vi er
på arbejde og har to piger, så bliver det
ikke til så meget andet.”
Fritidsinteresser har der ikke været meget tid til, mens de har boet her, men
Kent har før været meget aktiv gymnast,
idet der stod gymnastik på programmet 5
– 6 gange om ugen en tid. Han var med
20

på rep-holdet i Ringkøbing Amt, samtidig med at han deltog på andre hold og
ledede. På spørgsmålet, om han ikke har
lyst til det igen, er svaret: nej, men han
afviser dog ikke, at det kunne blive aktuelt igen, når pigerne begynder på det. Ellers er jagt hans store interesse, og han er
da blevet medlem at den lokale jagtforening, selvom han ikke har brugt medlemskabet meget endnu.
Sue fortæller, at hun er kreativ og laver
smykker og læderarbejder, og hun er
godt klar over, at det er der ikke så stor
mulighed for at dyrke her, men hun er ikke afvisende overfor måske selv at tage
initiativ til at få noget i gang.
”Indtil videre har vi ikke blandet os så
meget i det, der foregår i byen, men det
vil da komme, efterhånden som børnene
bliver ældre. Vi har haft nok at gøre med
at skabe platformen for vort virke, og vi
har begge vore forældre i nærheden, så
dem ser vi da af og til, selvom de alle 4
er i fuld beskæftigelse endnu.
Vi er blevet godt modtaget, og er glade
for vore naboer herude, men vi har indtil
videre ikke haft så megen tid til at omgås
dem. Da vi fik pigerne, kom ”tøserne”
fra nabolaget da også og gratulerede, fortæller de.
Med ønsket om fortsat god arbejdslyst
tager jeg afsked. 

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

Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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I Om fodbold i Grønbjerg
Ved: Søren Nilausen

Land- og by kamp 2007
Her skulle have været et billede af holdene fra Land- og Bykampen d. 29. juni
2007. Det lod sig desværre ikke gøre –
dels var to af aktørerne bortvist fra stadion – dels var vejret aldeles rædselsfuldt.
Byholdet vandt 4-0, og det var fuldt fortjent. Tillykke med det – det er aldrig en
skam at tabe til et bedre hold. Det bliver
dog ikke resultatet og den regnvåde bane
eller sump, som kampen vil blive husket
for. Det bliver i stedet den attitude, som
flere af Byholdets spillere udviste overfor modstandere og kampens konsekvente dommer. Barnagtige brokkerier og
knopperne forrest i livsfarlige tacklinger
hører heller ikke hjemme i sådan en
kamp. Det er i orden at gå til stregen,

men aldrig over den, og det var der flere,
der ikke havde forstået den aften. Bedre
bliver det ikke, når enkelte af det ene
holds spillere forinden havde varmet op
til kampen med bajere i klubhuset. Når
alkoholen går ind, så går hjernen som bekendt jo ud. Bajere hører sig ikke til før
en kamp – heller ikke i en By- og Landkamp – men efter, som der var lagt op til
i annoncen for kampen. Man kan derfor
frygte, at der vil gå adskillige år før den
bliver genoptaget. Og det synes jeg er
synd efter de mere end 20 år, hvor jeg
har haft fornøjelse af at deltage.
Fodboldtekniske begavelser
I det hele taget synes jeg, at der er senior
spillere i Grønbjerg, der er ude på en gli-

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

debane. Fodbold teknisk og taktisk er de
begavet på et niveau, som kan løfte dem
langt over serie 5 – hvis de ændrer indstilling til deres livsførelse. Og det ville
glæde mit fodboldhjerte ud og over alle
grænser, i stedet for at se talentet gå til
spilde i useriøs livsførelse. Kære venner
– vær positive og få noget ud af jeres talent!
Bestyrelsesansvar
Her har bestyrelsen i Grønbjerg IF et ansvar. Det er mit indtryk, at trods vanskelige vilkår med at skaffe ledere, så fungerer børne- og oldboysfodbolden efter
de samme gode principper, som bestyrelsen og jeg lagde for dagen i de 8 år, jeg
var ungdomstræner i Grønbjerg. (Dem
kunne jeg skrive en hel artikel om, men
det skal jeg spare læserne for!). Det vil
glæde mig, hvis senior fodbolden fulgte i
samme spor, og det synes jeg, at bestyrelsen med formanden i spidsen skulle
arbejde for fremadrettet.
Samarbejdspartnere
De naturlige samarbejdspartnere for
Grønbjerg IF er Spjald og Hover og ikke
Ørnhøj, Tim eller Ølstrup. Hvad enten
man kan lide det og friskole eller ej, så er
fremtidens skoledistrikt i Spjald og Hover-Thorsted, og det bør også sætte ram-

merne for samarbejdet mellem de tre
fodboldklubber i området. Især fordi, det
ikke bliver nemmere i fremtiden at have
velfungerende hold for spillere over 16
år. Så må de ansvarlige for klubberne i
Spjald og Grønbjerg sætte sig ud over
deres Store og Lille Claus forhold og
skabe nogle bæredygtige rammer for de
unge og voksne, som finder glæde ved at
spille fodbold.
Men først må bestyrelsen i Grønbjerg IF
finde ud af hvilke værdier de vil basere
fodbolden på her i Grønbjerg.
Frustrationer over udviklingen
Nogle vil sikkert spørge om, hvorfor en
”gammel idiot” som mig bringer ovenstående på bane. Afviklingen af årets
Land- og Bykamp var såmænd anledningen til at komme ud med de frustrationer, jeg har haft over udviklingen i fodbolden i Grønbjerg i de senere år. Problemerne eksisterer uanset om jeg skriver om det eller ej. Dette er blot en opfordring til bestyrelsen og formanden i
Grønbjerg IF om at få taget hånd om udfordringerne inden problemerne kvæler
fodbolden i Grønbjerg.
Med de bedste ønsker 

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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Brugsens personale efteråret 2007

