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REDAKTIONEN. 

Endnu et par måneder er gået og 
endnu engang har vi modtaget 
frivillige bidrag fra personer der vil 
støtte Runestenen. Mange tak for det. 

Vi er blevet opfordret til at have en 
fast spalte med oplevelser af forskellig 
art. Vi vil naturligvis meget gerne 
bringe sådanne beretninger, så derfor 
opfordrer vi hermed alle der har haft 
en oplevelse af een eller anden art til 
at skrive. Er man flere om en tur 
gadetradition eller anden begivenhed 
hvor man får en oplevelse kan man 
evt. udnævne een til at skrive om 
oplevelsen. Vi kan kun opfordre til at 
få det gjort med det samme - ellers 
glemmer man måske nogle gode 
detaljer, og så har man også fået det 
gjort. 

Årets Viking blev som bekendt 
overrakt Sankt Hans aften ved bålet. 
En god tradition som her blev indstif
tet og som der må gøres alt for at få 
grønbjergboerne til at bakke op om, 
så der også fremover vil komme gode 
forslag. At årets viking samtidig var 
velvalgt gør jo ikke noget. Båltalen 
samme aften kan sogneforeningen 
også kun være tilfredse med. 

En tak skal lyde til Lokalhistorisk arkiv 
for rosende omtale af Runestenen. 
Ser man bladet fra den vinkel kan vi 
godt se at vi i det små skriver 
kulturhistorie, idet alle der skriver i 
Runestenen bidrager med at fortælle 
om folkekulturen i et mindre landsby
samfund. Så om ikke for andet kan vi 
bidrage med historier, så eftertiden 
kan se hvordan Grønbjergboerne 
havde det omkring årtusindeskiftet-
2000 
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I kalenderen mangler tidspunkter for 
gudstjenester i august måned. Det 
skyldes at Anne Hildegaard, Brejning 
går på barselsorlov fra d. 8. august 
og ca. 7 måneder frem. Da der ikke 
er ansat en vikar er det uvist hvor 
længe Ernst Mølgaard Ottosen skal 
passe embedet i Brejning. For resten 
af august måned henvises der derfor 
til dagbladet og ugeavisen. 

På grund af ferie, har vi desværre 
være nødt til at undvære nogle faste 
rubrikker, vi beklager meget og håber 
det er et engangsfænomen. 

Hermed velkommen til Runesten nr. 9 

Mogens Ballegaard 
Spåbækvej 2, 97384332 

Finn Krogh Jørgensen fJ,,,,,,,-...- Ml 
Ørnhøjvej 30, 97384059 L_J

Alan Larsen 
Ørnhøjvej 8, 973840090 

Husk sidste frist for 
indlevering af stof til 

RUNeSTENEN 

nr. 10 er 
d. 26. august 1994.

Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn 

(Videbæk kommune) og trykkes i 350 eks. og vi 

respekterer ikke et nej tak ! 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 



,, \y Nyt fra Byrådet.

På byrådets junimøde vedtog man at 

stoppe udbetalingen af det kommu

nale tilskud på 25.000 kr. årligt til 

forældre på orlov. 

Var det nu en rigtig beslutning kun at 

lade udbetalingen af tilskud komme 

dem til gode, der havde søgt og fået 

bevilliget orlov inden 15 juni? Der kan 

nok siges både for og imod. 

Måske udelukkes nogle fra at tage 

orlov fordi økonomien for familien 

bliver for dårlig. Det kan også modsat 

tænkes, at de sidste 25.000 kr. ikke 

har den store betydning for ønsket 

om orlov. 

Forældreorloven i sig selv har givet 

luft i børnehaverne, så bl.a. skovbør

nehaven og en udvidelse af en 

børnehave i Videbæk er stillet i bero, 

så pasningsgarantien er ikke i fare. 

Der foruden må det menneskeligt 

være godt for forældre og børn at få 

et pusterum og få mere tid sammen. 

Men så støder vi på økonomien i det. 

der bliver i 1994 udbetalt ca. 2,6 mill. 

i supplerende tilskud, hvilket nok 

kræver en tillægsbevilling til BUK

området, (Børn -Undervisning -Kultur) 

og eftersom kommunens kasse ikke 

tåler mange merudgifter, er det 

nødvendigt at finde besparelser. 

Nå, forældreorloven eksisterer stadig, 

og det bliver spændende at se, om 

der bliver nedgang i antallet af an

søgninger, når kommunens tilskud 

bortfalder. 

D. 14. juni havde Videbæk Kommune

modtaget 247 godkendte orlovsansøg

ninger.

Gudrun Nyborg Christensen. 
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IEil' Servicemeddelelser � 

Åbningstider: 

Læge H. Thomsen 

Tlftid: 800 
- 900 

Konsultation: 
efter aftale 

Tit: 97 38 40 50 

Grønbjerg 

Folkebibliotek: 

Mandag: 1500 
- 1� 

Torsdag: 1800 
- 2000 

Tit: 97 38 41 77 

Galleri Jylland: 

Lørdag: 1400 
- 1 � 

Søndag: {400 
- 1 � 

Klip og Krøl: 

Mandag: 900 
- 1 r' 

Tirsdag: 900 
- 17"° 

Onsdag: Lukket 
Torsdag: 900 

- 1r' 
Fredag: 900 

- 1 r' 
Lørdag: Lukket 

Tit: 97 38 42 85 

Grønbjerg Kro: 

Mandag: Lukket 
Tirsdag: 1100 

- 2300 

Onsdag: 1100 
- 2300 

Torsdag: 1100 
- 2300 

Fredag: 1100 
- 0200 

Lørdag: 1100 
- 0200 

Søndag: 1100 
- 2300 

Samt efter aftale Tit: 97 38 44 50 
Tit: 97 38 41 38 

Brugsen: 

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

8
00 

- 17"" 

8
00 

- 17"" 

800 
- 1r' 

800 
- 17"° 

800 
- 1800 

8
00 

- 1� 
12"" - 13"" 

Brødudsalg & aviser 

Søndag: 7"" - 9"° 

Postekspedition 
Tips - Lotto 

Tit: 97 38 40 42 

Landbobanken: 

Mandag: 9"" - 1200 

Tirsdag: 9"° - 1� 
Onsdag: 9"° - 1200 

Torsdag: 13"" - 17"° 

Fredag: 13"" - 1&" 

Tit: 97 38 40 49 

Postekspeditionen: 

Alle hverdage: 
9"" - 1200 

Posthuset er lukket 
fra 

1200 
- 13"" 

Post der bliver indle
veret efter 13"° bliver 
sendt den efterføl-
gende hverdag. 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1800 

Tit: 97 38 40 42 

Søn-og helligdage kl. 1 ?45 

Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1200 

Rutebilernes informationscentral: 

Mandag - fredag kl 800 
- 2000 Tit: Videbæk 97 17 33 99 

Lørdag kl 800 
- 16"° Ringkjøbing 97 32 33 99 

Søndag kl 1100 
- 2200 Holstebro 97 42 17 88 

Skjern 97 35 06 77 

Billardklubben: Bent lllum Hansen 97492618 Skolebestyrelse: Lis Helles Olesen 97384313 
Gymnastikforen.: Grete Tange 97384284 Biblioteket: T. Vestergaard 97384177 
Haveforeningen: Margit Jensen 97384111 Byrådet: Gudrun Nyborg 97384121 
Husholdningsfor: Oda Sørensen 97384350 Børnehuset: Aase Espersen 97384066 
Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen 97384120 Kirkebetj/Graver: Inger L. Skytte 97384343 
Klubhuset: 97384076 Landbetj: Carl Wærge(Videb) 97171030 
Jagtforeningen: Ejgil Skytte 97384097 
Kirkeligt Samf: Villads Kyndesen 97384073 Lægen: Henrik Thomsen 97384050 
Lokalhistorisk: Peder Svendsen 97384110 Vagtlægen: 97841800 
Sogneforening: Hanne Meiner 97384358 Alarmcentralen: 112 

Forsamlingshuset: 97384383 Hjemmeplejen: 97172433 
Udlejn./Flagalle Jørgen Demant 97384187 
Venstreforen: Jørgen Demant 97384187 Posthuset: Brugsen 97384042 
Musikforeningen: Else Pedersen 97384373 Præsten: Ernst M. Ottosen 97384183 
By- og Erhv.udv: Jan Aa. Dyrberg 97384381 Skolen: Henning B. Møller 97384177 
Børnehuset Best: Eva Broni 97384179 Vandværket Leif Tange 97384284 
Menighedsrådet: Knud Agergård 97384098 Jørgen Kristensen 97384259 
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JUL I 

MA 18 Dagen aftaget med Ot 44 m 

TI 19 

ON 20 

TO 21 

FR 22 

LØ 23 

SØ 24 Kirke 1030 A.H. 

MA 25 

TI 26 

ON 27 

TO 28 

FR 29 

LØ 30 

sø 31 Kirke ingen 

AUGUST 

Side Side 

LØ 20 Havekreds 31 

SØ 21 Havekreds 31 

MA 22 

TI 23 

ON 24 

TO 25 

FR 26 Deadline nr. 1 O 

LØ 27 

SØ 28 

MA 29 

TI 30 

ON 31 

SEPTMBER 

TO 1 

FR 2 

MA 1 Skov1ur !:Øj: 19,38 LØ 3

TI 2 SØ 4 Haveud11ug1 Fernis 33 ,29 

ON 3 MA 5 

TO 4 Havekreds 31 TI 6 

FR 5 Fællesspisning 9,37 ON 7 

LØ 6 TO 8

SØ 7 Fernisering Kirke 9 29 FR 9 

MA 8 :�J LØ 10 

TI 9 SØ 11 

ON 10 GIF Jubilæum 10 MA 12 

TO 11 GIF Jubilæum 10 TI 13 

FR 12 GIF Jubilæum Deadline 11, 15 ON 14 

LØ 13 GIF Jubilæum 11 TO 15 

SØ 14 FR 16 

MA 15 {$.$] LØ 17 

TI 16 SØ 18 

ON 17 MA 19 

TO 18 TI 20 

FR 19 ON 21 Dagen aftaget St 17m 
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Bi bl i otektsnyt 
Grønbjerg folkebibliotek 

Åbningstid 
Mandage kl 15 -17 

Torsdage kl 18 - 20 
Telefon: 97 38 41 77 

Fra "spisesedlerne" kan læses føl
gende: Forfatteren og journalisten 
Lise Nørgård kom til verden, som en 
fejlleverance i en borgerlig familie i de 
tider, da det første barn skulle være 
en dreng. 
I "KUN EN PIGE", som det første bind 
af Lise Nørgårds erindringer hedder, 
fortæller hun om sin opvækst i tyver
ne og trediverne i en sjællandsk 
provinsby, hvor hendes forældre 
fortvivlet forsøgte at forme hende og 
hendes søskende - en søster og en 
bror - efter borgerskabets normer. 
"KUN EN PIGE" handler også om en 
kærlig moster, en tysk farmors spø
gelse og et galleri af sprællevende 
syngende og spillende familiemed
lemmer ... samt om de skeletter, der 
omsider rasler ud af skabene og de 
bunker, børnene forgæves prøver at 
feje ud under gulvtæpperne. 
Der er en forrygende skildring af 
børns hemmelige liv bag de voksnes 
ryg og af forfatterens vilde reaktioner, 
da hun opdager, at de voksne agter 
at styre hende ind på den lige vej til 
husmoderrollen. 

