Grønbjerg – 2000´ historie
De fleste af nedennævnte projekter kan ses på siden ”projekter”
I Lokalbladet Runestenen nr. 2 d. 17. maj 1993 var der et indlæg ”Skal vi have hobbylandbrug i
Grønbjerg?”. I det efterfølgende nummer var Redaktøren interesseret i at høre nærmere og evt.
bringe nyt. Der var ikke nyt at berette, men de to der havde talt sammen Redaktøren Mogens
Ballegaard og fra ”hobbylandbrugsgruppen” (en gruppe der forsøgte at få etableret
hobbylandbrug i Grønbjerg) John Asmussen enedes om at indkalde til et møde, der skulle handle
om Grønbjergs fremtid.
17. august 1993 afholdes det første møde om Grønbjergs fremtid. Der foranlediges ligeledes en
rundspørge blandt byens borgere via Sognebladet Runestenen om ønskerne til Grønbjergs fremtid.
Deltagere i dette møde der nærmest var udformet som en regulær brainstorming var:
Georg Anneberg, John Asmussen, Jørn Bak, Mogens Ballegaard, Jan Aagaard Dyrberg, Finn Krogh
Jørgensen, Gravers Kjærgaard, Anker Kyndesen, Inge Lund-Nielsen, Hanne Meiner, Poul Erik
Nielsen, Søren Nilausen, Gudrun Nyborg, Holger Sørensen, Henrik Thomsen, Thorkild Thomsen.
Resultatet af brainstormingen var en hel del forslag som blev rubriceret i fire grupper som så
skulle varetages af en koordinationsgruppe.
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I december måned 1993 udfærdiges målsætningen for Gruppen Grønbjerg-2000.
Grønbjerg - 2000.
IDÉ:
Det er gruppen "Grønbjerg-2000" idé, at bibeholde og styrke Grønbjergs serviceniveau, således at
alle aldersgrupper har mulighed for at trives i Grønbjerg.
Dette gøres ved at "Grønbjerg-2000" nedsætter arbejdsgrupper til de nødvendige formål.
Arbejdsgrupperne samarbejder i gruppen "Grønbjerg-2000" og har ansvar for målsætningens
gennemførelse.
HOVEDMÅL:
Inden 1996 skal der opnås en tilvækst på 15 børn til skolen med 71 børn i 1993 som udgangspunkt.
BY & ERHVERVSGRUPPEN
Har som mål, at styrke og fastholde by og erhvervsudviklingen i Grønbjerg bl.a. ved, inden 1996 i
Grønbjerg, at have etableret "fritidslandbrug" for 4 - 8 familier.

SPORT & FRITIDSGRUPPEN
Har som mål, at styrke og udvikle den øvrige sport og fritidsaktivitet i Grønbjerg, bl.a. ved i
samarbejde med foreningerne i Grønbjerg inden 1995 at arbejde for en lokaleudvidelse, med
færdiggørelse senest 1995.
TURISTGRUPPEN
Har som mål, med tilbørlig hensyntagen til lokalbefolkningen, at styrke Grønbjerg som
turistområde, ved bl.a. i løbet af 1994 at etablere vandrestier, cykelstier, fritidshytter m.m.
KULTURGRUPPEN
Målet er at styrke og fastholde Grønbjergs kulturliv.
Dette gøres ved at
- etablere en ungdomsklub for 11 – 17-årige i 1994.
- arrangere fællesspisning i løbet af 1994, hvor hele familien kan deltage.
- være medarrangør af et årligt rock/jazz-bal om sommeren.
Grønbjerg december 1993.
Mange af disse projekter er først blevet gennemført flere år senere, da Gruppen Grønbjerg-2000
blev "orienteret" om at der var noget der hed kommune (udvalg, høringsfrist, tilbage efter flere
oplysninger - udvalgsmøder der ikke ligger i forlængelse af hinanden osv.) amt og stat med de
tilsvarende demokratiske foranstaltninger og så den almindelige gode
demokratiserings/modningsproces i lokalsamfundet. "Ting tar tid - lokal udvikling tar dobbelt så
lang tid".
