
lndsamling til det lokale
aktivitetscenter i G rø nbjerg

A tØwes do ska gi
en s$ælling

te æ murstienskaaass!



Forfatter
Knud Sørensen
Mors

Jo mindre et samfund er, desto vigtigere er det at dets
beboere ikke isolerer sig, hvad enten årsagen er angst
for det fremmede, de fremmede, måske bare for de nye
tider, eller at årsagen er en følelse af kulturel selvtil-
strækkelighed (som ikke er det samme som kulturel
selvbevidsthed). I begge tilfælde er resultatet kulturel
død,i bedste fald en fremtid som en slags museum over
det, som var.
Skal landsbyen have en chance som levende samfund
i fremtiden, er det vigtigt, at man har mod til at møde
andre mennesker og andre kulturer med åbenhed, at
man har (evt. tvinger sig til at have) modet til at konfrontere egne værdier med
andres, for kun derved kan man nå frem til en forståelse af, hvad der er det virkelig
værdifulde og tidløse i ens egen kultur, og udskille det, der måske kun er tomme tra-
ditioner, som tiden forlængst har forladt.
Den villede uforanderlighed er den kulturelle død for ethvert samfund.
Og da en kulturel selvbevidsthed er grundlaget for enhver erhvervsmæssig udvik-
ling, er den villede uforanderlighed altså også den største hindring for økonomisk
levedygtighed. Tingene hænger sammen.

§
I

lo

'6)

)
§/



DIN BANK EN
SAMMENTIGNING MED

aoDE*"*
,IUD[ÅA'§NE'UTER

--- lAyE
uor"årgngrrrn

\ LAYE
G.EBYREN,

PR,OV,,SIOII'ER

GnAtts f
nÅoaruNrNe BESLUTN'TUOEN

o

3

JFOb:*C§ **n

PER,SONLI@
BEfTENING

LER

tE [qndbobqnken



Borgmester
John Kristiansen
Spjald

Som borgmester for en Kommune med
flere landsbysamfund har det glædet mig
at se jeres initiativer til styrkelse og vækst
af en bæredygtig udvikling i Grønbjerg.
Jeg værdsætter jeres virkelyst og ønsker
held og lykke med det fortsatte arbejde i

projektet "Grønbjerg - 2000".

ALT ARBEJDE UDFøRES MED

RENDEGRAVER

MINIGRAVER PÅ AÅNO
1,5 0G 5 TON

MINIDOZER 140 cm br.

SAMT ALT ARBEJDE MED
JORD
KLOAK
BETON
FLISEBELÆGNING

Aut. kloakmester

VILLY BROGAARD
BYGMARKEN 9, SPJALD
Tlf. 97 38 13 21
Bilflf. 30 97 BB74
Fax 97 38 13 21

ER DU INTERESSERET

sÅ nlruc 97 38 4g 71

LAUGESENS HAV
KURSUS. OG FERIECENTER

TELEFON 9717 20OO
6920 VIDEBÆK

TELEFAX 97172850

E-ET-
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Ørnhøi-G rønbierg

Få en aftale med
Topdanmark
Ring til:
Lokalkonsulent l(n ud Uestergaard
lris Alle 42, 6920 Uidebek
ff.97 17 35 25

Effi
tit'e til at d lil

Fliigger bYggefinish

Malerfirmaet
Husted & Clemmensen APS
Hovedgaden 30, 6971 SPjald.
Tlf.97 3815 26.
Åben man.-tirs.-tors. 9-1 7.30,
ons. 16-17.30, fre. 9-18, lør. 9-12.

IvEN V MONTENSEN
Bygge & indretningsfirma

Ørthøivej 24, Grønbjerg 97 38 42 81

på

Vi funderer og

bygger gerne videre
Grønbjergs gode initiativer

Att byggearbejde udføres.

5

Bliv medlem og få
medlemsbladet

"Haven" 11 gange
om året.



Bestyrelsen for Grønbierg r 2OOO

Har man først bosat sig i Grønbierg, vil
man have det bedste ud af Grønbierg.
Vi ønsker alle at leve et godt liv, og de fle-
ste har et godt liv her.

Kan det overhovedet blive bedre?

Ja, for som vi synger fra højskole-sangbo-

Qen: »thi evig stilstand er død", så skal
Grønbjerg også udvikle sig til nye tider.
Disse ord er ligeså aktuelle i år 2000, som
de var i 1877, da H.V. Kaalund skrev "Jeg
elsker den brogede verden".
Er der nogen, som ikke vil bruge det loka-
le aktivitetscenter, når det først er bygget?
Næppe! Alle vil få glæde af det - ung som
gammel. Der vil blive muligheder for både
krop og sjæl.