I anden del "DE SENDTE EN DAME" 
afslører hun, at hun blev ansat i sin 
første læreplads på Roskilde Dag-
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blad, som det hemmelige våben, 
hvormed redaktøren agtede at fordri
ve en stædig medredaktør. 
"DE SENDTE EN DAME" handler også 
om at tjene bønder i den gamle jour
nalistiske mesterlære på et Venstre
blad, om Lise Nørgårds private kvin
dekamp som ung kone med fire børn 
og en i borgerskabets øjne generen
de trang til at skrive. Om groteske 
tilstande og rystende hændelser i og 
efter besættelsen og om springet til 
Politikken, hvor der for 30-40 år siden 
kunne være så morsomt, at man 
burde betale forlystelsesskat for at gå 
på arbejde. Og om det bitre farvel til 
denne arbejdsplads og nye forrygen
de udfordringer - altsammen skildret 
med humor og ironisk distance af 
den udsendte dame, der ifølge eget 
udsagn altid går på banen for at 
vinde. 

Torben Vestergård. 

NB: Biblioteksfilialen i Grønbjerg 
holder ferielukket til og med den 7. 
august. Hovedbiblioteket i Videbæk 
har åbent i juli. 
Bøger, lånt i Videbæk i juli, kan afle
veres i Grønbjerg efter ferien. 

Brug biblioteket 

- vi har mange gode sider

Med venlig hilsen 
Torben 



Brugsnyt 

FDB har i de seneste ca. 3 år, været 
meget optaget af at udforme den nye 
kædestruktur, med Brugs, Dagligbrugs, 
Superbrugs, OBS osv .. Denne struktur
rationalisering er nu afsluttet, og man 
sætter nu fokus på det, der er fælles for 
hele brugsforenings bevægelsen. Der er 
en, der har udtrykt det på den måde, at 
nu skal arvesølvet tages frem og 
pudses. Der skal nu igen lægges vægt 
på, at FDB er en andelsbevægelse, 
som ejes af kunderne, og som derfor 
arbejder til fordel for kunderne. Dette er 
baggrunden for den reklamekampagne, 
man fører for øjeblikket, og fornyelsen 
af bevægelsens fælles logo. 
På Langeland og Sydfyn er man tæt på 
at afslutte forsøg med det såkaldte 
"aktivkoncept''. Det resulterer muligvis i, 
at man skal betale et mindre årligt 
kontingent for at være medlem af 
brugsen. Til gengæld får man så 
særlige fordele i form af bonus o.lign. 
Det vil nu nok komme til at vare lidt, 
inden vi indfører det i Grønbjerg. 
Den trædør, som vi fik sat op pga. 
indbruddene omkring nytår, får det til at 
se ud, som om butikken er nedlagt, når 
døren er lukket, og derfor skal den 
males. Det er der åbenbart også andre 
der synes, i hvert fald har sogneforenin
gen tilbudt at give et bidrag til udsmyk 

�DANA 
VINDUERt 

ningen af døren, men den endelige 
udformning er endnu ikke aftalt. 
Vi har længe syntes, at adgangen til 
butikken var for vanskelig, ligesom det 
var svært at komme derfra med varer
ne. Vi har derfor fået Ivan til at lave en 
trærampe, som gerne skulle gøre det 
betydeligt nemmere for vore kunder. 

HT 

Grønbjerg Sand
og grusgrav 

v/ Knud Pøl 
Holstebrovej 28, 6971 Spjald 

Alt i: 

• Stabil grus

• Støbe sand

e Fyld sand

Jordarbejde udføres med: 

• Gummiged

• Gravemaskine

• Rendegraver

97 38 43 86-Biltlf.30978186 

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg 

6971 Spjald. 

Tlf. 97 38 45 00 
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Nyt fra Sogneforeningen. 

Mandag den 13. juni havde vi arran
geret en vandretur i Kiddal plantage 
med Sigfred Nyborg som guide. 
Vandreturen var arrangeret i fællesskab 
med Dansk Naturfredning, og der kom 
ikke mindre end 80 mennesker. Turen 
startede i Omme Bakker og halwejs 
var der uddeling af gratis øl og vand i 
"Hullet". Undervejs så vi bla. duehøgre
de, spættebo, ræve- og gravlingegrav 
og rådyr. Da vi endte i Omme Bakker 
blev der nydt medbragt kaffe og kage'. 
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Som noget nyt ville vi i år på Sankt 
Hans aften overrække en lille sølwiking 
til en person, gruppe eller en forening 
i Grønbjerg sogn, som har gjort sig 
bemærket på en positiv måde, enten i 
det store eller i det små. Sølwikingen 
er skænket af Helle Engestoft, og den 
er en tro kopi af vikingestatuen, som 
står ved skolen. Vi fik en del skriftlige 
forslag og flertallet var for Niels Peder 
Svendsen. Begrundelsen var: "Du har 
gjort et kæmpe stykke arbejde for 
Grønbjergs lokalhistoriske arkiv, til 
glæde og gavn for os alle". Desuden 

har han igennem årene gjort 
et stort stykke arbejde for 
Grønbjerg Skole. Han har 
også siddet mange år som 
byrådsmedlem for vor sogn, 
og der er i dag mange som 
nyder godt af hans store 
viden om pensions- og 
skatteforhold. For tiden er 
han kasser i bestyrelsen for 
Kiddal/Klink og Nørhede 
Plantage. Da vi hentede 
bænkede i foråret, sagde 
han: "Hvis jeg var 1 o år 
yngre, ville jeg gerne have 
malet dem for jer", så tanken 
om at gøre noget for sognet 
er der stadig ... 
Børnehuset havde lavet 
heksen til bålet, og da bålet 
var tændt sang vi, hvorefter 
Lone Astrup holdt en flot 
tale som gav meget til efter
tanke. 
I sidste uge gjorde vi hoved
rent i hele forsamlingshuset, 
og salen fik desuden en 
ansigtsløftning med en ny 
gang lak, så nu skinner det 
som i en Ajax reklame ... 

Grønbjerg Sogneforening. 

Hanne Meiner står med Diplomet som efterfølgende blev 

overrakt til N.P. Svendsen



Lægen skriver 

v/Henrik Thomsen, 
Læge i Grønbjerg 

Ondt i ryggen 

Vi har snart mange folkesygdomme, 
og "ondt i ryggen" er for nylig også 

blevet udnævnt til folkesygdom. Der 
er ikke noget nyt i, at man kan få 

ondt i sin ryg. Det har været kendt 
ligeså langt tilbage i historien, som 
man kan spore, og mange menne
sker regner også med, at en dårlig 
ryg er noget, man skal lære leve med. 
I de fleste tilfælde kan man dog gøre 
en del for at lindre generne. 
Når det tilsyneladende er blevet mere 
almindeligt at have ondt i ryggen, 
hænger det til dels sammen med den 
moderne livsstil, idet meget arbejde 
er blevet for monotont, der er meget 
stillesiddende arbejde, og aktiviteter
ne i fritiden er ikke tilstrækkeligt vari
erede og fysisk krævende. En rask 
spadseretur og forskellige former for 

beskæftigelse i hus og have er en 
form for motion som de fleste har råd 
til, men man kan også gå i fitnes
center. Her i Grønbjerg er vi så 

heldige, at vi har haft hold med ryg
gymnastik om vinteren, og det håber 
jeg vil fortsætte, da det kan forebygge 
mange rygskader. 
Hvis skaden først er sket, vil det tit 
være nødvendigt med målrettede 
rygøvelser hos en fysioterapeut forud
gået af lægelig behandling evt. med 
rygmanipulation. En sådan behand
ling vil i de fleste tilfælde kunne hel� 
brede et hold i ryggen og myoser 1 

musklerne. En diskusprolaps kræver 
som regel indlæggelse på sygehuset, 
hvor behandlingen som regel består 
af sengeleje og smertestillende 
medicin, men i nogle tilfælde foreta
ges der operation. 
Mange ældre lider af slidgigt i ryggen, 
og det kan man som bekendt ikke 
helbrede. Det er dog ikke det samme 
som at sige, man ikke kan gøre noget 
ved det. Symptomerne kan oftest 
lindres en del, man kan blot ikke 
forvente at blive helt fri for smerter. 

FÆLLESSPISNING 

fredag d. 5. august 1994 kl. 1830 

ved Grønbjerg forsamlingshus. 

Menuen står på helstegt lam og gris med flutes, og pølser 
med flutes til børnene. Øl og vand kan købes. 

HUSK: En skål salat til stort fælles salatbord. 

Tilmelding i Brugsen senest 2/8. Se omtalen side 37. 

Kulturgruppen 
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Grønbjerg IF - aktiv i 60 år !! 

I anledning af foreningens 60 års jubilæum 

onsdag d. 10. august 1994 

inviterer GIF til aktive dage på Grønbjerg Stadion og det 

Grønne område, hvor der torsdag fredag og lørdag blandt 

andet er opstillet en HOPPEBORG. 

Program: 

Onsdag d. 1 O august: 

Grønbjerg IF indbyder til reception i klubhuset. 

Sponsorer og øvrige venner af GIF er meget 

velkomne i Klubhuset, hvor GIF er vært ved et 

lettere traktement. 

Torsdag d. 11 august: 

18
30 

- 20
00 Grønbjerg I F inviterer alle 4-13 årige børn i 

Grønbjerg til LEGEAFTEN på stadion. JBU

konsulent Jan Knudsen m. fl. leger med 

børnene. 

Teltet lukker. 



Fredag d. 12. august: 

2030 

LAND - BY kamp på stadion. 
Holdkaptajner LANDholdet: Søren Nilausen og Ejner Jensen. 

Holdkaptajner BYholdet: N. Chr. Jensen og Jesper Lauridsen. 

Ko-Kasse-Bingo begynder. 

Teltet lukker. 
Nærmere om LAND-BY kamp og Ko-Kasse-Bingo 

i Brugsen. 

Lørdag d. 13. august: 

900 

1230

1900 - 0200

Gratis morgenkaffe for alle i teltet. 

Cykelorienteringsløb i Grønbjerg og Omegn. 

GIF's Dame Junior Mester - Fortuna Hjørring. 

GIF's 1. division - Vorup FB. 
Gratis entre for alle. 

Fest i teltet. Spisning med efterfølgende dans 
til duoen Bonanza. 

Spisning (2 retter) og entre: kr. 125,-
Entre: kr. 50,-

Tilmelding til festen senest mandag d. 8. august: 

Arne Pedersen tlf. 97 38 42 24 

Kristian Knudsen tlf. 97 38 41 03 

Inge Lund-Nielsen tlf. 97 38 41 20 
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IV AN V MORTENSEN 
Bygge & indretningsfirma 

Ørnhøjvej 24. Grønbjerg 97 38 42 81 

Nøglefærdige parcelhuse 

Landbrugsbyggeri 

Om- og tilbygninger 

Havestuer udføres i træ, plast og aluminium 

Vinduer udskiftes træ, plast og aluminium 

Jord- beton- og støbearbejde 

Tegningsarbejde udføres 

Vi står til rådighed med ydeligere oplysninger 
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Med venlig hilsen 
Ivan Mortensen 



Grønbjerg 
Husholdningsforening. 