Uddeler
Jens Peter Mikkelsen

Butiksassistent
Kirsten Frederiksen

Butiksassistent
Mette Elewsson

Ungarbejder
Ragnhild Thomsen

Butiksmedhjælper
Karen Engestoft

Butiksmedhjælper
Nete Kyndesen

Ungarbejder
Kim Jensen

Ungarbejder
Maria Vennevold

Ungarbejder
Jonas Nielsen

Ungarbejder
Line Lykke Jensen

Ungarbejder
Jakob Sand Larsen

Butiksmedhjælper
Anne Marie Sørensen
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Lokalbrugsen orienterer
Nu har vores nye butik efterhånden været i brug gennem en længere periode,
og vi fornemmer at både kunder og personale er på ”hjemmebane” igen. - Det
skulle lige være det at finde pasta og ris, men det står lige over for frugt og
grønt.
Vi befinder os godt med den nye indretning - og det giver vore kunder heldigvis
også udtryk for.
Der mangler stadig nogle småting - og en ny opslagstavle er bestilt, så alle kan
hænge informationer op til fælles glæde og information.
Omforandringen har ikke været helt uden omkostninger, og for at vi skal fortsætte rækken af omkostninger, så er vores flaskeautomat gået i stykker. Det er
en ældre model, hvor reservedele ikke fås mere, så i løbet at kort tid bliver der
sat en ny automat op. Den nye automat kan tage mange flere typer emballage,
dog vil vi kun modtage emballage (kasser) som vi selv sælger.
Det er meget omkostningskrævende at køre med emballage til andre butikker
for at komme af med det.
Omsætningen i Brugsen har en stigende tendens - og i forhold til sidste år har
vi en forbedret resultat på 50.000 på nuværende tidspunkt.
Det er dog stadig vigtigt, at vi alle bruger Brugsen til store eller små indkøb, så
vi har grobund for en god dagligvarebutik for hele Grønbjerg. Denne opfordring
gælder både enkeltpersoner og vore mange foreninger. Og husk så:

En hyggelig snak koster 0 kroner
Efter sommerferien er der udskiftning i vore unge medarbejdere, og denne
sommer er ingen undtagelse. Vi har besluttet at vise de nye med billede denne
gang. Vi siger også farvel til Malene - hun er afløst af Mette, som er hos os i 25
timer om ugen.
Ja, af gamle hoveder er der faktisk kun Kirsten og undertegnede.
Så begynder efteråret at banke på, og nu skal vi i gang med at lave indkøb til
de lidt mere tunge retter, og det vil du også kunne finde de bedste råvarer til. Og husk - mangler der noget, så skaffer vi det hjem. Og lige til sidst - husk der
er altid gode tilbud på NETTORVET.
På gensyn - personalet og Jens Peder

Midtersiderne er sponsoreret af:
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I Nu kommer skolvlen i jorden
Ved: Bredbånd MidtVest

Alle, der har bestilt fiberbredbånd, bliver
kontaktet af Jan Olesen fra RAH, der
ejer MidtVest Bredbånd sammen med
seks andre midt- og vestjyske elselskaber.

Samtidig har Jan Olesen et orange
plastrør med til de kunder, der har valgt
at grave selv fra grundens skel ind til boligen. Kunderne får et brev fra MidtVest
Bredbånd, der fortæller hvornår plastrøret skal være gravet ned. Det skal nemlig
være klar den dag, graveholdet kommer
frem til huset for at forsyne det med selve fiberkablet. Fiberkablet bliver trukket
gennem plastrøret.

Jan Olesen aftaler med hver enkelt, hvor
fiberkablet skal føres ind i huset. Desuden aftaler han med hver enkelt, hvor
MidtVest Bredbånd skal sætte den lille
sorte fordelerboks op inde i huset. Fiberen ender i fordelerboksen og herfra skal
kunderne blot selv trække almindelige
edb-kabler videre til computer, telefon
og tv, alt efter hvilke ydelser, man har
bestilt gennem sit fiberbredbånd.

Sammen med brevet fra MidtVest Bredbånd følger også en vejledning til gravearbejdet, der er nemt selv at udføre. Hvis
grav-selv arbejdet ikke er udført til den
aftalte tid, så lægger gravefolkene fiberen ind i plastrøret, som blot bliver liggende på jorden til senere nedgravning af
kunden. Men det smarteste er absolut af
få den gravet ned inden tidsfristen. Har
man valgt at betale sig fra nedgravnin-

I september går MidtVest Bredbånd i
gang med at forsyne Grønbjerg med
fiberbredbånd. Her kan du se, hvordan det kommer til at foregå
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gen, skal man blot vente på, at det sker.
Udover en vejledning til gravearbejdet
modtager alle kunder, der har bestilt fiberbredbånd også en ordrebekræftelse
fra MidtVest Bredbånd. Her fremgår det,
hvilke produkter man har bestilt. Har
man fået nye ønsker eller fortrudt en bestilling, har man 14 dage til at ændre
den. Samtidig modtager kunderne også
en vejledning til, hvordan man selv trækker de sidste kabler rundt til computeren,
telefonen og tv-apparatet. Det er en god
ide at forberede den del af arbejdet på
forhånd, så kablerne er på plads den dag
MidtVest Bredbånd kommer og opsætter
selve fordelerboksen. Så kan man hurtigt
tage sine produkter i brug.
Arbejdet med kablerne inde i huset er
nemt for de fleste. Men har man problemer, kan man altid bestille en lokal elek-

triker til at udføre arbejdet. (Det er ikke
med i prisen)
Arbejdet i Grønbjerg kommer til at tage i
alt ca. tre måneder, og de sidste er tilsluttet fibernettet inden udgangen af året.
Kort og godt
• Jan Olesen fra RAH kontakter alle
kunder.
• Jan Olesen har tlf. 22 68 80 08.
• MidtVest Bredbånds kundecenter udsender ordrebekræftelse og vejledninger.
• Vær opmærksom på, hvornår plastrøret
skal være i jorden, hvis du har valgt at
grave selv.
• Forbered edb-kablerne inde i huset – så
er du klar, når fordelerboksen er sat op.
Har du endnu ikke bestilt fiber, så bestil
nu og kom med i første runde. Spar 995
kr.

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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Det er ikke for sent at komme med
Har man endnu ikke bestilt fiberbredbånd, er det ikke for sent at komme med.
Man skal blot sende en bestilling til
MidtVest Bredbånd hurtigst muligt. Så
kommer man med i første omgang og
sparer de 995 kroner, som det senere
kommer til at koste for at oprette et
abonnement, når gravemaskinerne er
væk.
Find bestillingskuponen på www.mvb.dk
eller ring til MidtVest Bredbånds kundecenter på 70 300 600.
Nye hastigheder og priser
Siden sidst har MidtVest Bredbånd sat
farten op – og prisen ned. Alle, der her
bestilt 2,5/2,5 megabit internet får fordoblet hastigheden til 5/5 megabit inter-

net til samme pris: 299 kr. pr. md.
2,5/2,5 internet koster fremover kun 249
kr. pr. md. Kunder, der har bestilt 10/10
megabit internet får forbindelsen til 399
kr. i stedet for 499 kr. pr. md. 