Skolen er samlingspunktet

Det lokale aktivitetscenter skal naturligvis
ligge i tilknytning til skolen, hvor børnehu-
set og fodboldbanen i forvejen ligger. Det
bliver idet nordvestlige hiørne, Grønbjerg
fremover vil udvikle sig med nye boliger,
hobbylandbrug, fritidsfaciliteter m.m. Det-
te vil gøre Grønbjerg attraktivt for unge
familier, så de bosætter sig i Grønbjerg.

Vi mødes

Mødesteder giver en landsby liv og dyna-
mik. Det gælder både forsamlingshuset,
kroen, Brugsen og sportspladsen.
Fritiden udfylder en stor del af vores liv -
og i år 2000 vil den fylde endnu mere.
En passiv fritid foran fjernsynet giver ikke
liv i landsbyen. Det gør et lokalt aktivitets-
center derimod. Her kan man møde andre
mennesker i sognet på både uforpligten-
de og forpligtende vis.

Der er plads til dig i fremtiden

Du skal altså være med til al gøre centret
aktivt. Du skal sikkert også være med til at
bygge del Ja og så skaldu faktisk delvist

være med til at finansiere det. Men i denne
sag er ingen forpligtet udover deres for-
måen. Et stykke frivilligt arbejde skal base-
re sig på lysten til at gøre det.

I pjecen kan du læse hvordan du støtter
det kommende lokale aktivtetscenter i

Grønbjerg.

Er dit træben ude

af træning -

så kom til bal i æ

Sogneforening.

Nykredit
...nutid og fremtid

Kontakt os og torhør om dine
låne muligheder.

Henning Kirk
Områdechef

Jens lversen
Vurderingsinspektør

Nykredit
Herningvej 3 . 6950 Ringkøbing

Tlf. 97 32 01 'l1 . Fax 97 32 53 79
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Abildaa Smede og Maskinfonetning ÆS
Askowei 7 - Abildaa, 6973Ø'nhøj - Tlf.973841 62-Fax97384462

Vat,d. Vama. §Ennal. Sarrsptt. Stardrnvanlil , Landbrugsmrsklmt

MASKINHALLER I MANGE STøRRELSER

Kvalitets-haller
tit
bundpriser

Ring og få et
ulorbindende tilbud på:

Selvbyg gersæt, medbyggersæt
eller nøgletærdige.

TELEFON 97 38 11 11

ID]DD
Spicrld Bogrhctndel

v/ lnga Ramsing
Hovedgaden 38 o 6971 Spjald O Tlf. 97 38 10 44

EDI,ARD
A
§

RENAULT VIBORGVEJ 103-107
74OO HERNING
TLF. 97 1 2 45 44

STOREGADE 246
6705 ESBJERG Ø
TLF. 75 14 20 00

7
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Kom mu nalbestyrelsesmedtem
Gudrun Nyborg
Grønbjerg

For os i landsbyen er det naturligt, at vi
føler et fælles ansvar for hinanden. Vi har
gode opvækstbetingelser for vore børn. Vi
har naturen til rådighed lige uden for
døren. Alt sammen nogle kvaliteter, der
må bevares, og som vi gerne deler med
andre.

Hvordan .bevarer og udvikler vi disse
goder ?
Det gør vi bl.a. ved at støtte de ideer som
Grønbjerg - 2000 har beskrevet og arbej-
der for.

Det lokale engagement er en for udsæt-
ning for at det offentlige - stat, amt og
kommune - vil gå ind og yde støtte.

Hvis vi i Grønbjerg viser, at vi står sam-
men om opgaven og støtter økonomisk,
er det min tro, at Videbæk kommune i til-
lid til en positiv udvikling stadig vil støtte
projektet.

c?
CenterData ApS

Fredensgade 8. Codanhus' 7400 Herning

CenterData ApS er en markant
EDB-levera ndør at individuelle

dataløsninger.

O CONCO RDE/XAL
O Microsoft
) Speciol løsninger
a Ds,
I Novell
) Hordwore
) Teknisk service

97 12 54 33
lax97 2226 41

., KALLES,,E/,EA/S
flr. BFIEDGADE 115. DK-6s,AoLEM

I
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Trælast Agenturet Sorring ApS

Århusvej 74 - 8670 Låsby - Fax 86 95 20 25

Tlf. g6 95 20 66

O

Har du brug for hjælp
i din hverdag

- se ifolderen og tå ide
til enhver sag!