Næste års arrangementer er nu 

fastlagt, så skynd Jer at finde kalen

deren frem, så I allerede nu får reser
veret de pågældende dage. 
Vi har i år bestemt, at der skal være 
tilmelding til alle arrangementer. Dette 
letter arbejdet for os m.h.t. bagning af 
kage og det forhindrer, at et arrange
ment bliver gennemført med et lavt 
deltagerantal. Er der f.eks. kun 3 
tilmeldinger til et arrangement, har vi 
mulighed for at aflyse det i god tid. 
Ikke fordi vi har været plaget af 
dårligt fremmøde sidste år, tværtimod 
har der været stor opbakning til det, 
vi har arrangeret. Det vil vi gerne 
takke for - det er jo engang sjovere at 
arrangere noget, når man ved, der er 
respons på det. 
Vores første arrangement mandag 
den 1. august 1994 er en familieskov
tur til Klausie Plantage ved Thorsted, 
hvor vi vil gå en tur og derefter nyde 
kaffen i det fri. Det vil nok være en 
god ide at tage et tæppe med foru
den den obligatoriske kop. Kaffe, the 
og kage sørger vi for. Vi krydser 
fingre for godt vejr og husk - det er 
for hele familien!! 
Den 27. september skal vi på besøg 

hos Kreativ Hobby i Holstebro. Der 
bliver først vist rundt mellem alle 
herlighederne, hvorefter der er 
mulighed for køb af disse. Kaffen kan 
købes deroppe for 20 kr. Vi kører 
selvfølgelig samlet fra Grønbjerg, og 
dem, der ikke selv har mulighed for 
at køre, kan få kørelejlighed. 
Julemarkedet bliver i år rykket frem til 

den 19. november, og vi kan allerede 

nu love, at der bliver en masse spæn

dende ting at se på. Og naturligvis står 

vi parat med gløgg og æbleskiver. 
Den 25. januar 95 kommer Sinne 
Damsgård, vores konsulent, hertil for at 
fortælle om fedtfattig kost. Danskernes 
fedtforbrug bliver diskuteret. og der 
bliver smagsprøver og opskrifter på 

fedtfattige sovse. 
Den 27.februar er der, efterhånden 
traditionen tro, fastelavnsfest på 
Grønbjerghjemmet. Der bliver tøn
deslagning og kaffebord sammen med 
hjemmets beboere, og det plejer at 
være en hyggelig eftermiddag. 
Kursusafslutningen bliver den 29.marts. 
Den dag udstilles alle de ting, som er 

blevet fremstillet på de forskellige 
kurser vinteren igennem, og så er der 
stort kaffebord og underholdning om 
aftenen. En flok pensionister, der 
kalder sig "De grå Løver" skal stå for 
underholdningen denne gang. 
Afslutningen på sæsonen er jo general
forsamlingen, der foregår d. 19. april 
95. Vi har fået Birgit Wang Nielsen fra
asyl-centeret i Ringkøbing til at holde

foredrag for os efter selve generalfor
samlingen.
Dette var sæsonens program, som
også bliver beskrevet i Runestenens

aktivitetskalender. Og husk: Tilbuddene
gælder både for medlemmer og for
ikke-medlemmer, så mød talstærkt op!!

Bestyrelsen. 
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11Man kan da ikke arbejde i en fin kjole." 

Lørdag d. 7/5 samledes børn og 

forældre fra Børnehuset for sammen at 
køre med bus til Assing Kirke, hvor 
Connie skulle giftes. Connie er pæda
gog og passer til daglig "Myrerne" i 
Børnehuset. Vi var ialt 55 børn og 

voksne med på turen, og det var som 

sædvanligt "Mettes far" Jan, der havde 

skaffet og kørte bussen (Tusind tak for 
det!!). Vi havde flag og balloner med til 

at vifte med, når Connie kom ud fra 
kirken. Det var dog lige før, nogle af 

børnene begyndte at tvivle på, om nu 
også Connie nogensinde kom ud af 
den kirke, for vi ventede temmelig 
længe, inden der skete noget. Men så 
endelig, da de voksne i et kvarters tid 

havde brugt en masse kræfter på at få 

ungerne til at være stille, kom Connie 

ud af kirken i sin fine kjole. Ungerne 
var målløse og ganske ude af stand til 
at råbe Hurra og vifte med flag og 
balloner. Ja - enkelte blev ved med at 
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spørge om, hvor Connie var henne. 
Det var virkelig et chok for dem at se 

deres Connie, der normalt går i lange 
bukser, være stadset sådan ud. 
Efter at have afleveret gaver og knus til 
Connie, tog vi med bussen hjemad 

igen. Vi stoppede dog på hjemvejen i 

Videbæk Park for at få saftevand, kaffe 

og kager. Og det var nok for ungerne 
det sjoveste ved turen. Der var en stor 

legeplads og en sø med ænder, så der 
kunne de få brugt noget af det krudt, 

de ikke havde fået brugt ved kirken. 

Og de voksne fik kaffen i fred, mens 

ungerne rasede ud. 
Sidst på eftermiddagen ankom vi 
trætte, men en oplevelse rigere, tilbage 
til Børnehuset. De fleste havde vist 

syntes godt om turen, men lille Christi

an var ulykkelig - Nu kom Connie 

aldrig til at passe ham i Børnehuset 
mere - for man kan da ikke arbejde i 
sådan en fin kjole ! ! 

Eva Broni 



Aktivitetskalender 

HUSK 

Deadline for 

GRØN BJERGS 

aktivitetskalender 1994 - 95 

d. 12. august
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ANNBBBIIG 
transport 

Sand & Grus Leveres 

Gummiged Udlejes 

Anneberg Transport A/S 
Internationale Transporter 

Højrisvej 2 - Grønbjerg 

DK-6971 Spjald 

Telefon 97384444 
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Vi har været på Snåsa. 

Og hvad står sådan en overskrift så for? 
Jo, vi står for 5 Grønbjergboere, der 

som medlemmer af Spjald-Grønbjerg 
koret deltog i korets genvisit på Snåsa. 

På Snåsa, sådan siger de bare der på 
stedet. Den 23. 6. drog et glad og 

forventningsfuldt kor i en fyldt bus og i 
højt humør nordpå. To sæt sangbøger, 

spil, historier og meget mere havde vi 
forsynet os med som underholdning på 

den 30 timer lange rejse til Nordtrønde 
lag. Vi skulle besøge vort venskabskor 

Snåsa-Grong Mandskor. Vi havde 
længe forberedt os med at øve sange 

og salmer. Og sliddet var det hele 
værd, skulle det vise sig. Hvilken 
modtagelse - langt ud over hvad vi 
havde forventet. Modtagelseskomiteen 
bestod af ca. 100 mennesker. Der blev 
sunget velkomstsange for os, serveret 
smørrebrød og kaffe i deres lokale 
forsamlingshus, før vi spredtes for alle 

vinde til privat indkvartering hos kor
medlemmerne. I alle disse hjem var 

velkomsten ikke mindre hjertelig. Her 
blev soveværelserne overladt gæsterne, 

og ellers serveret vin og andet kræs. 
Det var ikke så lidt, vi nåede at få 
indtryk af i de to dage (døgn) besøget 
varede. Koncerten i Snåsa Kirke var vel 
højdepunktet. Her sang vore to kor for 
hinanden, plus en ung visesanggruppe. 

Og så var der præsten, Birgitte, en 
ganske ung vikar, som forrettede hvad 

hun skulle på klingende norsk. Fik alle 
til at synge firstemmigt ganske spontant 
i kirken. På norsk. Det skulle senere gå 
op for os, at hun var pæredansk af sind 

og mæle, skønt opvokset og gået i 
skole i Flensborg. Hun fascinerede os 

alle meget. Efter koncerten var der 
aftenfest med spisning af egnsretter og 

dans i den lyse sommeraften. Og lyst 
blev det ved med at være, på denne 

årstid går solen kun lige under horison
ten på disse kanter. Det er svært at få 

alle de gode oplevelser med her, så i 
flæng skal nævnes nogle. Fjeldturen 
med dens flora og fauna. Betagende 
smuk stod Fruesko, den store orkide i 

klynger. Elge fik vi set, men ikke ulv og 
bjørn, som ellers kan træffes her. En 
8000 år gammel helleristning ind i 
klippen. Drukket vand af Hellig Olav-
kilden. Tro på undere eller la' vær', men 
det fortaltes, at der var efterladt flere 

brugte krykker her. Så vi håbede på det 
bedste. Vi besøgte lakseakvariet ved 

Namsen - Nordisk Skovbrugsskole og 
forsøgsstation. To museer og en 1000 
år gammel trækirke. Og på Grong 

videregående skole (rektor var kormed
lem) spiste vi dagens varme mad. Da 
det var laksedagen, bestod middagen 

selvfølgelig af lakseretter. Under 
middagen blev der taget officiel afsked 

korene imellem. For næste morgen 
måtte vi tidlig op og ha' næsen vendt 

hjemad igen. Det var ikke let at "sove 
bort sommernatten" som nordmændene 

siger, så efter nogle få timers søvn tog 
vi afsked med vore norske venner, som 

selvfølgelig alle var på pladsen igen. En 
stor oplevelse rigere, siger vi farvel og 
på gensyn. Vi var nok enige om, at vi 
havde besøgt jordens sødeste og mest 

gæstfrie folk. Et prægtigt land med 
stolte fjelde, brusende fosser, dovent 
flydende elve og ren luft. Ligesom på 
udvejen, hvor vi besøgte Nidaros 

Domkirke i Trondheim, havde vi også 
en afstikker på hjemturen, hvor vi så lidt 

på Oslo. Mange danske rejser til Norge 

på skiferie. Norge er også et besøg 
værd ved sommertid, især Nordtrønde
lag kan vi fra nu af anbefale. Sluttelig 

ros til chauffør Kaj, rejseleder Linda og 
historieguide Asger. Ingrid Kirk. 
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Grønbjerg Billardklub 
på Tysklandstur. 

Fredag, den 13. maj drog 8 medlem
mer fra Grønbjerg Billardklub til Tysk
land, sammen med 30 andre fra Vifa i 
Videbæk. De 8 medlemmer blev 
afhentet kl. 8°0 ved Grønbjerg Billard
klub af Abildå turistfart. Derefter kørte 
bussen til Vifa i Videbæk for at hente 
de sidste 30. 
Turen derned gik strygende. Der var 
en god stemning i hele bussen, folk 
sang og pjattede en del. Om grunden 
til den gode stemning skyldtes, at 
man kunne købe øl og vand om bord 
i bussen skal være usagt. 
Klokken 11 ankom bussen til Åbenrå 
havn, hvorefter alle passagerne gik 
om bord på færgen Åbenrå-Langballi
gau. Ombord på færgen fik hele 
selskabet noget at spise i de halvan
den time som turen varede. 
Da færgen ankom til Langballigau 
holdt bussen og ventede på selska
bet. Da bussen var blevet fyldt op 
igen, kørte den selskabet til Otto 
Duborg, hvor der var mulighed for at 
handle ind i en times tid. Efter endt 
handel mange penge fattigere kørte 
bussen hjemad mod Videbæk og 
Grønbjerg. 
Klokken ca. 2030 var de 8 medlemmer 
fra Grønbjerg Billardklub atter i Grøn
bjerg. 
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Tirsdag den 24/5 1994 var Bent lllum 
Hansen og Jan Eluf Jensen til årsmø
de i V.B.U. (Vestjysk Billard Union). 
Mødet foregik på hotel Ølgod. 
På mødet fik Grønbjerg Billardklub 
overrakt pokaler og diplom for deres 
gode indsats i V.B.U.'s holdturnering. 
Vores 2. hold fik jo som tidligere 
nævnt en flot 1 . plads i serie 3 og 
rykker derfor op i serie 2. Den kom
mende sæson stiller Grønbjerg Bil
lardklub op med 3 hold i stedet for 
som året før 2 hold 

Formand: 
Bent lllum 97 49 26 18 
Næstformand: 
Claus Vestergård 97 32 38 53 



Til landsstævne i Svendborg. 