23. januar 1994 sendes den første ansøgning til Videbæk kommune om økonomisk opbakning til
projektet. Svaret var ikke opløftende.
29. marts 1994 løber den første fællesspisning under Kulturgruppen af stablen.
Hele 1994 bliver benyttet til at danne den selvejende institution med vedtægter.
Alle grupper blev organiseret i en struktur som kan ses under organisering.
21. februar 1995 blev Den selvejende institution Grønbjerg - 2000 af Told og Skat godkendt som
fradragsberettiget institution efter ligningslovens § 8A. (Foreløbige vedtægter.)
9. marts 1995 var der stiftende møde i Den selvejende institution Grønbjerg - 2000
27. marts 1995 afholdes stiftende generalforsamling i Grønbjerg Ungdomsklub. Grønbjerg
Ungdomsklub er en udløber fra Kulturgruppen under Grønbjerg - 2000.
18. april 1995 flyttede fire bosniske familier til Grønbjerg. Bosnierne var inviteret af
lokalsamfundet. Der blev skaffet boliger til dem, etableret kontaktfamilier (to danske familier til
hver bosnisk familie), skaffet arbejde til dem der havde lyst til det, og påbegyndt
danskundervisning ad frivillig vej i sognet. Bosnierne deltog i sognets fælles arrangementer, og
skulle i november måned stå for madlavningen til fællesspisningen i sognet. Fællesspisning fandt
sted ca. fire gange om året.
3. maj 1995 fik Grønbjerg - 2000 tildelt et beløb på 300.000,- fra Indenrigsministeriets pulje til forsøg
og udvikling i Landdistrikterne. Midler der skal anvendes til administrative og projekterende
formål.

26. juni 1995 blev Grønbjerg udnævnt til årets landsby i en konkurrence i Midt - og Vestjylland
arrangeret af TV-Midt/Vest. (TV2´ lokal TV i Midt- og Vestjylland) Der var 60 ansøgere om titlen,
der gav en vinderpræmie på 25.000,- kr.
I juli måned 1995 blev arkitekt Søren Danielsen, Videbæk anmodet om at udarbejde skitseforslag
til aktivitetscenteret samt en udviklingsplan for Grønbjerg til en ansøgning til Videbæk kommune.
1. august 1995 har vi oprettet en Servicebutik for at øge den almindelige service over for
lokalbefolkningen. Servicebutikken har mange former for service. Den kommunale administration
har stillet ansøgningsblanketter og oplysningsmateriale til rådighed, politiet i Ringkjøbing stiller
en lokalbetjent til rådighed 2 timer hver anden uge (pas, kørekort, anmeldelser, våbenaflevering
m.m.m.) der er lokalkøreplaner, DSB køreplan på PC, EDB udstyr, oplysningsmateriale fra
sundhedsstyrelsen og forbrugerrådet søge lejlighed, alle udlejningslejlighederne i Grønbjerg var
udstillet i vinduet ligesom Ejendomsmæglerfirmaerne havde mulighed for opslag om huse til salg
i Grønbjerg - og meget mere i butikken.
29. august 1995 blev der afholdt sognemøde hvor 13 ud af 19 lokalpolitikere samt 6 ud af 7
forvaltningschefer deltog.
Mødet blev holdt på baggrund af en ansøgning til Videbæk kommune om støtte til det lokale
aktivitetscenter med en krone til krone princip på et budget på 3,2 mio. kroner og for i det hele
taget at drøfte Grønbjergs fremtid specielt med henblik på at etablere det lokale aktivitetscenter,
der inddrager Grønbjerg Skole, Grønbjerg Børnehus og den udvidede gymnastiksal.