Vore annoncører
viser vejen!

Videbæk

97IjTLg64

Byggecentret
Spiold Tørnmerhondel

97 38 t400
9



Gårdejer
Niels Peder Svendsen
Grønbjerg

Med den rivende tekniske udvikling inden
for EDB, er tiden den rigtige til at vende
den udvikling, som i en årrække har truk-
ket folk ind til byerne.

Vi skal have fastslået, at der ikke er dob-
belt så langt fra købstaden og ud til lands-
byerne, som den anden vej. Da en væs-
entlig del arbejde ifremtiden kan udføres
i hjemmet, så vil fordelen ved at bo i en
større by være mindre i'forhold til at bo i

det nære samfund.

Jeg finder ideen bag Grønbjerg - 2000
god, fordijeg tror, at mulighederne er her
netop nu for at skabe en fremtid for sog-
net. Flere indbyggere vil sikre skole, ind-
købsmuligheder og flere arbejdspladser.
Lad os støtte initiativet, mens chancen er
her.

EN srnglt LEVERANDøR

TIL MøBELINDUSTRIEN AF:

Fyrretræ ira
godå svenske og Ovntøning fra vore

{inlke bolag tralaler egne moderne anlæg

eller direkte leveret

Lager af ovntørrel tree Forarbejdning€f lyrretræ

Spånplader:
i standard eller lixmål Melamin belagte plader
danske-tyske-svenske

Træfiberplader:
lakerede eller Krydsfin6r

folierede plader

Dr en ALTID vELKoMMEN Hos:

AS VIBORG TøMMERHANDEL
INDUSTRIVEJ 30, DK.88OO VIBOBG, TELEFON g6 62 02 77

A

. Udkørsel of stoldgødning

. Grubning, fræsning og pløining
r Nedfældning of flydende ommoniok
. Spredning of kunstgødning
o Såning of roer og mols
. Morksprøitning

VI UDFøRER MARK OG ENTREPRENøMRBEJDE
. Omrøring of gylletonke o Finsnitning of græs, helsæd

og mois
. Presning og wropning

of græs og helsæd
. Meietærskning
o Presning of holm i big-,

minibig- og småboller
. Aftopning og optogning

. Udkørsel of gylle

. Skårlægning of græs, helsæd og rops o[ roer

l$l\Eriksent
\gf *ffIrf,:#:'tinr

Lqd
moskinslqtionen

hiælpe til

10

Autoriseret klookmester.
Kombineret slomsuger/

spuler, rendegrover
og gummiged.



lmport Kompagniet A/S

IMPORT KOMPAGNIET A/S'

Trælast engros
Fyr og gran fra
Skandinavien

Speciale:
Ovntørret træ til
møbelindustrien, samt
møbelkomponenter

Gasværksvei48
9000 Aalborg..... 98 10 22 98

Telefax ...98 10 24 70

AtT UNDER ET TAG
Bilreporotion

Solg of brugte biler
Undervognsbehondling

Lokering
Nærbutik

Splold - gl 38 ll 05

0

HAITDVÆRKSBAGEBIET
SPJALD I TLF' 97 38 10 09

Husk!
VORES BRøD FORHANDLES I

LOKALBRUGSEIII
GRøNBJERG . TLF. 97 38 40 42. FAX 97 38 44 42

STATOIL

11



Formand for Byggeudvalget
Ole Østergaard
Grønbjerg GUF

I forbindelse med bygningen af et aktivi-
tetshus i Grønbjerg, og senere børnehus
og hobbylandbrug, er der blevet nedsat et
byggeudvalg. Byggeudvalget er på 5 per-
soner repræsenterende Grønbjerg GUF,
ldrætsforeningen, Grønbjerg Skole,
Grønbjerg Børnehus og Grønbjerg
2000.

Derudover er Børge Kamp tilknyttet som
faglig rådgiver. Udover disse er også Bil-
lardklubben, Lokalhistorisk arkiv og Ung-
domsklubben tæt tilknyttet til udvalget.

Begrundelsen for at nedsætte sådan et
udvalg er, at man fra begyndelsen kan få
alle gruppers ønsker med i et overslag til
et samlet projekt. Arbejdet vil blive etape-
opdelt, således at man kun bygger for de
midler man har, altså undgår vi at skulle
låne penge. D.v.s. at får man ikke sine
ønsker opfyldt i første omgang skal der
arbejdes videre med planerne indtil det
samlede projekt bliver en realitet.