Nok en gang har vi været med på unge 
piger og karle holdet til et perfekt 
arrangeret landsstævne. Vi mente godt 
nok inden vi drog afsted, at det ikke 
ville være muligt at overgå lands
stævnet i Horsens, og slet ikke når der 
skulle være 41.000 deltagere med. Men 
det var bestemt ikke ringere denne 
gang, alt klappede som det skulle og 
takket være det fynske eksotiske vejr 
med 30° varme hver dag, kunne det 
simpelthen ikke være bedre. Vi havde 
lånt en campingvogn af Jens Kirk og 
onsdag aften kørte vi sammen med 
drengene fra Klink og Langmose afsted 
mod Svendborg, da alle campingvogne 
skulle komme dagen før stævnet 
begyndte, for at undgå trafikkaos. De 
1200 deltagere fra Ringkjøbing Amt 
skulle bo på Sundhøj Skolen på 
Tåsinge, hvor boldbanerne var lavet om 
til campingplads. (Vi var ca. 15 delta
gere fra Grønbjerg). De som ikke havde 
campingvogn med, sov inde på skolen 
i klasseværelserne. Da vi kom ud til 
skolen blev vi budt velkommen af 3 
"stævnehjælpere". Der var allerede 
kommet mange før os, så der var hjælp 
nok at få til at stille forteltet op. 
Vi kunne gå i bad inde på skolen og i 
hallen, men det kneb lidt med det 
varme vand. Morgenmaden blev spist 
ude på skolen og så var det ellers 
afsted med "stævnebussen", som kørte 
ind til stadion for hvert kvarter fra kl. 600 

til 200 om natten. Inde på det ottekante
de stadion var der en masse god gym
nastik. Det er ikke den enkelte gymnast 
man lægger mærke til, men holdet som 
helhed. Selv ganske enkle øvelser har 
kæmpeeffekt når 3-400 mennesker 
udfører den på een gang og jo stær
kere farver dragterne havde, jo flottere 
tog det sig ud på grønsværen. 

Ringkjøbing Amt havde temaet "Him
mel og hav til forskel" og vi havde 
"skønne sild", bundgarnspæle og 
surtsejl med til at give den rigtige 
vesterhavsstemning. 
Vi havde ikke kunnet se sammenhæn
gen i det under de 1 0 fortræninger, 
men da vi var inde til opvisningen 
lørdag eftermiddag i bagende sol, faldt 
det hele på plads. Det er en fantastisk 
fornemmelse at løbe ind på stadion, 
når der er så mange tilskuere, og det 
er helt specielt når de starter en "bølge" 
som kører hele stadion rundt et par 
gange. Gallaaften var helt fantastisk 
med Lars Lilholt Band, Stig Rossen og 
masser af fyrværkeri. 
Bespisning foregik midt på dagen i 
kæmpe telte, hvor CF'ere stod for 
uddeling af de varme retter som DSB 
havde lavet. Maden var god og der var 
rigeligt af den. Der var ingen madkøer, 
for så snart vi havde fået bakken fyldt 
var det bare afsted ud på græsset for 
at spise. Morgenmad og middagsmad 
var inklusiv deltagergebyret på 950,- kr. 
og drikkevarer kunne så købes i Albani 
teltene. Varmen gav en naturlig tørst, 
men samaritterne havde nogle travle 
dage med at bære folk ind i skyggen 
og hente vand. Hver aften var der fest 
og glade dage i festteltene ved stadion 
og inde i Svendborg by. Det summede 
af liv overalt, og de lokale folk hyggede 
sig rigtigt sammen med os. Der blev 
danset og sunget til den lyse morgen, 
og der var ikke problemer med at falde 
i søvn når vi kom hjem i campingvog
nen. 
Vi vil til slut opfordre alle til at tage med 
til næste landsstævne, som afholdes 
Silkeborg i 1998. 

Hanne og Klaus 
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Grønbjerg Idrætsforening 1934 - 1994 - 60 år ung. 

I 1850 dyrkedes fodbolden, efter regler 
som i alle henseender minder om 
nutidens, i større engelske kostskoler. 
Fodbolden rullede til Danmark eller 
rettere København i 1879, da man 
startede Københavns Boldklub, og 
først omkring 1895 havde spillet for
plantet sig til provinserne, og man 
regner den egentlige jyske fodboldbe
vægelse fra omkring 1900. Jysk 
Boldspil Union (JBU) blevet stiftet i 
december 1895 med 1 O klubber fra de 
større provinsbyer. Dog blev fodbold 
først taget på programmet efter større 
og større pres omkring 1900 og først i 
1902 slog fodboldspillet igennem som 
unionsspil. Alt dette kan læses i "Jysk 
Fodbold i fortid og nutid" bind I, redi
geret af Aksel Alstrup og udgivet på 
Østergaards forlag i Odense 1950. 

Der skulle alligevel gå godt tredive år 
inden Grønbjerg Idrætsforening blev 

stiftet d. 1 o. august 1934. 

Videre kan læses i "Jysk Fodbold i 
fortid og nutid": "Uden at mene noget 
med det, kan man vel nok sammenlig
ne Grønbjerg Idrætsforening med 
gøgeungen, der skubber redens rigtige 
unger ud for selv at blive til noget stort. 
Det begik sig nemlig således, at 
Grønbjergs ungdom spillede fodbold i 
adskillige år før GIF's oprettelse. De 
spillede det blot i Ørnhøj Boldklub, 
men efterhånden kom denne klubs 
spillere næsten udelukkende til at 
bestå af grønbjergensere, og da man 
egentlig ikke behøvede at skamme sig 
over sit eget navn, måtte Ørnhøj 
Boldklubs gamle medlemmer finde sig 
i, at klubben skiftede navn til Grønbjerg 
Idrætsforening." 
Under Ørnhøj Boldklub var man tilslut
tet JBU og blev i 1933 placeret som nr. 
3 i sin kreds. 

GIF's første kamphold i 1934: Ejnar Østergaard, Knud Kristensen, Ole Kristensen, Arne 

Østergaard, Henry Christoffersen, Erling Østergaard, P. Østergaard, Th. Pøhl, Halfdan Kristensen, 

Svend Nedergaard og Richard Kjær. 
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I 1935 rykkede GIF op i A-rækken med 
et hold bestående af: William Ceder
gren, Halfdan Kristensen, Richard 
Kjær, Ejvind Søgaard, Peter Øster
gaard, Thomas Pøhl, Ejnar Østergaard, 

Knud Kristensen, Ole Kristensen, A. 
Østergaard og Erling Østergaard. 
Først i 1950 nåede man mellemræk
ken, men det var til gengæld også 

efter en indsats i den ordinære tur
nering, som var uden sidestykke i hele 
Jylland, idet foreningen scorede 35 
point ud af 36 mulige. I kampen frem 
mod jyllandsmesterskabet i A-rækken 
blev Grønbjerg besejret af Ikast som 
blev Jyllandsmestre. Holdet bestod da 
af spillerne: Henry Poulsen, Alvin 

Madsen, Arne Madsen, Knud Kristen
sen, Jens Kristensen, Gunnar Iversen, 
Arne Østergaard, Kristen Kristensen, 
Svend Vestergaard, Erling Østergaard 
og P. Emil Nielsen. Det skal her 

bemærkes at der er tre gengangere fra 
oprykningsholdet i 1935 nemlig Knud 
Kristensen og Erling og Arne Øster
gaard. Om sidstnævnte kan i øvrigt 
bemærkes, at med undtagelse af en 
halvsæson, hvor han måtte holde 
pause på grund af et brækket ben, har 
spillet samtlige turneringskampe for 
klubben. I alt bliver det ca. 235 og alle 
som senior - en rekord som ikke 
mange landsbyspillere kan opvise 
magen til. 

Kampholdet fra 1941: Arne Østergaard, Knud Kristensen, Henry Poulsen, Svend Vestergaard, 

Erling Østergaard, Ejvind Søgaard, Jens Kristensen, Knud Vestergaard, Halfdan Kristensen, 

William Cedergren og Kurt Raben. 

Videre kan læses i "Jydsk Fodbold": "at 

det organisatoriske kan stå mål med 
det sportslige. I 1945 indviede GIF et 
dejligt lille stadion, som gennem 

frivillige bidrag og arbejdsindsats blev 

realiseret for 25.000 kr., hvoraf der i 
dag kun resterer 5.000 kr. at afdrage -
en beundringsværdig præstation." 
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Videre kan læses: 
"Af de ældre spillere og ledere, som 

har været af afgørende betydning for 
GIF, må man især fremhæve Halfdan 

Kristensen, Peder Østergaard, Ole 
Kristensen og Ejnar Østergaard. De var 

alle med til at indmelde Klubben i JBU 
i 1933, hvilket dengang var noget 

ganske exceptionelt på egnen. Fore
ningens nuværende sekretær Jens 

Tage Christensen, var manden, der 
trak i trådene, da Grønbjerg skulle 
have eget stadion. Steffen Johansen, 
Holstebro, er vel nok den mand der 
har den største andel i den sportslige 

fremgang i de senere år." 

Holdet der kæmpede GIF op i mellemrækken: træner Steffen Johansen, Arne Østergaard, Kristian 

Kristensen, Svend Vestergaard, Erling Østergaard, P. Emil Nielsen, ieder Tage Christensen, Knud 

Kristensen, Jens Kristensen, Gunnar Iversen, Alvin Madsen, Henry Poulsen og Arne Madsen. 

Fodboldens vilkår i Grønbjerg fra 1934 - ca. 1950. 

I det følgende fortæller Knud Kristen
sen, Erling Østergaard og Jens Kristen
sen om ''fodboldens forår" i Grønbjerg. 

Grønbjergs første fodbold. 

Lærer Vestergaard der var lærer her 
omkring århundredeskiftet havde 
observeret at alle de karle der var på 
landet ikke altid var den bedste snak 
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der blev ført i de forskellige karlekam
re, og det var ikke "opbyggeligt". 
Derfor indkøbte han nogle fodbolde og 
så blev der spillet fodbold ved øster 

Holmgaard. (i dag ejet af Johs. Kirk) 
Lærer Vestergaard observerede at 
fodbolden heller ikke altid var lige 
"opbyggelig", så derfor begyndte han 

at holde aftenskole, men fodboldspillet 
fortsatte. 



Den første bestyrelse i 1934. 

Peter Østergaard, Ole Kristensen, 
Ejnar Østergaard, Henry Christoffer

sen og Halfdan tog initiativet til at 
oprette Grønbjerg Idrætsforening. De 

lavede endvidere den overenskomst 
med Ørnhøj Boldklub ved Thomas 
Pøhl, at de skulle afgive alle pokaler
ne til Ørnhøj Boldklub måske også 
med rette, da der stod Ørnhøj Bold
klub på dem. Thomas Pøhl fik alle 

pokalerne med, og han måtte cykle til 
Ørnhøj med alle lommer og hænder 
fyldt med pokaler og måske ikke helt 

begejstret for udviklingen. 

Ovennævnte 5 personer udgjorde da 
også den første bestyrelse med 

Halfdan Kristensen som formand. 

Knud Kristensen og Erling Østergaard 
var på det tidspunkt hhv. 17 og 16 år, 
og på forespørgsel om ikke de kunne 

have været med i bestyrelsen, blev 
der sagt: "Neeej da, vi var da ikke 
andet end 2. eller 3. karle på landet 
dengang. Vi var da en snes år inden 
vi begyndte at komme med i bestyr
elsen". 

Træningen. 

Til at begynde med trænede vi selv, 
og det foregik på den måde at to 
blev valgt til at trække lod mellem de 

14 - 16 stykker der var mødt op. De 

bedste blev jo altid valgt først, og de 
to hold der blev ud af det, spillede så 

mod hinanden. Der var ingen dom

mer, men var der nogen, der var for 
grove blev der frispark. Der var ikke 
noget organiseret opvarmning, 
styrke- eller konditionstræning. Man 
kunne måske også sige, at det var 

overflødigt, da alle var på landet og 

kræfter og kondition, havde vi jo 

gennem vores arbejde. Et forår skulle 
vi spille mod Skjern, og i de første 20 
minutter løb de os fuldstændig over 
ende, men så kunne de ikke mere. Vi 

var jo vant til at gå i muld til daglig og 
så kørte vi dem fuldstændig ned, vi 
vandt nok 6 eller 8 - 2. Vi var nok 

noget seje til at komme igang, men vi 
kunne blive ved længe. Vi kunne 
præstere at møde op imod 30 til en 
træningsaften, det var ret fantastisk. 