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

Fiberbredbånd
Nu kan du få dobbelt så meget bredbånd
for kun 299 kr. pr. måned.
Hastigheden er ændret til 5/5 Mbit/s.
Du kan stadig nå at tilmelde dig til en af ambassadørerne,
gør det allerede i dag.
For hver kunde vi skaffer, gir´ MidtVest Bredbånd
300 kr. til ungdomsklubbens byggeri.
(du kan også vælge selv at få 150 kr. i rabat, og lade 150 kr. gå til ungdomsklubben)

Du må også gerne ringe til en af os hvis du har spørgsmål, eller vi vil også
gerne komme ud til dig, for at lave en aftale.
Ambassadører for Grønbjerg:
Tommy Kjeldgaard
Algade 4a
Tlf.: 97 38 43 35

Niels Jørgen Sønderby
Algade 1
Tlf.: 97 38 46 16

Se mere om de nye priser på www.mvb.dk.
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I Kunstudstilling i Nr. Omme Kirke
I september og oktober måned vil der
igen være kunstudstilling i Nr. Omme
Kirke. Denne gang med malerier fra Karen Margrethe Ottosens hånd. Hun er bekendt i sognet, da hun er gift med sognets tidligere præst Ernst Mølgaard Ottosen, og bor nu i Århus.
Billederne vil være i kirken fra søndag
den 2. september til søndag den 4. november.
Karen Margrethe Ottosen har fra barnsben haft glæden ved at tegne og male.
Udover sin egen proces med at male, har
Karen Margrethe Ottosen også inspireret

andre til at komme videre med kunsten,
idet hun har undervist på forskellige kurser her på egnen. På det seneste har hun
arbejdet en del med at udtrykke sin oplevelse af de kirkelige højtider, understreget af et spændende spil mellem lys og
mørke – et tema, som også vil fremgå af
udstillingen.
Vi er meget spændte på, hvordan billederne vil påvirke vores oplevelse af kirkerummet, og hvordan de vil spille sammen med gudstjenestens forskellige temaer – især når der nu er tale om en
kunstner, der har et helt særligt kendskab
til netop vores kirke. 
Ved ferniseringen i Nr. Omme Kirke
den 2. september takkede Karen Margrethe Ottosen arrangørerne for initiativet og arrangementet, og fordi hun måtte udstille i netop Nr. Omme Kirke.
Karen Margrethe Ottosen takkede endvidere de fremmødte og fortalte levende
om sine bibelske motiver, og at hun er
meget glad for at arbejde med symboler
- både i farverne, men også de bibelske
symboler.
Billedet her til venstre hvor Karen Margrethe Ottosen står ved billedet af et af
de kirkelige højtider, pinsen, er holdt i
varme gule farver, og det sort/hvide
billede yder ikke Karen Margrethe Ottosens billede fuld retfærdighed. -mb

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

29

I Arbejdslørdag ved Børnenes Hus
Ved: Mogens Ballegaard

Bestyrelsen i Børnenes Hus havde inviteret til arbejds-lørdag på den første dag i september. De udendørs legearealer blev kraftig renoveret, og der blev opsat helt nye legeborge og en såkaldt Tarzanbane
og en svævebane. I multisalen blev de meget små beskæftiget af børnehusets pædagoger, medens andre havde fået jobbet som forsyningstropper med hensyn til mad- og kaffelavning.
Herover bliver der barket stammer af til legeredskaberne. Godt 75 personer var troppet op til denne
for landsbyen så kendte måde at organisere arbejdskraft og social samvær på.

Støt Friskolen
Gem dine konservesdåser og andet jern og metalskrot

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

Jørgen Falk Nielsen

Ga
mm

v/

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

Mandag - fredag 730 - 1630

Tlf:

værksted
privat

40 10 48 92
97 38 40 84

I Et Jubiarrangement
Endnu et jubilæumsarrangement
i Grønbjerg
Tirsdag d. 22. august var der folkedans i
forsamlingshuset – en rigtig god aften.
Både for dem der kunne danse og for os
der var mindre øvede!
Kl. 19.30 blev der spillet op til dans og
Margit holdt os i gang, vi fik hurtigt sved
på panden og vinduerne blev lukket op.
Vi dansede i halvanden time og så var
det tid til en pause med den medbragte
kaffe og kage. Den hyggelige snak kom
der hurtigt gang i og vi sluttede af med at
synge sange fra højskolesangbogen. Men
det var ikke slut med at danse, så vi måtte i gang igen, vi dansede til klokken
blev ti.
En rigtig skøn aften med dans, snak og
grin. Vi var 22 der havde en rigtig god
aften i Grønbjerg forsamlingshus. 

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

97 38 42 85

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 En halvfems-års- fødselsdag
Ved: Ingrid Kirk

Hans o æ Brugs har rundet et hjør-

ne- er fyldt 90 år - i fin stil og med
en livsappetit, som sjældent ses hos en
90-årig!
90 år i med- og modvind- mest med - og
med masser af mod.
Med masser af mod på mangt og meget,
sådan kender vi Hans, og har kendt ham
i mange, mange år. Og sådan møder vi
ham i dag i hans og Stinnes hjem her på
Algade 3 i Grønbjerg - oplagt til opgaver
og kvik i replikken.
Dagen oprandt med venligt vejr og solskin, som det så ofte har været her den
18. juli, - sol over en lille flagsmykket by
og dens mennesker. Som har lyttet til
rygtet om, at Stinne i flere dage har bagt
og braset - og Hans været ”ude med riven”, og at de begge havde udsendt forlydender om, at husets døre da stod åbne
for hvem, der nu skulle få lyst at kikke
indenfor.
Det blev til en del besøgende - familienaboer og venner, som ønskede at trykke
Hans´s brave næve. De fleste tog del i
festivitasen fra middagstid - andre stødte
til op ad dagen. Sådan er det vel med den
slags åbne huse. Og alle blev budt velkommen af fødselaren og hans kone - og

hyggede sig med dem med sang, snak og
latter - følte sig hjerteligt velkomne i
festsal og telt.
Men hvordan var det nu, at det hele begyndte for hans o æ Brugs - og hvordan
var det nu, at det gik til, at hans livsværk
blev lagt i Grønbjerg.- Vi er nysgerrige-