Forløbig arbejdsplan:
Efterår 1995: Overodnet tegninger og
planlægning. lndsamling af midler.

Vinter 1995: Detailtegning og planlæg-
ning.

Forår '1996: Arbejdet påbegyndes.

Sommer 1996: Vi flytter i det nye aktivi-
tetscenter.

Henry Holr.
Spi"lJ

S-.J"- og Maskinforretnin§

Tlf., 97 33 10 64

K'n t {a til Grø"L;"g
hot"trl "{ t,.rt J

sleal vi fotsyn" J"*
rrr"J sanitet, varrne o§

,tarJ.

du er vel også

forsikret i...

forsikringsselskabet
vestjylland gs.

Ring på telefon 97 17 23 00
og fa en god forsikringssnak.

Fax 97 17 32 25

Henrik Thomsen
Algade 8

- Speciøllæge i ølmeru medicin

- Diplom i manuel terapi

12
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J r...Ir/rbtForenings-
hæfter
i l.a-a-a-lrge baner
Vi modtager siderne klar til direkte
aff otografering.

En billig måde at fremstille
foreningslræfter på

Videhæk Bogtrykkeri AS
Falkevej 4 .6920 Videbæk
Telefon 97 17 11 22 . Fax 97 17 31 11

)),

FREMSTILLING AF LIMTRÆ I

GRAN AF
HøJESTE KVALITET

LrG LilTrtnGE! asi
Trøstrupvei | . 6920 VidebcBk . Tlf. 97 17 20 47 . Fox 97 17 30 17



#mw Grønbjerg IF
vi er mest til damer

Vi har: Danmarksserie, Jyllandesserie, Serie 3, Dame Junior,

Piger og mixede børnehold

HJ1æR'S SLIB€RI
Longørdolvøj I , Fårborg

i\-->

t.t'

6940 Løm

@ e736reoo

Specialarbejder
Margit Lauridsen
Grønlrjerg

Jeg har været meget skeptisk angående
Grønbjerg - 2000. Men jeg kan godt se, at
det er vejen frem, hvis vi skal sikre byens
fremtid. Så støt Grønbjerg - 2000, da de
ptøvil at tilgodese alle aldersgrupper i

byen.
Ttf. 97

4

03 03

-



OGSA
GRøNBJERG

HUSHOLDNINGSFORENING
STøTTER DET LOKALE

AKTIVITETSCENTER

E@h
ffiEgE

\tudie36
v/ Solveig V. Smed

Lysgårdvej 36 . 7480 Vildbjerg

Textiltryk
Skilte - Bilreklame

Ttf. 97 13 32 54

lev vel
med el

Alt el-arbejde
udføres. Tilbud
gives uden
forbindende

LOKALBBUGSEil
GRøNBJERG

Tlf. 97 38 40 42 . Fax 97 38 44 42

"iffiås*"
""*'o'J;å:: 

& Lorro
oNLll

til lor dig!

Man-tors
Fredag
Lørdag
Søndag

8.00-17 .30
8.00-18.00
8.00-12.00
7.30- 9.30 Vi er

15



Gårdejer
Gravers Kjærgaard
Grønbjerg

Grønbjerg - 2000 - et middel !

Overskriften har jeg selv valgt, sådan som
jeg, som borger i Grønbjerg, ser "instituti-
Oflel.l«.

Den selvejende institution Grønbjerg -
2000 bør ikke være noget mål i sig selv. Vi
har i Grønbjerg et rigt og varieret fore-
ningsliv. Der er mange praktiske gøremål
i det daglige bestyrelsesarbejde i disse
foreninger. I en del foreninger er der selv-
følgelig også ønsker om bedre faciliteter
af den ene og den anden art i fremtiden.
Det kan være svært at magte disse store
opgaver ved siden af de daglige gøremå|.
Her mener jeg så, at Grønbjerg - 2000
kommer ind i billedet, - som et middeltil at
nå målet for foreningerne.

Derfor er det også helt rigtigt at Grønbjerg
- 2000's bagland er et repræsentantskab
bestående af netop disse foreninger.

Af den grund ser jeg Grønbjerg - 2000
som en god sag at støtte, uanset alder og
interessefelt.

Med håb om at Grønbjerg - 2000 fortsat
må arbejde for den helhed som vi alle er
en del af, og at arbejdet til stadighedtører
til konkrete resultater, giver jeg min anbe-
faling til projektet.

@mffi
Reparation og salg
af landbrugsmaskiner.
WS-installationer.
Reparation og salg
af oliefyr.