Og var vi ikke så mange, spillede vi til 
et mål. Men ellers trænede vi selv med 

drengene. Henry Christoffersen træne
de tit med drengene. Efterhånden fik vi 

en træner fra Holstebro, og det hjalp jo 
vældigt. Træningen blev efterhånden 
organiseret så vi øvede hop, hurtigløb 

og meget mere. Vi havde gode træ
nere, der forstod at få os til at arbejde. 

Så blev der fløjtet, ind på tre rækker 
og så fortalte han en historie. "Nå 
drenge så skal der bestilles noget 
igen" - jo han forstod at få os til at 
bestille noget. 

Vi havde måske et særegen problem 
her i Grønbjerg, idet der var mange 
med de samme navne, så Knud blev 

kaldt "Knud op fra Jens Grønbjerg" og 
Erling Østergaard blev kaldt "den 

mindste af Wolles drenge" og Jens 

Kristensen blev kaldt "Jens Post". 

Den første taktik. 

Den første gang der blev lagt taktik, 

var ved en oprykningskamp i Ringkjø

bing mod Tarm. Det var Peter, Ole og 

Halfdan der stod for det. Peter Øster
gaard spillede centerhalf, og var ikke 
stærk som centerhalf. og vi havde 
fået at vide at Tarms centerforward 
var stærk. Ole Kristensen spillede 

centerforward for os, og han var 

stærk, hurtig og kunne holde til al 
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ting. Så han skulle trække sig tilbage 

og hjælpe Peter Østergaard. Der kom 

noget spil ud af det, fordi deres center

half der skulle passe på vores center

forward, ikke kunne finde ud af hvor 

vores centerforward var blevet af. Det 

hul der opstod der, udnyttede vi så til 

resultatet 5 - 3 over Tarm. 

Spillerudstyr. 

Jens Post beretter, at da han be
gyndte med at spille fodbold, benyt

tede han sin fars fodboldstøvler, der 

var forsynet med stålsvang og stål

næse, og så var der ekstra knoglefor

stærkere på. Knogleforstærkere var 

læderlapper, der gik op om knogler

ne på indvendig og udvendig side af 
ankelen. Støvlerne var endvidere 

forsynet med knopper, der var søm
met fast. Dette udgjorde til tider stor 

fare for spillerne, hvis man blev ramt 

på skinnebenet med nogle slidte 

knopper hvor sømmene stak ud fra. 

Det øvrige udstyr som bestod af 
benklæder, trøjer, lange strømper 

osv, betalte vi selv. Der var ikke 

noget der hed knæbeskyttere eller 

benskinner, men skete der noget 

kunne det anskaffes. Man benyttede 

da også en gammel Hjemmet eller 
Familie Journal som benbeskytter, og 

det var udelukkende for, at Dagbladet 

var for tyndt. 

Trøjer. 

På et tidspunkt var der nogle fra 

bestyrelsen, der var i Holstebro for at 

se en kamp med spillere fra Østrig. 

Østrigerne var iført sorte trøjer og 

hvide benklæder, og de spillede efter 

sigende "noget skjøn fodbold". Dette 

resulterede da også i, at der blev 
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sagt: "Sådanne trøjer må vi også ha". I 

en årrække spillede man i sorte trøjer 

og hvide bukser. Omkring 1950 skifte

de man "uniformen" ud til en dragt, der 

bestod af stribede trøjer og hvide 

bukser. 

Baner. 

Grønbjerg Idrætsforening har trænet 

fodbold flere steder. Til at begynde 
med spillede man ved Grønbjerg
gaards "gammel have". Her skulle 

man så først ud for at fjerne de vær

ste "kokasser", inden man kunne 

begynde. Ligeledes var det jo ens for 

begge hold hvad angår knolde, 

græstuer osv, men så var man til 

gengæld fri for at slå græsset, det 
overlod man til køerne. Målene var 

stolper der var sat i jorden med en 

overlægger og kunne ikke flyttes. 

Grønbjerggaard lå dengang på den 

sydlige side af Algade i nærheden af 

Algade 1 og 3. 

Fra omkring 1935 spillede man på 
den nuværende stadion, med de 

niveauforskelle der nu var, ca. 1 - 1,5 

m fra den ene ende til den anden. 

Først under krigen blev der nivelleret 
ud og jævnet, så banen blev mere 

bekvem at spille på. Ind imellem 
spilledes der på et areal ved præste
gården på Sønderkjærsvej. 

Skader. 

Skaderne på spillerne var oftest små 
og ubetydelige, men engang brække

de Jens Post sin næse, godt nok 

inden kampen skulle begynde, men 

han spillede alligevel hele kampen, 

og som han siger "det gjorde sgu 

ondt, hver gang jeg skulle nikke til 
bolden". Så måtte han på Holstebro 



sygehus for at få den rettet op. Næsen 
lå helt omme på siden af kinden, og 
der måtte et billede med, for at de 
kunne se hvordan den havde set ud. 
Jens sagde til doktoren, at han ikke 
skulle rette den for meget op, for han 
var forlovet dengang og det passede 
lige med den skæve næse, så den 
ikke kom i vejen. 

Økonomi. 

Da vi kom i mellemrækken skulle vi 
jo "langt" omkring og da gav vi spil
lere 5 kr., og så betalte klubben re
sten. Når der var tilskuere med, kun
ne det gerne gå lige op. 
For en sommer betalte vi til at begyn
de med 1 krone, senere da vi flyttede 
til en anden bane betalte vi 2 kr. 

Bestyrelsens arbejde. 

En anden side af bestyrelsesarbejdet 
var arrangering og afvikling af bal og 
andre fester. Det kostede 2 kr. for 
herrer og 1 kr. for damer at komme 

ind. Specielt lystig kunne det gå for sig 
når brunkulsarbejderne fra Abildå, 
Spåbæk og Ørnhøj og engang helt fra 
Søby, troppede op i deres gammel tøj. 
Så skulle der slåsses, Erling og Jens 
var hhv. formand og kasserer, og de 
blev enige om at slippe pigerne og 
komme op til døren, men inden de 
kom derop, havde brunkulsarbejderne 
møvret dørvogteren ind. Der kom dog 
hurtigt nogle af de stærkeste fra Spjald 
og Hover til. Erling havde fat i hovedet 
på een, der bad om at få sin hat, så 
skulle han nok gå, da løb blodet fra 
tænderne, så Erling havde da klemt 
noget. Der blev ikke slået een eneste 
gang. De blev bare "sat på plads". 
Søbyfolkene sagde efter episoden, at 
næste gang der var bal i Hover, skulle 
de hoverfolk få så møj tærsk. Og 
selvfølgelig skulle vi til Hover, og de 
eneste der ikke kom, var da dem fra 
Søby. 

Til sidst skal hermed bringes en hilsen 
til Grønbjerg Idrætsforening fra Erling 
Østergaard. 

Nogle erindringer fra min tid som aktiv seniorspiller i GIF. 
fra 1958 til 1969. 

af Kristian Knudsen 

Da foreningens protokol fra den 
periode er blevet stjålet, vil jeg drage 
nogle ting frem fra den tid, som jeg 
bedst husker. 
Jeg kom med på Serie 2-holdet, da 
Agnar Madsen (smed) blev syg. Der 
var et utroligt godt kammeratskab og 
sammenhold på holdet, og det var 
næsten lige meget, hvor langt væk de 
forskellige flyttede, så kom de hjem for 
at spille fodbold. Der var flere af os, 

der var soldater i den periode - lønnen 
var 2,50 kr. pr. dag - og rejsen med 
tog skulle vi selv betale. Jeg tog gerne 
turen hjem fra København for at spille 
kamp. Her kom det gode kammerat
skab så frem igen, for de øvrige 
spillere og klubben gav et bidrag til 
billetten til soldaterne. 
Det var i 1959, at vi opnåede den 
bedste placering i Serie 2 og da 
kæmpede vi om oprykning til Serie 1 
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med Spjald. Til vores lokalopgør på 
Grønbjerg Stadion var der ca. 1200-
1300 tilskuere til kampen, som Spjald 
vandt 2-1 og dermed rykkede Spjald 
op i Serie 1 . Efter kampen stod vores 
lokale landbetjent Pedersen og diri
gerede færdslen, da alle de mennesker 
skulle ud af Grønbjerg igen. 
Holdet dengang bestod af følgende 
spillere fra målmand til venstre wing: 
Arne Sundgård, Karl Ørntoft, underteg
nede, Kaj Sinkjær, Knud Pøhl, Ib Pøhl, 
Poul Kristensen, Helge Skytte, Ole 
Pøhl, Gunnar Sinkjær og Oskar Krogs
gård. 
Vi var altid med i nordkredsen og det 
gav nogle lange ture, når vi skulle til 
Thisted, Snedsted, Vorupør, Hundborg 
- ja der· var flere klubber deroppe
omkring. Nogle af de klubbers styrke
var meget afhængig af, hvor mange
fiskere, der var på havet.
Resultatmæssigt blev det ved at gå
godt indtil 1962-63. På det tidspunkt
var der nogle spillere, der stoppede på
grund af alder og et par stykker flytte
de til andre klubber, men der kom
også nogle gode unge spillere med i
stedet. Kammeratskabet var stadig
godt, men resultaterne var meget
svingende.

Vi måtte ned i Serie 3 og et par år efter 
blev det Serie 4. Vi var så en tid oppe 
i Serie 3 i en kort periode, før det igen 
blev Serie 4. 
Dengang havde vi ikke et luksus 
klubhus, som vi har i dag, men når vi 
havde spillet en kamp, samledes vi tit 
oppe i Tages kælder og fik en øl eller 
sodavand - det var hyggeligt og der 
blev snakket meget fodbold og fortalt 
nogle historier. Tit var dommeren med, 
så kunne vi få snakket ud med ham, 
hvis vi havde været utilfredse med 
hans præstation. 
Vi havde altid trænere fra Holstebro. 
Den første var Ejnar Jørgensen, ham 
synes jeg, at vi lærte meget af. Deref
ter havde vi Theodor Nielsen og efter 
ham Orla Amkjær - også 2 dygtige og 
friske trænere. 
Der var 3 ledere i klubben, som jeg vil 
nævne på grund af deres store arbejde 
og interesse i foreningen - det var 
Tage Kristensen, Erhardt Pedersen og 
Åge Post (fodbold Åge). 
Der var næsten ikke en træningsaften 
eller en kamp, hvor de ikke var nede 
og se på og snakke med os bagefter. 

Jeg vil slutte med at sige tak for en 
god tid i Grønbjerg IF og ønske god 
vind fremover. 

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

Totalentreprise o Modernisering o Gulvbelægning 

Kristen Agerlund Jensen 
Peter Ø. Christensen 

97 38 42 70 

97 38 42 78 - Biltlf: 30 95 47 78 

INGEN OPGAVE ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE. 



En køn blomst - en stor buket roser. 

fra 1972 - 1984 
af Bjarne Bager. 

En lille køn blomst som blev plantet 
1 0. august 1934, er i dag vokset til en 
rigtig stor buket roser, som i 1994 viser 
sig, i sin røde trøje, næsten overalt i 
Danmark. Det kan Grønbjerg være stolt 
af. 
Jeg har i år været medlem af Grøn
bjerg I F i 4 7 år, så jeg har oplevet 
både op- og nedgangstider, men det 
er jo næsten altid de gode tider, man 
mindes bedst. Her vil jeg nævne nogle 
data fra nyere tid i GIFs historie. 