Aktivitetscenteret skal indeholde gymnastiksal med to badmintonbaner, lokalhistorisk arkiv,
billard, squash, bordtennis, legerum, kantine, mødelokale, omklædningsrum til gymnastik, idrætsog fodboldudøvere m.m. Et aktivitetscenter hvor hele lokalbefolkningen, Skolen og Børnehuset
kan mødes til stort og småt på tværs af alder, sportsgren, interesse og kulturaktivitet.
Mødet opfattedes som værende meget positivt, og Den selvejende institution Grønbjerg - 2000
imødeser en positiv behandling, der medfører et beløb afsat på det kommunale budget for 1996.
Der blev iværksat en lokal indsamling (murstenskassen) hvilket betød at midlerne kun skulle
anvendes til byggeri af aktivitetscenteret ved Grønbjerg Skole. Der blev fremstillet en
indsamlingsfolder og bestyrelsen for Grønbjerg-2000 ”stemte dørklokker”.
7. september åbnede Grønbjerg Ungdomsklub, der er baseret på de, der ikke er specielt sportslig
interesserede.
De samme lokaler vil blive benyttet af en mødregruppe til Mor/Barn Træf hver onsdag formiddag
og af en ældregruppe én eftermiddag om ugen.
Lokalerne benyttes endvidere til konferencelokale ved besøg til Den selvejende institution
Grønbjerg - 2000.
8. september 1995 deltog Mogens Ballegaard i Landsbyuniversitetet 96´ planlægningskonference.
Landsbyuniversitetet 96 er et projekt hvor deltagere fra alle EU-landes landdistrikter kan udveksle
erfaringer og se på projekter i forskellige EU-lande. I 1996 afholdes konferencen i Danmark. Et af
projekterne i Danmark bliver Grønbjerg og Grønbjerg - 2000.
9. september 1995 deltog Søren Nilausen og Mogens Ballegaard i Landdistriktskonferencen i
Uldum. John Asmussen stødte til da udvalgte projekter blev præsenteret ved udstilling rundt om
på højskolen.

22 oktober 1995 arrangerede: Grønbjerg - 2000 (murstenskassen), Grønbjerg GUF, Grønbjerg IF´s
ungdomsafdeling Cykelsponsorløb. Arrangementets overskud fordeles ligeligt mellem
arrangørerne.
Servicebutikken har i gennemsnit været besøgt af 30 personer pr. uge. (optegnelse i efteråret 1995)
Mogens Ballegaard og et par bosnier er inviteret til Hammerum for at deltage i et møde hvor
integrerings-problematikken belyses. DGI-Hammerum regi.
Mogens Ballegaard blev tirsdag d. 31. oktober 1995 opfordret til at stille op til bestyrelsen i
Landsforeningen af Landsbysamfund og lørdag d. 4. november var der generalforsamling i
Landsforeningen af Landsbysamfund hvor Mogens Ballegaard modtog valg og blev valgt i
bestyrelsen. Senere blev han formand for foreningen og var med under oprettelsen af
Landdistrikternes Fællesråd som han i en periode var næstformand for.
Der er pt. indkommet annoncer til indsamlingsfolderen det svarer til kr. ca. 30.000.
Møde med de bosniske familier d. 10. januar 1996 og møde med de danske kontaktfamilier den
følgende dag. Konklusionen er at kontaktfamilieordningen er noget nær perfekt, men afhænger
naturligvis af kontaktfamilierne. Mange af kontaktfamilierne synes naturligvis at man bør gøre
mere. ”TID”. Bosnierne er også godt tilfredse med at Servicebutikken eksisterer. Her kommer de
alle og får afklaret mange problemer.
I en radioudsendelse tirsdag den 16. januar 1996 kl. 17.15 i Radio midt/vest nævnte
folketingsmedlem Jens Kirk, at Grønbjerg var blandt de landsbyer i hans område der var meget
aktivitet i.
Fra indenrigsministeriet er vi blevet bedt om at udfærdige en kort status til en forespørgsel fra de
Konservative og Venstre, angående de projekter der allerede er givet tilskud til og hvad regeringen
agter at foretage sig i fremtiden med hensyn til landsbyer og landdistrikter. Statussen skal være
indenrigsministeriet i hænde d. 2. februar 1996.