øR]'IHøJ SMEDE-&
WS.FOBREII'IIIIG

v/ Christian Koffeldt
Vesterled 17, 6973 Ørnhøj

Ttf.97 38 64 65

Biltlf. 30 97 64 65

ew(ts.ffi tffi @sæGi3
'g,E Æ
HreEecH ffinB Eufr

tu,i 10-70 personers befordring
i ind- og udland

:l Private ture arrangeres

:r Ring og få et tilbud

Poufs Busser

Tovstrupvej 3
Hover - 6971 Spjald
Tlf. 97 34 80 09
Bil-ttf. 30 97 52 22

16



GRøNBJERG

]U|øBELINDUSTRI

STøITER DET

LOKALE II{ITIATIU

GBøNIIJIIIT(; iløTIIITINDTI§TITI A/§
Asmussen & Sørensen
Højrisvej .l . Grønbjerg . 6971 Spjald . Tlf. 97 38 42 44. Fax 97 38 43 03

17



Tømrer
Erik Ellegaard
Grønbjerg

I 1986 flyttede jeg sammen med familien
til Grønbjerg. Det var lidt af et tilfælde at
det netop blev Grønbjerg, men det har vi
indtil dato ikke fortrudt.

Specielt i de senere år er der sket meget
omkring Grønbjerg, bl.a. med Den selve-
jende institution Grønbjerg - 2000 der har
glort et godt stykke PR arbejde udadtil, så
der er kommet nogle kroner til byen, og vi
så viser, at Grønbjerg er et godt sted at
bo for at få flere tilflyttere hertil .

lndadtil har Grønbjerg - 2000 nok været
med til al gøre os stolte af at bo i Grøn-
bjerg, og netop det, tror jeg, er en vigtig
ting, for det gør nok, at vi alle tager et
ekstra nap, når der skal ske et eller andet
her i byen. Bl.a. er der i øjeblikket et kæm-
pe projekt i gang.med udvidelse af gym-
nastiksalen. Det er en stor mundfuld, men
jeg håber, at det kan lade sig gøre, og at
der er mange, der støtter op om det, for
det er hårdt tiltrængt med mere plads til

de mange sportslige og kulturelle aktivite-
ter.

BYG
- med goronti

Murerfirmq,et

Niels Kr. Kyndesen
ApS

Bindesbølvei 6 . Breining . Bil-tlf. 30 97 78 16

97 17 24 t6

Har du brug for hiælp
i din hverdag

- se i folderen og tå ide
fil enhver sag!

Vore annoncører
viser vejen!

3,E,%
\HH )

Q,,T?!^i
18
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HERNING KONTOR CENTER
Laulundgade 3-5 . 7400 Herning

Tlf. 97 12 36 66 . Fax 97 222815

Kontormaskiner - Kontormøbler
Datasystemer - Tekstbehandl in g

Eget specialværksted
Tryg-Baltica Forsikring

Tinghusvej 1 . 6900 Skjern . Tlf. 97 35 02 44

Året landsby 1995 ønskes held og lykke med
projektet - Grønbjerg 2000. Vi har også et

godt forsikringstilbud til borgerne i

årets landsby.

Exam. assurandør Torben Nørregaard

Qrrt*l ,,3 tul
med hyggelige festlokoler.

Ring efter vor brochure med rigtig monge

lækre forslog, også til mod ud of huset.

øRNHøJ HOTEL
Y/ Ester Nielsen . Tlf. 97 38 60 35



Viceborgmester
Torb en Nørregaard.
Videbæk

For Venstre har bevarelse af de små
bysamfund altid været en mærkesag. Det
er Venstres holdning, at vi skal sikre de
små samfunds fortsatte eksistens - i sam-
arbejde med lokalbefolkningen.

I virkeligheden handler det om, at vi hver
især påtager os et større ansvar for vores
eget lokalsamfund.

Det er netop det Grønbjerg er godt på vej
til - med projekt Grønbjerg - 2000. Et pro-
jekt der har til formål at bibeholde og styr-
ke Grønbjergs serviceniveau. - Herunder
skole og dagligvarebutik. Netop disse to
ting er vigtige for at bevare/styrke et lokal-
samfund.

Projekt Grønbjerg - 2000 har været med
til at gøre Grønbjerg og Videbæk kommu-
ne kendt udover kommunegrænsen - idet
projektet er tildelt penge fra indenrigsmini-
steriets pulje til forsøg og udvikling i Land-
distrikterne.

Finalen om årets Landsby i TV
MidVVest's sendeområde blev suverænt
vundet af Grønbjerg.