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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det vil vi godt vide lidt om, og derfor har
Runestenen lagt sin vej om ad Algade 3.
Det har ellers ikke været helt let at få
Hans overbevist om, at han skulle med i
bladet, men hvem skulle ellers, har alle
andre sagt, så vi må altså se at få ham
overtalt- den go’e gamle brugsuddeler.
Hans Frederik Christensen kom til
verden i Hover, hvor forældrene var uddelerfolk i Brugsforeningen. Her voksede han op med broderen Poul og fik sin
skolegang i Hover Skole. Senere på Staby Efterskole. Uddannelsen fortsatte på
Andelsskolen i Middelfart, og i 1941 fik
Hans stillingen som uddeler i Grønbjerg
Brugsforening. Med pietetsfølelse og
meget samvittighedsfuld virkede han så
her de næste 43 år - var vel identisk med
brugsen og den med Hans. Indtil han og
Stinne sagde stop i 1984 og overlod styret til Erna og Jens Peder Mikkelsen.
Dermed blev Hans dog ikke arbejdsløshar ofte afløst i forskellige brugser som
vikar i kortere perioder- og også gået til
hånde på sin gamle arbejdsplads.
Mange har også udenom forretningslivet
haft bud efter Hans’ kreative kunnen.
Om det var ketsjere der sku´ repareresskilte der sku´ males - lister der sku´
skrives og meget andet, så gik der bud til
Hans, for hjælpsom og snild på fingrene,
vidste man jo, at han var. Ikke ufortjent,
at han for år tilbage blev tildelt Sogne-

foreningens hædersbevis - Sølvvikingen!
Man gør vel nærmest Hans en tjeneste
ved at byde ham en opgave, for ”han skal
helst være i gang med et eller andet”,
som Stinne udtrykker det! Derfor er det
vel også, at Stinne og Hans’ have altid er
som nyfriseret. At haveinteressen er stor
ses i bedene og på den flotte græsplæne.
Idrætsmanden Hans må også ha´ en rose!
Som kroketspiller bli´r du jo bare skrappere for hver sæson - én man virkelig respekterer at møde som modstander på
banen!!!
Først for nylig blev badmintonen og
gymnastikken lagt på hylden.
Nærmende sig halvfjers års deltagelse i
Grønbjergs foreningsliv er Hans stadig
aktivt interesseret i, hvad der foregår i
hans sogn, fra brugsgeneralforsamlinger
til kirkegang.
Runestenen ønsker TILLYKKE med de
90 år og god vind fremover! 

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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I Willads Graversen 1827 - 1889
Efter en Runestens pause genoptages historien
om Willads Graversen - se de øvrige kapitler i
Runestenen nr. 83, 84, 86 og 87.

Efter at jeg i vinteren 1853-54 havde
været hjemme blev jeg atter indkaldt til
tjeneste ved 7. Bataljon og skulle møde
d. 11. marts. Dette holdt mig i begyndelsen meget tungt. Ikke fordi at jeg frygtede at komme i tjeneste, men fordi jeg
kededes derover og hjemmets kærlige
omgivelser blev mig fjernet. Denne min
indkaldelse var en følge af den krig der
var udbrudt mellem Rusland og Tyrkiet,
og da England og Frankrig understøttede
Tyrkiet og sendte en flåde til Østersøen,
blev det nødvendigt at forstærke garnisonen i København og flere let tilgængelige steder, endskønt regeringen havde
udgivet en neutralistisk erklæring som
også erholdt en erkendelse hos de forskellige regeringer og således skulle
sikre landet fred, men derfor var en forstærkning alligevel nødvendig til ordens
opretholdelse.
Den 9. marts 1854 afrejste jeg derfor
atter fra mine forældre og søskende samt
slægt og venner. Flere kammerater fulgte med, vi kørte til Aarhus og derfra sejlede vi med dampskibet Valdemar. Det
var godt og stille men tåget vejr, hvorved der indtraf den omstændighed, at
skibet løb på grund, jeg og tillige med
flere passagerer sad nede i 2 kahytter da
vi pludselig hørte og fornam et hårdt
stød og straks stod skibet stille. Nu ilede
vi alle op på dækket, hvor vi tydelig
kunne se havbunden. Maskineriet blev
straks sat i bevægelse til den modsatte
side, men først da passagererne var kommet på bagenden af skibet og løb fra den
ene side til den anden, lykkedes det at få
skibet flot, og faren var da forbi, men da
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førerne næppe vidste, hvor nær vi var
ved landet målte de af og til vandet.
Hvilket forsinkede os så meget at vi først
om morgenen nåede København, hvor
jeg meldte mig til kompagniet og kom til
at ligge på Kronprinsessegades Kaserne,
hvor jeg også lå i skoletiden. Jeg måtte
nu atter skønt ugerne modtage den militære mundering og indtræde i geleddet
som soldat. I begyndelsen var tiden mig
lang og næsten ufordragelig, men efterhånden da jeg blev vant dertil, gik tiden
igen som sædvanlig. Tjenesten var ikke
så streng i København som jeg kunne
forestille mig, vi kom på vagt gennemsnit hver 4 dag og samme dag 1 ½ times
exersits. Ellers havde vi daglig 2 timers
gymnastik og lidt læsning. Dermed gik
tiden til den 30. maj, da rekrutterne
meldte sig, hvorved der foregik nogen
forandring. Vores kaserne blev indrettet
til lazaret og vi kom til at ligge på
Qwæsthusgades kaserne, hvor vi rigtignok har en mindre behagelig lejlighed,