Den selvejende institution Grønbjerg - 2000 fik den 15. februar 1996 bevilget 200.000 kr. fra
Indenrigsministeriet til anvendelse i perioden 15. februar 1996 til 31. marts 1997.
Tirsdag den 27. februar 1996 var der åbent-hus vedr. 1. etape af Grønbjergs kommende
aktivitetscenter. Der mødte ca. 100 borgere op for at se tegningerne.
Der blev givet tilskud til projekt gymnastiksal på kr. 15.000 fra DGI
Som drivkraften bag landsbyens kamp for at overleve fik Mogens Ballegaard torsdag den 24.
februar 1996 overrakt Unibanks Initativpokal 1995.
Der var møde i ”det store byggeudvalg” (deltagere fra Grønbjerg-2000 og fra Videbæk Kommune)
torsdag den 7. marts 1996, Børne- og kulturudvalget orienteres om tegningerne til
aktivitetscenteret.
Vi søgte 5%-puljen om 20.000 kr. til hjælp til en ekstra computer + printer. Ansøgningen blev ikke
imødekommet.
Tommy Kjeldgaard fra Sogneforeningen, Svend Erik Lauridsen og Mogens Ballegaard indkaldte til
møde om ældreboliger og det første møde blev afholdt tirsdag den 12. marts, deltagerne var GB-

2000: Kristian Knudsen og Mogens Ballegaard, Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling: Poul Erik
Nielsen, Sogneforeningen: Tommy Kjeldgaard og Jørgen Demant og en repræsentant fra
ældregruppen Svend Erik Lauridsen.
Der blev d. 9. april 1996 kl. 19.30 indkaldt til møde med alle over 60 år i Grønbjerg, for at lodde
stemningen m.h.t. ældreboliger.
Grønbjerg - 2000 modtog i 1997 knap 2 mio. kr. fra Boligministeriets pulje til helhedsorienteret
byfornyelse i landsbyer.
Byggeudvalget. Møde med BUK udvalget. Ole Østergaard og Mogens Ballegaard deltog. Byggeriet
kan/skal køres i kommunalt regi. Forvaltningen skal inddrages i byggeudvalget. Interesse for
projektet - god stemning under mødet.
Dette var begyndelsen til et projekt der har ført meget med sig for Grønbjerg. Der kan refereres
fra mange spændende delprojekter og borgermøder der har været rygraden i de resultater der er
opnået i Grønbjerg. Hermed skal henvises til ”Resultater i Grønbjerg-2000”.
Der har været mange gæster for at se og høre om Grønbjerg og Grønbjerg -2000 fra bl.a. Sverige,
Estland, Litauen, Tyskland, Holland, Frankrig, Ungarn, USA, England og Japan.
Derudover har vi haft besøg af adskillige landsbyer der ved selvsyn ville konstatere hvordan vi
har grebet udviklingen an her i Grønbjerg.
Vi har endvidere haft besøg af Indenrigsministeriets Landdistriktsgruppe med embedsmænd fra
Indenrigsministeriet.
Der har været stor interesse om vort projekt med integration af bosniske flygtninge hvor vi har
deltaget i konferencer i Humlum, Riber Kjærgaard ved Bramming, Hammerum og holdt foredrag
ved bl.a. Vestbirk og Herning og derudover adskillige gange fortalt om det i Radio Midt-Vest og
på flere TV kanaler.
Desuden har Mogens Ballegaard holdt foredrag og oplæg om planlægningen og arbejdet med
projektet Grønbjerg - 2000 i Indenrigsministeriets regi, amtsregi, kommunalt regi og i landsbyregi
overalt i landet fra Bornholm over Sjælland til Fyn, Sønderjylland, Midt- Øst- Nord- og
Vestjylland.
En lang og sej proces hvor en omskrivning af Janteloven skal lyde:
"Du skal ikke tro at der kommer nogen og gør noget for dig"