Selv skattevæsenet synes projektet er så
godt, at det vil v@r€ »rTr€dsponsor". Det-
te sker ved skattefradrag for pengegaver
til Grønbjerg - 2000.

Disse tilkendegivelser skyldes alene et
stort forarbejde af initiativtagerne.

Jeg vil benytte lejligheden til at ønske pro-
jektet tillykke med ovennævnte tilkendegi-
velser - og håber at den kommende ind-
samling i sognet må få samme positive
opbakning.

H.REIMAR NIELSEN ars
Århusvej 45

8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 4211

v/ llse Asmussen
Algade 36 . Grønbjerg

6971 Spjald . Tlf. 97 38 42 85

I,P æ

LøHDE'S
TRÆ IMPORT/EXPORT

Kragelundvej 'l

7442Engesvang DK
Tlf. 86 86 42 22

VOGNMAND

Chn furdersen
Strandvejen 8 .7451Sunds . Tlf. 97 L4142l

Trailertrækning . Møbel og godstransport
Speciale: Kørsel for møbelindustrien

Tlf. 97 14 14 21
Baltlf. 30 97 14 21. Fax 97 14 24 40
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Advokat

Rudolf Knudsen

Bredgade 2

6920 Videbæk

Tfi. 97 t7 74 65

Leverandør at fyr og gran
tll træindustrien

Trælast engros

Christensen & Nielsen A/s
SPECIALFORRETNING I TRÆLAST

Sindalsvej 4,8240 Risskov, tlf. Bg 44 Bg 44,
fax 89 44 89 10

Nye gardiner!
Vi er experter På området...
- og så gør del vel ikke noget'
at viogså er billigst..!
Bing og aftal tid for besøg!

a h.'_r

Alt i tørnrer-
og snedkerarbejde

Få et tilbud hos...

Jens Ove Hansen
1- ømrer og bygningssnedker
Holstebrovej 7 . 6971 Splald
Trf. 97 38 l1 01 . Bil 30 26 60 27

Td kegler
-sammen med DDT lndustri
Vores to industriafdelinger leverer et bredt
sortiment indenfor træl-ast oe plademate-
rialer til den danske møbelinJudtrl.

Trælastafdelinsen tilbvder trælast fra Skan-
dinavien, Rusland og Baltikum, enten di-
rekte fra sawærk eller i en forædlingsgrad
via vort industrilager i Struer.

Krvdsfinerafdelinsen tilbvder olademateri-
altir fra hele verden, og (an dåsuden hjæl-
pe Dem med opskæringsopgaver.

Ring ti! vores industriafdelinger og få et
godtilbudt

Det Danske Trælastkompagni
lmport & Distribution

A/S Trælast Krydsfiner
Tel.: 89 3,t 3,1 3,f Tel.:89 t4 34 34
fax 89 34 35 3O Fil:89 34 35 36
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Grønbierg r 2OOO
- en selvejende institution for Grønbiergs fremtid

I marts 1995 blev Grønbjerg - 2000 stiftet
at 17 foreninger og institutioner i Grøn-
bjerg. Baggrunden er, at resurserne i

Grønbjerg herved kan udnyttes bedre. Ved
at bibeholde og styrke serviceniveauet,
imødegås det stigende pres, der er på
landsbyer af Grønbjergs størrelse. Alle
kender fremtiden, når "udviklingen" afuik-
ler skolen og brugsforeningen. Man skal
blot kigge over sognegrænserne til både
øst og vest.

I stedet skal vi have udnyttet vores skole til
de 100 børn, den kan rumme. Og være
mennesker nok i sognet, så der kan drives
en butik med dagligvarer.

Grønbjerg - 2000 er aktiv

Grønbjerg - 2000 har medvirket til, at der
er oprettet en ungdomsklub og fællesspis-
ning for familien. Endvidere er Servicebu-
tikken startet, og den drives for midler fra
I ndenrigsministeriets Landdistriktspulje.
Derudover planlægges hobbylandbrug og
vandrestier i Grønbjergs smukke natur.

Grønbjerg skal have et samlingspunkt

Næste skridt bliver oprettelsen af et lokalt
aktivitetscenter omkring skolen. Fremover
skal der være muligheder for aktiviteter,
som går på tværs af alder, kultur og sports-
grene.

Planen er at udvide gymnastiksalen med
ekstra faciliteter. De skal tilgodese længe
ventede ønsker fra Gymnastik & Ung-
domsforeningen, Lokalhistorisk Arkiv, Bil-
lardklubben og mange flere. Der skal være
passende kantine- og fællesfaciliteter, hvor
samværet kan nydes og børnene opholde
sig, mens forældrene dyrker sport.