thi der ligger indtil 48 mand på en stue. Der stod 2 lag
senge ovenpå hverandre, og det hele er mådelig indrettet, men jeg er dog glad ved at have det nogenlunde, da
den øvrige del af det tjenestegørende mandskab ligger i
lejr ude på Fælleden hvor der er oprejst simple lærredstelte, hvori de ligger, men disse er ikke i stand til at
yde nogen fuldstændig beskyttelse mod regn og blæst,
ej heller mod solens brændende varme, og desuden er
der næsten ingen lejlighed til at have sit tøj. I betragtning deraf har jeg næsten grund til at prise mig lykkelig.
Programmet har siden rekrutternes ankomst været skiveskydning i førstningen, en gang i mellem, som dog
senere fik ende, exersits en gang om ugen og gymnastik ligeledes. Svømning 3 gange om ugen. Da jeg nu
ikke erindrer mere om fortiden, som jeg agter at opskrive, vil jeg her anføre, at jeg tillige med hele kompagniet i dag den 26. juli har fulgt en af vore kammerater til
graven. Det var en mand der havde ført et sædeligt og
ordentligt liv. Han havde under sit ophold hjemme sidste vinter indgået ægteskab, hvorfor hans indkaldelse
naturligvis var blevet ham dobbelt trykkende, desuagtet
havde han dog tilsyneladende holdt sig med et let sind.
For kort siden blev han angrebet af tyfus, og skønt det
så ud som han havde fået det på afstand, havde han dog
sluttelig mistet modet og var om natten stået ud af sengen og styrtet sig ud af det åbne vindue og derved slået
sit hoved i den grad, at han et kvarter herefter opgav
ånden. På vores forlangende holdt præsten en smuk tale
over graven, hvor han mindede os om, hvor alvorsfuld
denne time altid var for os, når vi fulgte en kammerat
til jorden, da vi måtte betænke hvor usikker vi må være, og især var det alvorligt at følge ham til graven som
nylig stod i sin fulde livskraft iblandt os. Men nu som
død og borte begrædes af hans sørgende enke, der i
stedet snart havde ventet og glædet sig ved hans hjemkomst
Jeg kan ikke med pennen opskrive hvilket indtryk denne tale gjorde på mig, medens man ellers er så godt
som afskåret fra gudelige betragtninger i denne stand.
Da jeg anser nedenstående regler meget passende i det
daglige liv, vil jeg ikke undlade at opskrive samme :
1.Mådeholdenhed:
Spis ikke så du bliver dorsk, drik ikke til du bliver
overgivens.
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2.Tavshed:
Tal ikke uden hvad der er gavnligt for
dig selv og andre.
3. Orden:
Lad hver ting have sin plads og hver
forretning hver sin tid.
4. Bestemthed:
Bestem dig til at udføre hvad du bør, og
udtænk nøjagtig, hvad du bestemmer dig
for.
5. Tarvelighed:
Gør ingen udgift uden til gavn for dig
selv eller andre, forød ikke.
6. Flid:
Spild ingen tid! Vær altid beskæftiget
med noget nyttigt- undgå alle unødvendige foretagender.
7. Oprigtig tale:

Tænk rent og redeligt og tal i overensstemmende dermed.
8. Selvbeherskelse:
Tøm dit sind, og undgå al unødvendig
splid.
9. Sjælero:
Lad dig ikke forstyrre af småting eller af
tilfælde, som er almindelige eller uundgåelige.
10. Renlighed:
Vogt dig for at blive uren på sjæl og
legeme.
11. Kyskhed:
Neddæmp dine lyster og modstå de fristelser der i den henseende møder dig.
12. Ydmyghed:
Tilstå dine fejl, og hover ikke over din
næste.
...fortsættes i næste nummer

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds
Lørdag den 15. september. Tur til Højvang Frugtplantage. Tur i privatbiler. Afgang kl. 12.40 fra Ørnen i Ørnhøj, kl. 12.45 fra P-pladsen i
Grønbjerg og kl. 13.00 fra Spjald fritidscenter. Frugtplantagen ligger
på Skærsigvej 7, mellem Sønder Felding og Sønder Omme - lidt syd
for Stakroge. Her er plantet 16.000 søjleæbletræer, som dyrkes miljøvenligt. Monica Tobler vil fortælle om den nyetablerede frugtplantage og vise os rundt. Vi kan
drikke vores medbragte kaffe i laden ved gårdbutikken. Pris: medlemmer 30 kr. Ikke-medlemmer 50 kr.
Lørdag den 29. september kl. 10-15. Region III’s Plantemarked i Tambours Have, Bredmosevej ved Karlsgårde Sø. På plantemarkedet kan du købe og sælge rodfæstede planter, snakke med andre planteinteresserede, eller du kan gå en tur i det
30.000 m2 store parkanlæg. Madkurv kan medbringes. Der er også mulighed for at
købe kaffe, kage, øl og vand i kiosken. Alle er velkommen. Fri entré.
Tirsdag den 9. oktober kl. 19.30 på Spjald Fritidscenter. Efterårsmøde med havearkitekt Laila Sølager. Emnet er den lille have. Pris inkl. kaffe: medlemmer: 80 kr.,
ikke-medlemmer: 100 kr.
Tirsdag den 20. november kl. 19.00. Juledemonstration på Vestergårds Hotel i
Videbæk ved Johnny Kristensen, Haugaard Design Herning. Pris: medlemmer
40 kr., ikke-medlemmer 60 kr. Kaffe kan købes.
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I Børnenes Hus
Ved: Heidi Brinch Hansen

„En stille, høstlig brusen igennem bøgeskoven går, og som en vinges susen gør
leen skår i skår....“
Nu er det jo ikke just leens susen, man
hører mest af her i Grønbjerg og omegn,
men landmændene har også i dagens
Danmark meget travlt med deres lidt mere moderne ”høst-lyde”. Vi håber alle, at
det for dem gik, som det skulle.
Og sommerferien er slut… i hver fald for
de fleste. Det er tiden, hvor man får gjort
mange ting, som man ellers ikke plejer at
få gjort. Her er der fart over feltet – på
en afslappende måde…og så ikke et ord
om vejret!!
Som en naturlig følge af sommerferien,
så var Børnenes Hus et stille sted i juli
måned. Hele Huset holdt lukket i uge 29
og 30, og i de andre uger af skoleferien
kørte pasningsdelen på lavere blus end
normalt.
Nu er vi så i gang igen – og det er da dejligt, når man lige er kommet over de første par dage og har genfundet rytmen!

Legeplads og renovering
Nu er sommerferien så til ende, og nye
ting bliver sat i gang. Vi har fået væltet
skolens store gamle legeborg, som efterhånden havde fortjent at hvile i fred. I
stedet skal der skal sættes en ny, stor og
flot legeborg op. På Grunden skal der laves en Tarzan-bane til at udfordre børn
og barnlige sjæle i alverdens fysiske udfoldelser!
Også på toilet-området sker der noget!
Toiletterne i skolegård får nemlig en tiltrængt renovering med bl.a. nyt inventar
og lidt maling.
Det er altid rart, når noget, man har sid-

det og snakket om, endelig sker, og at
der er så mange frivillige hjælpere, der
vil hjælpe Børnenes Hus med projekterne – bl.a. ved arbejdslørdag den 1. september. Tak for det. Vi glæder os til at se
resultatet, og jeg er helt sikker på, at det
gør børnene også.