11958 blev Klubhuset på Frydendalsvej 
bygget. 
I 1970 blev lysanlægget på Stadion 
lavet - pengene til dette blev indtjent 
ved midnatsballer. 

I 1972 begyndte Grønbjerg IF med 
damefodbold - første træner var Hugo 
Pedersen (bror til brugsuddeleren) og 
der var en rigtig god tilslutning. 
I 1974 trak Spjald IF deres damehold, 
hvorefter Else T. Sørensen og Aase 
Olesen m. fl. kom til Grønbjerg for at 
spille - det betød virkeligt meget for 
GIF. Dette år vandt vi Serie 2 damer 
med 12 kampe og 24 point og en 
målscorer på 44-11 . 
I 1975 skulle vi så prøve kræfter med 
Serie 1 og kredsvinderpladsen blev 
opnået med 27 point, så skulle vi spille 
om det Jydske Mesterskab. Semifina
len vandt vi på hjemmebane med 4-1 
over Vejle DB, selvom Birgit Skytte 
blev udvist af dommer Walther Hansen. 
Så var vi klar til at spille finalen, som 
skulle afvikles i Hobro. Kampen, 
Voerså-GIF endte 2-3 og så var GIF 
Jydsk Mester for 1 . gang i klubbens 

historie - det blev fejret på bedste vis. 
I 1976-77-78 spillede vi i Jyllandsseri
en, men pointhøsten var ikke så stor, 
så vi måtte ned i Serie 1 . 
I 1979 spillede vi i Serie 1 og ved 
siden af, havde vi et godt pigehold, 
der sluttede sæsonen med 28 point 
efter 14 kampe med en målscorer på 
83-8.
Semifinalen om det Jydske Mesterskab
blev spillet mod Billum på udebane -
her vandt vi 1-2. Finalen skulle spilles
i Skive mod St. Retstrup og her måtte
vi se os besejret med 2-1.
I 1980-81-82 kom der nogle sølle år for
klubben, både sportsligt og økono
misk. Herrefodbolden blev flyttet til
Spjald og lederarbejdet gik lidt op og
ned.
På generalforsamlingen i 1983 kunne
de unge ledere ikke klare mere og de
talte om at nedlægge foreningen.
Trænere til den forestående sæson var
ikke fundet, så det blev en livlig
generalforsamling for de få fremmødte.
Vi fik alligevel valgt en bestyrelse og
trænerne blev også fundet. Damerne
skulle trænes af Poul Højmose og
Kristian Pedersen - juniorpigerne af
Else T. Sørensen med undertegnede
som holdleder.
1983 blev så året, hvor GIF viste, at
det ville gå mod bedre tider. Der var et
godt samarbejde mellem trænere,
ledere og bestyrelse. Rent sportsligt
gik det også godt. Serie 1 fik 30 point
for 16 kampe og var hermed klar til at
spille semifinale om det Jydske
Mesterskab, GIF-Vejle 5-2.
Finalen blev spillet i Silkeborg mod
Åbyhøj. GIF vandt 2-1 og var hermed
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Jydsk Mester for 2. gang. 
I 1984 spillede vi i Jyllandsserien og fik 

25 point efter 18 kampe. 

Serie 3, damer (2.holdet) blev kreds
vinder med 27 point for 18 kampe. 
Heldet tabte første kredskamp 
Kjellerup 3-0. 
I 1985 spillede vi stadig i Jyllandsseri

en og opnåede 22 point for 16 kampe. 

Udover JS havde vi Serie 3 og Dame 
Junior B. 
I 1986 skulle vi spille om det Jydske 

Mesterskab efter en god sæson med 

31 point efter 18 kampe. Finalen skulle 

spilles i Hobro, som er vores lykkeba

ne, mod Frederikshavn. 
GIF vandt 3-1 og var hermed Jydsk 
Mester for 3. gang. 
I 1987 blev det nye klubhus endeligt 

færdigt efter 3 års arbejde, hvor en del 

frivillige gav en hånd med. Klubhuset 

blev indviet 7. juni 1987. 

Det første år i Danmarksserien gik godt 
og i 1988 og i 1989 var vi stadig med 
i toppen. 
I 1990 blev vi nr. 2 i Danmarksseriens 
vestkreds med Vorup på 1. pladsen. 
Den første kamp om en plads i 1. 
division skulle spilles mod Sundby fra 

Sjælland på hjemmebane. GIF vandt 4-
1 og skulle dernæst til Ballerup, hvor vi 

skulle møde Skovlunde. 
Kampen endte 1-0, så vi kom desvær
re ikke op i divisionen, men hjemturen 
i bus var rigtig god og uforglemmelig. 
1991 blev året, hvor vi nåede helt til 

tops og rykkede op i 1. division, lan

dets bedste række for damfodbold. 
I 1992-93-94 spiller vi stadig i 1. 

division, dog er der kommet en række 
over 1. division, nemlig Elitedivisionen. 

Ved sommerpausen ligger 1 . division 

på en 6. plads, Serie 1 ligger på en 1 . 

plads, Serie 3 ligger nærmere bunden 
end toppen og vort Dame Junior hold 
har efter forårets kampe kvalificeret sig 
til mesterrækken, så 1994 og fremtiden 
lover godt. 

Så vil jeg slutte med en rigtig stor tak 

til alle, på landet som i byen, for godt 
samarbejde og hjælpsomhed igennem 
mange år og håbe, at I stadig vil bakke 
op om Grønbjerg IF. 

Med venlig hilsen og tak for mange 

gode timer. 

LAVPRIS-TRADSILO 
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Optager selv kornet i en STAUNING trådsilo og hold 
omkostningerne nede. De solide og let håndterlige 

siloer er fremstillet af 4 mm 
punktsvejset. galvaniseret tråd, 
der er så svær. at man kan klatre 
i den. lndvndig er de beklædt 

med specialvævet 
tuftgennemtrængeligt 

,JU:j potypropyten, der er 
modstandsdygtig 
mod råd. 

Priserne er ab Grøn
bjerg + moms. Beta
ling efterkrav. 8 da
ges returret. 

Type 
Lagersilo SL 150 
Lagersilo SL 200 
Lagersilo SL 250 
Lagersilo SL 340 
Lagersilo SL 410 
Lagersilo SL 415 
Lagersilo SL 550 

Byg 
150tdr. 
200tdr. 
250tdr. 
340tdr. 
410tdr. 
415tdr. 
550tdr. 

H Diam. 
3m 3m 
4m 3m 
3m 4m 
4m 4m 
5m 4m 
3m 5m 
4m 5m 

Pris 
kr. 2.130 

kr. 3.040 

kr. 3.080 

kr. 3.480 

kr. 4.245 

kr. 4.025 

kr. 5.110 

Tilbehør til Stauning Siloer: Mandehul, snegleud
tag. beluftningssæt, specialvæv til plantørring. 

STAUNING SILOFABRIK I/S 
Sønderkjærvej 18, Grønbjerg, 6971 Spjald 

Tlf. 97 38 44 60 også aften og weekends 
.,I 



Tour de Pedal 1994. 

Igen i år har Grønbjerg GUF arran

geret Tour de Pedal i samarbejde 

med Dansk Firmaidræt. 

Vi cyklede 4 aftener i maj måned, og 

der var ganske god deltagelse hver 

gang; men til sådanne ture, der går 

rundt i vores nærmeste omegn i det 

spæde forår, er der plads til mange 

flere. 

Dog tror jeg, at de der var med, nød 

turene og samværet ved posterne. 

Man får måske snakket med nogen, 

man ikke har set længe. 

I lighed med sidste år havde vi 

sammen med Ørum i Spjald som 

hovedpræmie udsat en cykel. Den 

blev der trukket lod om den sidste 

aften. Den heldige vinder blev Anne 

Grethe Pedersen. 

Der ud over havde vi mange præmier 

skænket af Ringkøbing Bank, Land

bobanken, Brugsen, Tømmerhande

len, DLG, og den sidste aften gav 

Gutte som sædvanlig is til alle. 

På gensyn til næste år. 

Galleri Jylland 

Juli 

Sommerudstilling 

August 

Rolf Mogensen 

surrealistiske malerier 

Fernisering d. 7. august 1994 

September 

Karl-Heinz Boserup 

Skulpturer 

og 

Dieter Wien 

Tysk maler 

Fernisering d. 4 september 

GRØNBJERG EL 

v/Wilfred Pedersen, Aut. EL-installatør 

Grønbjerg. 6971 Spjald 
Tlf. 97 38 41 15. Biltlf. 30 97 81 15 
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Mindeord. 

Frede Larsen, Grønbjerghjemmet, 
døde den 15.maj 1994 og blev begra
vet på Nørre Omme Kirkegård den 
18. maj. Han blev født i Borbjerg
Sogn den 8. oktober 1919 og blev
altså 74 ½ år gammel. Det er meget
lidt, jeg ved om Fredes livsløb, indtil
han kom til Grønbjerg. Fra barndom
men af var han handicappet, og han
var ikke i stand til at følge den almin
delige skoleundervisning, da han
nåede den skolepligtige alder.
Man forsøgte så at give ham lidt
boglig lærdom i hjemmet, men opgav
det. Allerede som 9 årig blev Frede
sendt hjemmefra til specialhjemmet
"Løgumgård" i Sønderjylland.
I 1962 blev han overflyttet til Ribe
lund, og her var han så til Grønbjerg
hjemmets oprettelse. Han kom til
Grønbjerg den 21. april 1985. Siden
da blev han kendt og afholdt af bebo
ere og personale på Grønbjerghjem
met. Og godt var det, at Frede endte
sine dage her. På Grønbjerghjemmet
følte han sig hjemme, og der blev
han glad for at være. Frede havde
talebesvær, og det gjorde det yderli
gere besværligt for ham at få sagt,
hvad der lå ham på hjerte. Men jeg er
ikke i tvivl om, at han betragtede det
som noget af det bedste, der var
hændt ham gennem hele livet, at han
kom på Grønbjerghjemmet. Der fik
han sit eget værelse, fik en god og
kærlig pleje og gode kammerater.
Frede var så ene i verden, at det kan
gøre ondt at tænke på det. Hans
nærmeste familie var forlængst døde,
og han var helt overladt til offentlig
forsørgelse. Der var ikke engang en
af de nærmeste tilbage, som kunne
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tage stilling ti!, hvor han skulle begra
ves. Men siden Frede kom til Grøn
bjerg er der mange, der har lært ham 
at kende og kom til at holde af ham. 
�et er ikke for meget sagt, at Frede på 
sin måde har været med til at berige 
mit liv. Hans glædesudbrud og hjerteli
ge hilsen, når han så mig, tror jeg 
aldrig, jeg vil glemme. Det glædede 
mig, da han første gang inviterede mig 
til sin fødselsdag. Da man på hjemmet 
havde spurgt ham, hvad han ønskede 
til sin fødselsdag, havde han svaret, at 
han bl.a. gerne ville, at præsten kom 
derop. På den måde har jeg været 
med til Fredes to sidste fødselsdage. 
Og samtidig blev jeg vidne til, hvad 
man fra hjemmets side havde gjort, for 
at han kunne få en rigtig god dag. 
Frede holdt meget af musik, og han 
havde et stort antal bånd med den 
musik, som han bedst kunne lide. En 
hel del tid har han hygget sig med at 
lytte, når han afspillede disse bånd. 
Men på hans sidste fødselsdag kom 
der en og spillede på harmonika for 
ham, og det var et højdepunkt. 
Det er strengt, når et menneske ikke 
kan udtrykke sig og sætte ord på, 
hvad der ligger det på hjerte. Frede 
prøvede f.eks. mange gange med ord 
og bedende øjne at forklare mig, at 
han havde smerter, og jeg følte, at i 
det spørgende blik lå der: Kan du da 
ikke hjælpe mig? 
Fredes smerter kunne jeg ikke lindre, 
men han viste mig fortrolighed og tillid 
lige til det sidste. Og pludselig var 
Frede Larsen der ikke mere. Han 
havde stridt den sidste strid og var 
stille sovet ind. 
Vi er nogle, der både vil mindes Frede 
Larsen med taknemmelighed og savne 
ham i fællesskabet på Grønbjerghjem
met. Ernst Mølgaard Ottosen. 