Både Børnehuset og Skolen skal inden for
kort tid udvide, ligesom ldrætsforeningen
ønsker en træningsbane med lys. Det vil

være naturligt, at disse tiltag koordineres,
så Grønbjergs beboere får mest muligt for
pengene.

Planer alene gør det ikke- der skal også
penge og frivillig arbejdskraft til!

Heldigvis er der begyndt at komme midler
til Grønbjerg - 2000, så ovennævnte
ønsker kan realiseres.

"Årets landsby"-konkurrencen, virksom-
heder og private i Grønbjerg, samt Vide-
bæk Kommune har givet eller giver tilsagn
om penge. Vi har passeret den halve milli-
on til "murstenskassen«, solll skal finansi-
ere byggeriet. Og jo flere midler vifår sam-
let ind, jo flere ønsker kan der tilgodeses,
når vi i 1996 påbegynder byggeriet af det
lokale aktivitetscenter.

't"

4t{ø!i,i6itifrW,6f(il
Eredgade 54 - 6900 Skiern - Tlt. 97 35 12 11



Vor lokale medarbeider

Exam. assurandør
Hans Jørgen Sørensen
Nørrevænget 4, Fjelstervang
6933 Kibæk
Telefon 97 16 62 30

- vi er ikke helt almindelige

Østergade 11 ,7400 Herning.Telefon 96 26 16 00
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Hvordan skaffer vi penge ?
Vi er ikke helt alene om at skaffe midler til
projekterne. Grønbjerg - 2000 har i skri-
vende stund lovning på over 500.000,- kr.,

som er skænket af nogle foreninger, firma-
er og private i Grønbjerg, samt Videbæk
Kommune . Endvidere har vi søgt forskelli-
ge fonde. Vi vil også søge, Tipsmidlerne,
Værestedsfonden, Ringkjøbing Amt, samt
yderligere diverse fonde og legater der
yder bidrag til projekter som oprettelse af
et lokalt aktivitetscenter.
Støtte til Det lokale aktivitetscenter kan
indbetales direkte i Landbobanken, Grøn-
bjerg på den spærrede konto, der udeluk-
kende kan benyttes til bygning af Det loka-
le aktivitetscenter.
Konto :11 62 432.

Mulighed for lån til støtte af proiektet:

Landbobanken finansierer også gerne dit
støttebeløb, enten ved nyetablering af lån
eller forhøjelse af eksisterende lån. Afvik-
lingen af lånet aftales individuelt. Omkost-
ningerne ved låneetablering vil alene
veere en eventuel stempelafgift. Der er
intet oprettelsesgebyr til Landbobanken.
Renten på lånet vil være den aktuelt gæl-
dende sats.
Bevilling af lånet vil ske efter sædvanlig
kreditvurdering.

Skattefradrag:

Den selvejende institution Grønbjerg
2000 er af Told og Skat godkendt som
skattefradragberretiget organisation. Reg-
lerne siger, at der samlet pr. år kan gives
op til 5500,- kr. til godkendte organisatio-
ner og heriblandt er altså Den selvejende
institution Grønbjerg - 2000. Heraf kan de
5000,- kr. fratrækkes på selvangivelsen.
Det betyder at de første 500,- kr. ikke kan
trækkes fra. Ægletæller kan hver fratræk-
ke indtil 5000,- på selvangivelsen. Man
skal, naturligvis kunne dokumenterer
udgiften over for skattevæsnet. Så husk
at gemme kvitteringen.

Frivi llig Arbejdskraft

Vi vil også få brug for frivillig arbejdskraft til
projektet. Derfor er nogle arbejdstimer ved
projektet ligeså attraktive som rede penge.
Du kan bag i folderen notere hvor mange
timer, du vil spendere på projektet, og
hvad du synes, at du vil arbejde med.

Aktivitetscenteret - en realitet

Der skal ikke herske nogen som helst tvivl
om, at Det lokale Aktivitetscenter bliver en
realitet.
Byggeriet etapeopdeles, og vi bygger for
de midler, der kommer ind, og vi bygger
ikke for flere midler, end der kommer ind.
Og som det blev sagt ved sognemødet
med politikerne... "får vi ikke ret mange
penge nu, vil byggeriet blot tage lidt læn-

§ere tid."