Høringssvar
Så er vi endelig blevet færdig med høringssvaret, der skulle indsendes senest
d. 24. august. Nu er der så ikke andet for
end at vente på afgørelsen. Som jeg
skrev i sidste nummer af Runestenen, så
bliver det rart med en beslutning, man
kan forholde sig til og arbejde videre ud
fra.
Bestyrelsen besluttede i foråret, at vi
ville prøve at melde os til regionskursus
2007, som afholdes af Skole og Samfund. Kursuset har overskriften
”Digitalmobningens Dimensioner”, og
programmet ser meget spændende ud. Vi
glæder os meget til at bruge en weekend
sidst i oktober på at få ny inspiration til
bestyrelsesarbejdet.
Og med disse ord nåede vi enden på dette nummers indlæg fra Børnenes Hus.
Jeg håber, alle får mulighed for at nyde
sensommeren sidste, forhåbentlig varme
dage og aftener. At man får tid til et bål i
haven, til at plukke æbler til æblegrøden
og til at samle svampe i skoven. Glædelig sensommer.
”….og luftens bølger kløves thi storkens
unger prøves højt over bondens gård.”
(Uddrag af ”I høst” af Chr. Richardt)
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I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Ligestilling
Den gennemsnitlige levealder er 75 år
for mænd og 80 år for kvinder. Er mænd
nogle sølle skravl? I en artikel i det sidste nummer af "Helse" er der nogle bud
på, hvordan forskellen opstår. Mænd er
fysisk stærkere end kvinder og har færre
langvarige sygdomme end kvinder, og
alligevel dør de tidligere.
Mænd har gennemsnitlig dårligere sundhedsvaner end kvinder, især når det gælder mad, tobak og alkohol; men også på
andre områder er de dårligere til at passe
på sig selv. Når der er tegn til alvorlig
sygdom, forsøger de at glemme det.
Mænd går mindre til læge end kvinder,
men på sygehusene er flere senge optaget
af mænd end af kvinder. Mændene ven-

ter typisk for længe med at gå til læge,
og det er derfor nødvendigt med mere
behandling. De har generelt sværere
ved sygerollen, som er en passiv og lidende rolle og netop ikke særlig mandig.
Desuden sætter de mere ind på karrieren, og der er flere mænd end kvinder i
toppen af samfundet, men også flere
mænd der bryder sammen under presset, så der er også flere i bunden
(fængsel og misbrug). Det er især mændene, der vælger de farlige jobs, og de
tager flest chancer. På den måde bidrager de til samfundet med deres helbred.
Kvinder er bedre til af finde en fornuftig mellemvej.
Jeg tror, der er mere end een lille forskel mellem mænd og kvinder. Der er
også nogle, man ikke lige kan se,- og
sådan er det! 

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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100 års jubilæum i Sogneforeningen og
Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforening
Dette skal fejres med en god fest i multisalen
lørdag d. 3. november 2007 kl. 19.00
Der er spisning, livemusik og dans i multisalen
og cafe og hyggemusik i gymnastiksalen
natmad kan købes ved pølsevognen
Tilmelding i Brugsen til oktober
Pris 185,- pr. person
kom og vær med til at fejre 100 års jubilæum
Vi glæder os til en rigtig god fest
Sogneforeningen og Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforening

Hilsen fra X-galleriet, Frydendalsvej no 1
I forbindelse med Kunstkøbet til multisalen har der været nogle reproduktionsbestillinger, hvilket er meget dejligt.
Men husk også, at det er muligt at erhverve sig originale billeder. Selv
om vi ikke fungerer som galleri længere, og sælger vore billeder fra et
andet galleri er det stadig muligt at komme forbi.
Ring for aftale på 97 38 43 57 eller se om vi er hjemme

Fabriksvej 4
6973 Ørnhøj
Tlf. 97 38 45 00
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I Nyt fra Grønbjerg IF
Ved: Else-Marie Kokholm

Situationsrapport fra Grønbjerg IF:
Land og By 2007.
Fredag den 29. juni 2007 blev der spillet
Land vs. By traditionen tro. Vi havde ikke meget held ved vejret, da det mildest
talt ”stod ned i stænger”. Vi havde dog
en hyggelig aften og der var de tilskuere
der kunne proppes ind under halvtaget
ved klubhuset. Det lykkedes Asger at få
ild i grillen så der kunne købes pølser efter kampen, hvilket en del personer benyttede sig af. Der var hyggeligt samvær
i klubhuset for de som ikke hastede hjem
pga. regnen. Vi håber på bedre vejr til
næste år.
Fodboldskole Hover 2007.
Her havde vi fra Grønbjerg IF nogle

børn med. I modsætning til sidste år havde vi ikke arrangeret bustransport til Hover, da det var en dyr fornøjelse for
Grønbjerg IF sidste år. Asger arrangerede derfor kørselsplan for forældrene og
det fungerede fint. Børnene havde en god
uge og vi opfordrer til at endnu flere tager med næste år.
Gadefodbold 2007.
Gadefodbold 2007, afviklet den 11. aug.
– Dette blev en rigtig hyggelig eftermiddag i forbindelse med sommerfesten. Alle hold spillede flot fodbold og alle kunne være med – store som små. Dommerne (red. Tine Lund-Nielsen og Asger Andreasen) legede med tanken om at tildele
fairplaypokalen til alle holdene.
Vinderne af gadefodbold 2007 blev ALGADE ØST. ALGADE VEST fik 2.
pladsen, SANDBÆKVEJ fik tildelt fairplay-pokalen og OMMEGÅRDVEJ fik
pokalen for bedst udklædte hold. Grøn-

Vinderne af Gadefodbolden 2007 - Algade øst i et for sommeren karakteristisk kustume
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Ommegårdvej som bedst udklædte i det antræk som var sommerfestens tema - Western!

bjerg IF takker alle for en dejlig eftermiddag med godt humør og god sportsånd.
Net-caféen.
Der er stadig åben i Net-caféen hver fredag fra 18.30 – 21.30. Alle børn og barnlige sjæle kan for den nette sum af 20 kr.
pr. gang komme og spille og frit benytte
internettet… Der er altid en voksen til
stede til at holde styr på at det foregår i
ordentlige rammer og for at holde øje
med at børnene ikke får sig forvildet ind
på knapt så hensigtsmæssige sider på internettet. Hvis der skulle sidde nogle der
har lyst til at hjælpe med at holde styr på

Sandbækvej der fik fairplaypokalen

tropperne engang i mellem er i velkomne
til at kontakte Else-Marie Kokholm.
Kampprogram efterår 2007.
Der gøres opmærksom på at det nye
kampprogram er på trapperne… husk at
kom og se vores hold spille. Det er alligevel en god måde at møde hinanden på
og det er noget fint fodbold der spilles på
stadion. Serie 5 spiller deres hjemmekampe på Grønbjerg stadion i efteråret så
det er bare med at komme afsted. Der er
åben i kiosken ved hjemmekampe.
Med sportslig hilsen Grønbjerg IF 

100 års jubilæum i Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforening
I den anledning vil det glæde os at se
folk fra hele sognet, nuværende og tidligere medlemmer,
tidligere formænd og tidligere instruktører
til reception i Grønbjerg Forsamlingshus
fredag d. 2. november 2007 kl. 15 – 17
Vi glæder os til at se jer
Venlig hilsen og på gensyn
Grønbjerg gymnastik- og Ungdomsforening
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I Gratis penge!!!
Ved: Mogens Ballegaard