Grønbjerg IF 

RECEPTION 
Last in first out. 

Det er ikke normalt, at Grønbjerg IF's 
bestyrelse arbejder efter UFO-princip

pet - og heller ikke ønskeligt. I Hans 
Thysens tilfælde måtte vi desværre 
gøre en undtagelse. 

Grønbjerg IF afholder i forbindelse 

med 60 års jubilæet, 

onsdag d. 1 O august 1994 

reception kl 16°0 
- 18°0 

i Klubhuset. 

Hans Thysen ny ung tilflytter i byen 
indtrådte som den eneste ny i GIF's 
bestyrelse ved generalforsamlingen i 

februar 1994, men vi har med bekla
gelse, måtte sige farvel til ham. Om det 
er alle GIF's unge piger eller blot et nyt 
og spændende job i Salling, der har 
fået Hans til at melde fra, skal vi lade 
være usagt, men vi ønsker ham alt 
mulig held og lykke og håber, at han 
ikke glemmer smørhullet Grønbjerg. 
Ulla Kjærgaard, Holstebro (tidl. Grøn
bjerg) er som suppleant indtrådt på 
Hans' plads i bestyrelsen. 

Sponsorer og øvrige venner af klub
ben er meget velkomne til receptio
nen, hvor GIF er vært ved et lettere 
traktement. 

Grønbjerg IF 

Ørnhøj-Grønbjerg Havekreds. 

Torsdag d. 4. august kl. 19°0
• 

Havevandring i 2 landbohaver i Abildå. 

Vel mødt! 

Vi mødes hos Unne og Chr. Nielsen, Askowej 31, derefter hos Birthe og Jens 
Mikkelsen, Trehøjevej 81. Sidste sted nyder vi vores medbragte aftenkaffe. 

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds deltager i udstillingen "Blomstrende ideer", i 
Struer hallerne d. 20. - 21. august. I forbindelse med udstillingen vil der være 
nogle åbne haver i Struer området. 

Med venlig hilsen Ørnhøj-Grønbjerg havekreds: Else Iversen. 
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En Vestberliner i Vestjylland 

Jeg hedder Birgit Heise, arbejder som 
pædagog i Grønbjerg Børnehus og 
kommer fra Vestberlin, hvor jeg har 
boet hele mit liv, indtil vi, John som jeg 
er gift med og jeg, for nu næsten 5 år 
siden for alvor besluttede, at flytte til 
Danmark. John kom i 1990, mens jeg 
fortsatte i Berlin med at arbejde, hvor 
jeg var leder af en integreret børneha
ve med 130 børn. Da John fandt fast 
arbejde, som musiklærer i Ringkøbing 
kommunale musikskole, var det muligt 
for mig, at kvitte jobbet i Berlin, for 
også at komme. Det var for 2 1/2 år 
siden. Vi bor ude på landet, lidt uden 
for Herberg, på et lille nedlagt land
brug. 
Hvorfor kom vil til Danmark? 
Danmark lærte vi for første gang at 
kende i begyndelsen af 60erne og 
allerede dengang opstod der en drøm 
om, at komme til at bo her engang. Vi 
kunne godt lide den danske mentalitet 
og deres tolerante måde at omgås 
hinanden og fremmede på. Vi fik, som 
tysker, en chance for at vise, at der 
kommer en ny generation, der er 
demokratisk og ikke ond. At få denne 
chance, var dengang ikke en selvfølge
lighed, knap 20 år efter den anden 
verdenskrig, og vi kunne godt forstå, at 
der var mange i udlandet, der bare 
sagde - tysker, nej tak. 
Vi skammede os over vores land og 
det tyskerne havde gjort og vi spurgte 
os selv, hvad ville vi have gjort 
dengang. Ville vi også, som de fleste, 
bare har kigget væk for at kunne sige 
senere, at man ikke har vidst noget? 
Det kan vi ikke nøjagtigt svare på, men 
vi kan være meget opmærksom på, at 
sådan noget ikke kan ske igen. Vi føler 
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et stort ansvar for, at se meget kritisk 
på Tyskland og dets udvikling. 
Efter vores første ophold i Danmark 
kom vi i løbet af de næste 30 år 
utallige gange og vi opnåede nogle 
rigtige gode venskaber, som blev 
plejet over mere end 20 år. Det gav os 
mulighed for, at lære lidt mere at 
kende om jeres land og kultur og vi 
kom til at synes mere og mere om 
danskerne. Så det var for os meget 
naturligt, at vi, efter et valg til det 
berlinske senat, hvor et ekstremt 
højreparti fik et sådant stort stemmetal, 
at de var med i vores berlinske parla
ment, besluttede at flytte fra Berlin og 
komme til Danmark. 
Vi ved, at vi er utroligt heldige. Vi bor 
på et dejligt sted og har dejlige nabo
er, som er meget hjælpsomme. I 
begyndelsen har vi haft stor brug for 
hjælp, for som bymennesker var vi ikke 
vant til, at klare alle de små vanskelig
heder der opstår i et gammelt hus. Og 
vi har det vigtigste for at integrere os i 
et samfund - vores arbejdspladser. 
Da jeg begyndte med, at arbejde i 
Børnehuset begyndte også, min elevtid 
i dansk samfundskendskab og jeg er 
stadigvæk lærling. Der er mange ting, 
jeg som tysker af efterkrigsgeneratio
nen har lært man ikke gør, men det 
gør man med stor glæde i Danmark. 
F.eks. fællessang, i Danmark en skøn
og hyggelig måde at vise, at man har
en fælles baggrund og er fælles om
noget, men utænkeligt der, hvor jeg
kommer fra. Tyske folkesange dem
synger man ikke, de er blevet misbrugt
og man tænker med det samme på
"Hitlerjugend", kun meget højre orien
terede foreninger plejer den tyske



folkesang. En flagstang i en hver have 
og at hejse flaget når der er fest, 
forundrede mig meget, da jeg så det 
for første gang, fordi jeg har lært noget 
helt andet. Flaget, det viser man ikke 
og i det hele taget prøver man at 
undgå et hvert tegn af national tænke
måde og dem der ikke overholder 
disse regler, dem regner man ikke for 
demokratisk. Nationalisme er, blandt 
de fleste af min generation i Tyskland, 
et skældsord og jeg er, hvad Tyskland 
angår, helt enig med den opfattelse. Vi 
har for dårlige erfaringer med nationale 
tankegange. Derfor har jeg det lidt 
svært med at lære, at man også kan 
se helt anderledes på de ting. Men der 
er mange andre ting i jeres samfund 
jeg virkelig godt kan lide og hvor jeg er 
fuld af beundring. At være fælles om 
så mange ting, føle sig ansvarlig for, at 

tingene fungerer og ikke bare vente, at 

andre gør det, investerer tid og energi 
i, at være med i samfundsudvikling - at 
leve et demokratisk liv. Den tolerance 
vi har oplevet dengang for 30 år siden, 
den er der stadigvæk og den hjælp
somhed og omsorg over for svage i 
samfundet og ude i verden, det er 
beundringsværdigt. Det ry Danmark 
har over hele verden, det er fuld ud 
berettiget. 
Så jeg kan, ud af fuldt hjerte konsta
tere, at vi er kommet til et dejligt land, 
hvor det er meget nemt for os, at føle 
os hjemme og jeg er helt sikker på, at 

jeg aldrig kommer til at fortryde den 
beslutning, at flytte fra storbyen i 
Tyskland til et lille samfund i Vestjyl
land. Jeg fik opfyldt drømmen om at 
leve i Danmark. 

Birgit Heise. 

Ørnhøj-Grønbjerg Havekreds. 
� 

Udflugt søndag d. 4. september 1994 

Afgang fra P-pladsen i Ørnhøj
P-pladsen i Grønbjerg
KFK i Abildå

kl 10°0 

kl 10°5 

kl 10 10 

J··� 
AVE 

m 
KAB

.; 

Først køres der til El-museet ved Tange sø. Derefter til Viborg hvor vi skal 
besøge 2 haver. Frokost og kaffe medbringes og nydes ved El-museet (kan 
evt. købes i Cafe' Edison). 
Inden hjemturen går vi under jorden og spiser aftensmad i "Brygger Bauers 
Grotter". 

Pris: kr 175,- (bus, entre' og aftensmad) 

Tilmelding senest torsdag d. 1. september tlf. 97 38 40 51 eller 97 38 63 48. 

Else Iversen. 
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Hva' er go' til mig? 

I VENEPUMPE 
ØVELSER 

Hvem har ikke af og 
til kolde fødder, 

hævede ben, uro og 
træthedsfornemmelse 

i fødder og ben ? - Så er det en god 
ide at gå i gang med venepumpeøvel

ser. De er lette at udføre og tager 
ikke så lang tid. Fem minutters vene
pumpeøvelser er mere værd end en 

halv times passiv siddende hvile. 
Venepumpeøvelser består i at fremme 
veneblodets (det iltfattige blod) tilba
geløb mod hjertet. Når man skiftevis 
spænder og slapper en muskel, "mal
kes" blodet tilbage mod hjertet. 
Indvendige veneklapper i venerne 
bevirker at blodet kun kan gå i en 
retning, nemlig mod hjertet. Ved at 
aktivere muskelvenepumpen i bene
ne, opnår man lethed og varme i 
fødder og ben. 

Tre lette øvelser: 
(Gentag øvelserne og arbejd 5-1 o
minutter). 

Udgangsstilling: Rygliggende med 

pude under sædet. 
1. - sæt begge fødder i gulvet: løft
bækkenpartiet højere end hjertet, hold
stillingen mens du tager en dyb vejr
trækning, sænk. Gentag 3-5 gange.

2. - sæt den ene fod i gulvet - arbejd
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med det andet ben: 
a) Bøj benet op til maven - stræk
benet ud hen over gulvet.
b) Sving benet strakt op mod loftet
og sving strakt ned.
Udfør øvelserne skiftevis med højre
og venstre ben.

3. - sæt den ene fod i gulvet - stræk

det andet ben mod loftet og arbejd
med dette ben:
a) bøj og stræk i fodled. Cirkle rundt i

fodled, først den ene vej så den
anden.
b) krumme, strække og sprede tæer
ne.

God fornøjelse og god sommer. 

Inge Møller Madsen 

1. 

2a. 
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Genvalg til bestyrelsen i lokalhistorisk arkiv. 