Kom op at
stolen
ien
ruf

dyrl«
motion i

Grønbierg GUF
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ØRNHØJ BAGERI
Hovedgaden 50 - Tlf. 97 38 60 41

eÅ nr oet roKArE BAeER

HVOR BRøDET DET SI{AEER

ALT I

. AUTOREPARATIONER

. TRAKTORREPARATIONER

. FORSIKRINGSSKADER M.M.

Lene & Erik Munkholm
Høimosevei 2
697 1 Spiold
Tlt 97 38 16 66

{I{P.g,dfro&Try
v/ PEER VESTERGAARD HOVEDGADEN 40 6971 SPJALD

EDC Mæglerne Videbæk Eiendomskontor
Bredgade39 6920Videbæk Fax97 17 32 43 Tlf. 9717 1.29S

Shell i

M
HELE VUEN
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Vi tilbyder os med salg & service af
landbrugsmaskiner + reservedele til

alle gængse maskiner.

Grønbjerg Maski nforretn i ng
v/ Arne Nielsen. Tlf. 97 38 40 35

NB: Besøg vor butik,
vi har mange gode tilbud

:iiiiii::t:i::+l:it:t:it: rlt:itiiiiii:i:Xiii:i:iiliiii::tiiiiiilii:iiii:iii
iiiiiiiii,jiiilliiii:ii iiiiiiiirr.i$iii'r.: iitii:liiililtiiiti::iiiiiiiiilil:iii:iiiii li:i:riiijiliiiiii:+liiiii:ir,il:iiiiiiiili'
::r!:!:!:!r::::ii!!iiiiriiiii :iiiir:r:r:rj::::::::::::::::tiiii::r:i::::::::::s$::::::r:::riiiiiiiii:iiiiiriiiii riiiiiri:ir.:::::::::::::::::siiiiil::r:r::::::::::::s::::i

Arets VW-Audi forhandler 1995
l:lllliiiliiii:!:liiiliiiii i:iii:r::::r::::::+::tr:::::+:i::il::::::::il:iii::l:::l
::l:l:::::::::l:l::::::::::+i:::::: ..,,,ii,,,ij::'llnl:iiiiiii'!lXiliiiiiiiii:i
::::::r:r:::::r:riii!:ii!:!!:!!! ii::i:::l::lili#:r::::::::::#::s:::::::rl:*ij.-:iilililiiir;:ii:iiiiiiiiii i:i:i:ill::lt:::::##::::::*+s:::r:r::iiiiil;iiiiiiii,iiiiill:li';!:i; iiiitiiiiili:ili:iii::liiiiiiiiiii:t'tiiiiiiii:1iiiiiiiiilii!:!::!:ii:ii: i::lli::::jii:::::::i.rir::rji::::+::iii:i:i:i:n:::i:i:i::+

AY. Vejgaard as
Ringkøbing 97 3212 88 . Skjern 97 35 31 11

GRøNBJERG EL
v/Wilfred Pedersen, Aut. EL-installatør

Grønbjerg. 6971 Spiald.
Ttf. 97 38 41 15. Biltlf. 30 97 81 15
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Låneberegninger fra Ringkjøbing Landbobank A/S pr. november 1995

Eks. på lån i kr. Afdrages og forrentes
med

kr. pr. md. imdr.

Renter ved 9%
i lånets løbetid kr.

1 500 250,- i8 mdr. 43,46

2500 250,- 12 mdr 113,18

3500 250,- '16 mdr. 217,70

4500 250,- 21 mdr. 359,90

5500 250,- 26 mdr. 541,95

6500 250,- 3'l mdr. 766,98

7500 250,- 36 mdr 1038,40

8500 250,- 41 mdr. 1359,67

9500 250,- 46 mdr 1734,52

1 0500 300,- 41 mdr. 1915,00

Lånet kan gøres afdragsfrit i 1-2 mdr.

Med venlig hilsen
RINGKJØBING LANDBOBANK

Aktieselskab

NB: Renterne er jo også fradragsberettigede.

UDNYT SKATTEFRADRAGET I 1995 INDBETAL DIN STøTTE NU

Undertegnede giver hermed Den selvejende institution Grønbjerg - 2000 tilsagn om et gave-
beløb til Det lokale Aktivitetscenter på:

Beløb i 1995 kr. Beløb i 1996 kr.

Navn:

Adresse:

Beløbet kan også indbetales direkte til Ringkjøbing Landbobank, Grønbjerg
på konto: 11 62432.

Jeg skriver mig for arbejdskraMimer l-l arbejdskraft

til følgende arbejdsområde: E,ir"..
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