Penge vi kan få gratis (næsten)
Grønbjerg Friskoles Støttekreds samler som bekendt penge ind til fordel for
den kommende friskole.
Man kan støtte på mange måder. Det
nemmeste er at give en skærv og så lad
det blive ved det.
Men hvorfor give penge når vi næsten
kan slippe gratis om ved at yde et bidrag?
Alle kan deltage:

Opskrift:
• Du gemmer alle dine reklamer - tøm
endelig røret eller den måde du modtager reklamerne på.
• Fjern dit ”nejtak”-til-reklamer-skilt

på postkassen
• Indsaml alle de aviser og ugeposter

du får i ugens løb (de blå og gule
plastposer)
• Indsaml

postens

reklamer

rundt”

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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”Med

• Saml det hele sammen (du behøver

ikke nødvendigvis at læse alle reklamerne) og gem det indtil du har en
bunke der er værd at bære op i papircontaineren ved Brugsen.
Kniber det dig at komme af sted med det
kan det afhentes. (ring til Hanne Meiner
97 38 43 58)
Lidt regning:
Vi modtager hver uge ca. 1,5 kg reklamer og ugeaviser (nogle uger mere men
lad os tage et gennemsnit)
Vi ca.
300 husstande i Grønbjerg
Der er ca. 50 uger i et år.
Vi får ca. 50 øre pr. kilo papir.
Det giver:
1,5 x 300 x 50 x 0,5 =
11.250,- kr. pr. år
Hertil skal lægges den daglige avis og
for nogles vedkommende en søndagsavis
og ca. 300 - 600 telefonbøger samt feriekataloger og meget andet godt.
Og når du er i Brugsen så tag dine varer
med hjem i en papkasse og spar plastikposen. Herefter kan du folde papkassen
ud og gå ned i papcontaineren med kassen.
Den første sending pap 1800 kg er sendt
af sted.
Grønbjerg Friskoles Støttekreds indsamler også jern- og metalskrot.
Man kan som bekendt skrive sig på en li-

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

ste i Brugsen hvis man har store mængder jern- og metalskrot.
Men lad os se på den daglige husholdning:
Der er jo en tendens til at alt det emballage man bruger i husholdningen ryger i
skraldespanden. Har du overvejet at sortere al metal og jern affald fra og gemme
det - det er der også penge i - specielt
hvis det bliver sorteret. Men så langt er
vi ikke kommet endnu.
Nogle eksempler:
• Leverpostej er som regel i aluminiumsbakker
• Aluminiumsfolie til indpakning hvor meget smider du ud?
• Makreldåser - Annanasdåser - Flåede
tomater
• Tun, - dåseleverpostej - kattemad
• låg til syltetøj, rødbeder, agurker, sild
osv., osv.
….vi kan blive ved
Og så er der også en del dåseøl og dåsesodavand nogle er af jern og andre er af
aluminium (man kan kende forskel på
den måde at en magnet kun vil hænge
ved jern)
Det det handler om er, at det hele bliver
samlet sammen, og er vi fælles om projektet bliver det til penge.
Hvis man har lidt plads kan man smide
affaldet i en stor sort plastiksæk eller en
tønde af en slags - mange af dåserne passer ind i hinanden så fylder de ikke så
meget.

• 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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Har man god plads kan man have en tønde stående og fylde forskelligt jern- og
metalholdige effekter i den.
Vi skal også finde på en løsning således
at vi kan aflevere det - måske på samme
måde som pap og aviser.
Men lad os regne lidt på metallet:
Naturligvis batter de små ting ikke så
meget som en olibeholder eller en gammel traktor, men hvis vi ligesom med reklamerne lægger det hele sammen kan
det komme til at se sådan ud:
1 lille ds. majs
1 ds ferskner
1 ds. tomater
1.ds tun

13 g
91g
55 g
39 g

Aluminium koster betydelig mere pr. kg.
Så det var måske en overvejelse værd at
sortere i to forskellige plastsække.
Foruden husholdningsdåserne kommer
gamle cykler, gamle river, skovle og andet metalaffald.
Det bliver også til penge.
Så der er en tilvænningsperiode til at sortere jernaffaldet fra og gemme det indtil
der findes en god løsning på afhentning
og opbevaring.
Og måske skal vi ikke blot lade bjerget
være grøn - måske skulle vi satse på at få
hele byen til at være grøn og leve op til
navnet GRØN-bjerg. 

Vi er
300 husstande
Der er
52 uger i et år
Jern koster ca. 1 kr. pr. kilogram
Lad os sætte at vi i gennemsnit smider
disse fire typer dåser ud pr. familie pr.
uge så giver det:
(0,013+0,091+0,055+0,039) x 300 x 52
x 1=
det bliver godt 3000,- kr. pr. år. Og det er vel at mærke kun for de få
dåser der er beskrevet ovenfor.

Alternativ behandler
Karl Gejl
Irisalle 71, Videbæk
Konsultation efter aftale
97 38 40 40 1800 - 1900
klinik@karlgejl.dk
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Bredgade 64 6900 Skjern
97 35 12 1 1

I GUF-Nyt
Ved: Bestyrelsen

Sæson nummer 100 i Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforening
Så er vi klar til endnu en sæson med
gymnastik og badminton. I år har det ikke været helt så kompliceret at finde instruktører som tidligere år. Det er dejligt,
at så mange har lyst til at gøre et stykke
frivilligt arbejde i foreningen. For år tilbage besluttede vi, at der på alle vores
hold skulle være voksne og det er dejligt,
at vi kan blive ved med det. Vi fornemmer, at det giver større ro på de forskellige hold og at børnene derved lærer lidt
mere og får en bedre oplevelse med gymnastikken.
Vi prøver hele tiden på, som forening, at
være med og se hvad der er brug for i
forhold til nye redskaber og evt. nye
hold. Sidste år indkøbte vi en team track,
som vi kun har hørt positive tilbagemeldinger på. Stort set alle hold brugte den i
den daglige træning og den var flittigt
brugt til opvisningen.
I år vil vi prøve at starte et nyt springhold
op for 3. til 7. kl. Det er et hold for de
børn som vil noget mere med gymnastikken end bare den ene ugentlige træning,
derved håber vi på, at vi kan være med til
at give nye udfordringer og at vi har nogle børn som kan udvikle sig gymnastisk
og springmæssigt.
Jeg er overbevist om, at vi kan have flere
springhold her i Grønbjerg, frem for at
vores gymnaster, og deres forældre, skal
køre langt efter træning hver uge. Dette