Der var generalforsamling i lokal
historisk arkiv fredag d. 27 maj 1994 i 
arkivet på Ommegård. 
Fra beretningen har vi plukket følgen
de: 
Af indkomne arkivalier kan nævnes 
aflyste pantebreve, skøder, snekast
ningslister, maskinsynsprotokoller, 
rationeringsmærker fra 2. verdenskrig, 
foreningsprotokoller og andet. I 
forbindelse med Ringkjøbing Landbo
banks 75 års jubilæum, var der 
udstillet 50 billeder fra gammel tid. 
Ved det årlige møde på skolen fortalte 
Johs. Lund, Spjald om Brejning Sogn, 
viste lysbilleder og fortalte om pastor 
Bergenhammers legat. Besøget i 
arkivet er rimeligt idet der kommer en 
del tilrejsende og nogle fra sognet for 

at studere i arkivet. Runestenen der 
kommer på andet år fik også nogle 
rosende ord, den er en god og fin 
supplement til Grønbjergs historie. 
Fra Ringkjøbing Landbobank fik vi i 
anledning af jubilæet kr. 500,- til 
arbejdet i arkivet. Fra Videbæk kom
mune fik vi et tilskud på kr. 2460,- og 
d. 10 juni 1994 fik vi kr. 5000,- af S.A.
Skak fonden til det videre arbejde.
På valg var Johs. Kirk, Klaus Jensen
og Ingrid Engestoft som alle blev
genvalgt og på et efterfølgende besty
relsesmøde var der genvalg af Niels
Peder Svendsen til formand, Johs. Kirk
til Kasserer og Klaus Jensen som
næstformand, samt Ingrid Engestoft til
Sekretær.

/!,;;ti:);?· BRUGSEN

,·,:, ,:� � ;: It�� C •, 

-. ·_.·.,-,.,5>-' TÆT PÅ DIG 

:� ��·===f!=�--,c . ",,,�,\�I'' :�n:�: ::�:�::et1��9) "-;;ere end en dagligvarebutik. Her 
cJt�- _ ---::_:,�

r

- - kan du også købe benzin og bestille fyrings
-�

,.,.
--

olie. Brugsen har postekspedition samt håndkøbsudsalg 
og udlevering af receptmedicin fra Apoteket. Du kan indlevere film 

til fremkaldelse, du kan leje porcelæn til fester, indlevere tøj til vask og rens, få 
lavet fotokopier, få sendt telefax, brødudsalg (også søndag) og meget mere. 

HENT DET HELE I BRUGSEN - SÅ SPARER DU BÅDE TID OG PENGE

OGSÅ I BRUGSEN: Online Tips & Lotto. 
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Torsdag den 12. maj (Kristi Himmel

fartsdag), holdt beboerne på Sønder

kjærsvej den årlige gadefest, som 

startede kl. 19°0
, hos Helle og Niels. 

Forud for denne begivenhed havde 

festudvalget, som blev valgt sidste år, 

arrangeret hvem der skulle have hvad 

med af mad. 

Menuen bestod af sild og karrysalat, 

leverpostej, frikadeller og kold kartoffel

salat, flæskesteg med rødkål, okste

steg med peberrodssalat, hamburger

ryg med grøn salat, kylling, frugtsalat. 

De der havde lyst til at bage en kage 

havde gjort det. 

Til børnene var der pølser. 

Hver husstand medbragte selv deres 

drikkevarer + service. 

Da man havde fået stillet den værste 

sult og der var gledet et par snapse 

ind under vesten, var det tid til lidt 

underholdning. Der kom tre par op og 

damerne fik bind for øjnene. Derefter 

skulle de finde deres partner, hvilket 

burde være en let opgave, bortset fra 

at de tre mænd i mellemtiden var 
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DK BENZIN 

Jørgen Demant 

Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 

6971 Spjald 

Tlf. 97 38 41 87 

bytte ud. Det blev der grinet meget 

af. Til sidst måtte de tre damer give 

op og konstatere, at der ikke var 

noget bekendt ved nogle af de tre 

mænd. 

Der var også underholdning for 

børnene i form af stoledans og blevet 

lakridsspiseri. 

Senere på aftenen da alle var færdige 

med at spise, var der dans for dem, 

der havde lyst til det, ellers gik 

snakken lystigt. 

I løbet af aftenen blev der valgt 3 nye 

par, som skal stå for gadefesten i 

1995, hvilket vi håber, bliver ligeså 

sjovt som de foregående år. 

Linda Nielsen og Olav Therkildsen 

�::�:�:�;.-·,., 
------ · . .... 
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Grønbjerg 
Kro Ruth og Kesse 

VI LEVERER VARM OG 

KOLD MAD UD AF 

HUSET 

Tlf: 97 38 44 50 

SØNDAGSMENU 

KUN Kr. 65, -



Kom og spis - igen. 

Endnu engang vil kulturgruppen i 
Grønbjerg invitere hele byen til fælles
spisning, fredag d. 5. august 1994. 
Da dette er et sommer-arrangement, 
håber vi på vejrgudernes gunst og 
satser på, at vi kan spise under åben 
himmel. Vi tænker selvfølgelig et års tid 
tilbage på uddelerskiftet i Brugsen, 
hvor vi havde en hyggelig aften på 
Svinget. 
Vi regner med at afspærre Svinget kl. 
ca. 17°0 og opstille bordene på vejen. 
Spisningen er planlagt til at starte kl. 
1830

, og menuen vil stå på helstegt lam 
og gris med flutes, og til børnene er 
der pølser med flutes. Desuden skal 
alle deltagere medbringe salat til et 
stort fælles salatbord. Her håber vi 
selvfølgelig på mange kreative indslag, 
så der bliver en masse spændende at 
vælge imellem. 

Øl og vand kan købes af Grønbjerg 
Kro til farvorabel pris, eller kan med
bringes. Man må selv medbringe 
thermokande med kaffe/the hvis man 
ønsker dette senere på aftenen. 
Prisen for maden er fastlagt til: 

40,- kr. for voksne. 
20,- kr. for børn mellem 3 og 14 år. 
Gratis for børn under 3. 

Tilmelding skal ske på listen i Brugsen, 
senest tirsdag d. 2. august. 
Vi håber at se lige så mange glade 
mennesker som ved den sidste fælles
spisning i forsamlingshuset. 
I tilfælde af dårligt vejr spiser vi i 
forsamlingshuset. 

Finn Krogh Jørgensen 

Kulturgruppen. 
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Familie
skovtur. 

Mandag den 1. august 1994. 

Turen går til: 

Klausie Plantage 

ved Thorsted. 

Vi kører samlet, og mødes kl. 19°0 

på P-pladsen ved Brugsen. 

Dem der ikke selv har mulighed for 
at køre, kan få kørelejlighed. 

Tilmelding senest d. 29/7 til: 

Eva Broni - 97 38 41 79 eller
Erna Madsen - 97 38 42 97.

Grønbjerg 
Husholdningsforening 

GRØN BJERG 

MASKINFORRETNING 

din lokale Maskinforretning 

97 38 40 35 
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Grønbjerg 
Brugs 

vil fra den 1 . august 1 994 ikke længe
re holde middagslukket. 

Åbningstider pr. 1 /8: 

Mandag-torsdag: 
800_ 1730

Fredag: 
800-1800 

Lørdag: 
800_1200 

Søndag (brødudsalg): 
730_930

• 

Er duvaks 
så kom straks 
jeg er klar 

� ;

> ,a
t

saks. 

97 38 42 85 



Gule fanden. 

Inde i Holmgård var der varme og lys og 

hygge. og der anede man ikke, at en nødli

dende frænde var så nær. Karen sad og 

vuggede sit barn, hendes mand havde strakt 

sig på en bænk, og gamle Peder Madsen sad 

for bordenden og læste højt af bibelen. Det 

stykke, han læste, havde han dog nu oplæst 

så tit. at datter og svigersøn omtrent kunne 

det udenad og derfor ikke hørte synderlig 

efter. 

»Og se, der var en kvinde i staden, som var en

synderinde: der hun fornam, at han sad til

bords i farisæerens hus, hentede hun en

alabasterkrukke med salve: og hun stod bag

ved hans fødder og græd og begyndte at 

væde hans fødder med sine tårer og aftørrede

dem med sit hovedhår og kyssede hans

fødder og salvede dem med salve.

Men der farisæeren. som havde budet ham,

så det. talte han ved sig selv og sagde:

Dersom denne var en profet, vidste han jo,

hvem og hvordan denne kvinde er, som rører

ved ham; thi hun er en synderinde. Og Jesus

svarede og sagde til ham: Simon! Jeg har

noget at sige dig. Men han sagde: Mester! Sig

frem! - Jesus sagde: En mand, som udlånte

penge, havde to skyldnere: den ene var ham

hundrede pennige skyldig, men den anden

halvtredsindstyve. Men der de ikke havde at 

betale med, gav han dem begge det efter. Sig

hvilken af dem skal derfor elske ham mest?

Men Simon svarede og sagde til ham: Jeg 

holder for, den, som han eftergav mest. 

Men han sagde til ham: Du dømte ret. « 

Nu bevægedes dørklinken, og husets fortabte

datter trådte ind og blev stående tæt inden for

døren med sit barn på armen. Karen holdt op

at vugge, hendes mand satte sig over ende på

bænken: men Peder Madsen skyggede med

hånden over øjnene og gik så hen til hende.

Hun sank hulkende på knæ for ham, og han

løftede hende op og kyssede hende. »Hvor du

er vådl« udbrød han. - »Karen, det er din

søster. « 

Karen så det nok, men hun fik travlt med at 

tage sit barn op af vuggen og havde således 

ingen hånd fri, som hun kunne række søsteren

til velkomst.

»Karen I« begyndte den gamle mand igen, »hun

er våd og trænger til at få tørt tøj på. - Den lille 

stakkel på hendes arm må jo være frosset 

halv ihjel. Vuggen er tom og varm. « 

Karen slog med nakken. Det smagte hende 

ikke at få søsterens barn i sin egen ægtefødte 

datters vugge. Hun fandt på et andet råd og 

sagde: »Det er bedre, de kommer i seng 

begge to. « 

Rådet var godt, og snart lå Kristine med sit 

barn i hjemmets gode ulddyner, og hendes far 

sad ved sengen og holdt hendes hånd i sin. 

Således slumrede hun ind, og han blev endnu 

længe siddende hos hende. 

Hun havde fået sagt, at hendes forfører var 

død, og hun var hjemløs og forladt. Karen og 

hendes mand plejede nu råd om, hvad de 

videre skulle gribe til. »Vi har nu undt hende 

husly for i nat, « sagde konen. »Men hvad så i 

morgen? Vi kan vel ikke jage hende hjælpeløs 

ud i den hårde vinter. « 

»Nej, det ville være ukristelig! « sagde Kristen

Koda!. »Ukristelig ville jeg ikke kalde det, « 

mente konen, »for hun ligger, som hun har

redt. Hun har altid været en hovmodig og 

forfængelig ting, og hovmod står for fald. Det, 

ved jeg da, er et kristeligt ord. Men folk ville 

synes ilde om, hvis vi så brat slog hånden af

hende. « 

»Det ville din fader vel heller ikke have, « ytrede

manden.

Min fader råder ikke her på gården. Alligevel

får vi beholde hende for det første. Længere

hen på foråret kan hun få sig en tjeneste, og

så kan hun sætte sit barn i pleje for betaling. « 

»Det kan blive hårdt nok for hende, « mente 

Kristen. »Slet ikke værre end for mangen en

anden pige, der har båret sig galt ad og må ty 

til den udvej. Og hun har endda gjort sine ting 

galere end de fleste sådanne piger. « 

Siden talte Karen med sin fader derom, men 

han biliigede ikke hendes beslutning. Den

gang han afstod sin gård, var det vel menin

gen, at han skulle være medlem af de unges

husstand, men for tænkelige muligheders

skyld var der lovligt tilsikret ham visse ydelser

af livsfornødenheder efter mål og vægt, der

var bestemt en stue til bolig for ham, og

sagde han at han ville kræve sin lovlige ret og

så lade sin datter med hendes barn bo hos

sig. . .... fortsættes. 
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Der går mange 
gode "ender" på 

et godt stykke 
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