nye hold skal ses som et hold for dem der
vil noget ekstra med gymnastikken og
derfor kræver det også at børnene følger
det almindelige springhold, som stadig
vil køre som det hele tiden har gjort.
Vi håber, at de nye tiltag som vi laver,
kan være med til at udvikle gymnastikforeningen og vores lille lokalsamfund.
Hvis I har spørgsmål, ris eller ros til noget af det vi laver i gymnastikforeningen
skal I være velkommen til at kontakte
Helle Vendelbo på telefon 97 38 48 05
eller på langmose@c.dk
Tur til Gymnastik- og Idrætshøjskolen
ved Viborg
Lørdag d. 6. oktober 2007 har vi arrangeret en tur til Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg. Vi har lejet deres flotte
springsal og gymnastiksalen tre timer om
formiddagen og svømmehallen over middag. Vi skal op at prøve deres faciliteter
og have en rigtig god dag i gymnastikkens tegn.
Er man ikke til gymnastik er der mulighed for at nyde den flotte natur ved søerne omkring skolen. Derfor håber vi at der
er rigtig mange der har lyst til at deltage,
enten de vil lave gymnastik eller bare have en god oplevelse sammen med andre
fra Grønbjerg.
Vi har arrangeret fælles bus, frokost og
en god oplevelse for alle aldersgrupper.
Tilmelding og betaling skal ske til
Helle Vendelbo på telefon 97 38 48 05
inden d. 22. september.
Prisen for voksne: 150,- kr. og prisen for
børn: 125,- 

Adr.:
Svinget 2B Grønbjerg
Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68
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I Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Olga Juulsgaard Kristensen døde den
22. juli 2007 på Spjald Plejehjem, 83 år,
og blev d. 25. 7. begravet fra Nørre Omme Kirke.
Olga blev født i Nørre Omme i en stor
søskendeflok og var kun en lille pige på
7 år, da hun første gang kom ud at tjene.
I 1944 blev hun gift med chauffør Kristian Kristensen. De bosatte sig i Grøn-

bjerg, men flyttede senere til Lilleby i
Brejning, hvor en vognmandsforretning
blev etableret, og dermed fik ægteparret
et travlt og indholdsrigt liv. Firmaet
C.C. Transport var skabt, og bliver stadig drevet af flere af sønnerne.
For 10 år siden mistede Olga sin mand
og senere en søn, men hun efterlader
sig 7 børn og en stor flok børnebørn og
oldebørn.
Æret være Olga Juulsgaard Kristensens
minde! 

Program for Kirkeligt Samfunds aktiviteter 2007 - 08
.. den 100-årige forening der ønsker at formidle hyggeligt samvær omkring
sang - fortælling - historie - litteratur - oplysning - kultur..
Tirsdag den 23. oktober 2007
Hvad vil det sige, at noget, f. eks en friskole, bygger på et Grundtvig - Koldsk
idegrundlag?
Valgmenighedspræst i Vinding- Vind- Aulum, Kjeld Slot Nielsen - omkring et
for grønbjergfolk højaktuelt emne i disse friskoleetableringstider - vekslende
med højskolesang!
En aften fælles med Menighedsrådet.
Mandag den 12. november 2007
Ud af Grønbjerg Skole - og hva´ så - hvor blev de af ??? (Måske en ny serie)
Journalist Inge Kjærgaard, 27, datter af Hanne og Gravers, fortæller om sit liv
fra skolebarn til karrieren som selvstændig forretningsdrivende i København.
I kaffepausen afvikler vi generalforsamlingen. Grethe er på valg (tager mod
genvalg)
Vigtigt emne på generalforsamlingen:
Forslag til og vedtagelse af ændring af foreningens navn ! ! !
Torsdag den 20. december 2007
Vi lader julefreden sænke sig med jule- ønske- fællessang - solosang - julefortælling m. m. m.
Ved lærer Lisbeth K. Mikkelsen, Vind, som mange kender fra forrige vinters
musik med de små.
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Tirsdag den 8. januar 2008
Grønland i ord og billeder - oplevet- og fortalt af Morten og Hanne Tang
Meiner.
Vi låner måske Storrummet i Børnenes Hus? Se Runestenens novembernummer!
Fredag den 25. januar 2008
Fællesspisning for hele familien kl. 18. 30 i FORSAMLINGSHUSET –
Arrangeret i fællesskab med Menighedsrådet og Familie og Samfund
Tilmelding i brugsen.
Mandag den 4. februar 2008
Litteraturaften med forhenv. efterskoleforstander Jørgen Nørgaard, Skjern.
Jørgen Nørgaard genfortæller Th. Olesen Løkkens roman: Klavs Bjerg og Bodil.
Mandag den 10. marts 2008
Hvordan klarer man en situation med en revolver i nakken - en slange i buskadset - at hjælpe aidssyge mennesker - og mange andre svære oplevelser?
Forhenv. sognemedhjælper i Danmission, Gudrun Vest, Tarm, fortæller om og
viser billeder fra 36 års virke i Tanzania i Afrika.
Tirsdag den 1. april 2008
En aften med billeder - fortælling - ting og sager ved Pilitus og Johs. Alias Kr.
Kristiansen og Johannes Kirk. Håndværks- og forretningsliv i Grønbjerg i ældre tider!
Johannes: Billeder på storskærm - Kristian: Hvad blev disse remedier brugt
til - gæt ? ? ?
Torsdag den 14. august 2008: Ud på tur
Mødelokale: Konfirmandstuen - Fælles kaffe m.m. - 40.00 kr. pr. aften - alt inkl.
Mødetid: 19.30 hvor intet andet er nævnt.
ALLE er hjertelig velkommen.
Med venlig hilsen Bestyrelsen - Grethe - Thyra - Ingrid.

Repræsentantskabsmøde i Grønbjerg-2000
Ordinær repræsentantskabsmøde i Grønbjerg-2000
I storrummet Børnenes Hus
Mandag d. 17. september kl. 19.
Dagsorden ifølge vedtægterne
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Butikstorvet i Grønbjerg

Håndkøb og afhentning af receptmedicin

alle former for tips og lotto -

Sende og hente pakker - Frimærker mv.

”Hæveautomat”
Når du lige står og mangler lidt kontanter

Dagligvarer til både de store og de små indkøb
Lokalbrugsen sparer dig for
mange unødige kilometer

Tænk så mange muligheder i én butik!
Lokalbrugsen - din servicebutik
Annoncesponsor:

GRØNBJERG MØBELINDUSTRI A/SS

