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Værn folkestyret
Der er lider, hvor der må kæmpes hårdi for al 
genvinde, hvor der må lages standpunkt med stor 
risiko for at være taberen, og hvor der må hand
les, selv om prisen er at komme nær skafoitet og 
måske blive løftet ud af lix s forløbet. Og der er 
lider, hvor udviklingen med raske skridl accele
rerer så døsigheden melder sig og overskuelig
heden går fløjten, fordi teknikken ved de fås 
hjælp og tankevirksomhed ved endnu færres 
visioner bliver så indviklet, at forståelsen kommer 
på for lang afstand, og den teknologiske viden 
omslutter nu mere og mere og gør det enkelte 
menneske kortsynet, hvis del da ikke tilhører den 
lille ekspertgruppe.

Vi er som folk all for godt stillet i en periode 
med dyrkelse af disse hypermoderne og udspeku
lerede tingester som ved all på bånd, men som 
mangler muligheden for at forene det teknisk 
fuldkomne (næsten da) og det levende åndeligt 
prægede erfaringsgrundlag.

De ensretter og skaber holdninger der drejer, 
alt eftersom store ord og krasse standpunkter 
kommer nær. Vi bliver let fløjmennesker med 
højre og venstre synspunkter og forfalder til det 
forenklede og snævre, all mens der manipuleres i 
Ensidighedens tjeneste.

Hvis vi ser os om i vort lille Danmark er del 
nemt at få øje på teknologien og den politiske 
fanatisme som i fællesskab gør del store brede 
folk en bjørnetjeneste, fordi ånden ikke får bolig 
i befæstede sjæle. Det altsammen bliver åh så ma- 
terielæi, og striden for det gode og det bedste og 
for en fortsæt i else i t jeneste og med god vilje 
sløres af de store udladninger, der spænder fra 
den lille grimme finte til den store vold.

Vi ser det også i folkestyrets forsamlinger, i 
fag- og erhvervskredse og ud i de fortravlede for
greninger helt frem til hjemmets inderste krog. 
Man falder mange gange i søvn midt i alt det pro
blemfyldte og får ikke set sammenhængen hver
ken ved at kaste blikket tilbage eller ved at befatte 
sig med de erkendelige størrelser, eller ved at 
opfatte farerne.

Selvstændig tankegang og åben betragtning 
vendt til teorier, igangværende praktik og daglig 
gerning på jævnt plan viser vejen til det virkelige 
fremskridt - og således er vi kommet langt over 
mange årtier til el bedre fodfæste. Det er nu i 
færd med at smuldre for os - men hvis vi erken
der, hvad det er det egentlige værn om folkesty
ret, kan der ske undere.

Vi skal blive midt på vejen og give folkestyret 
en chance. Det er tidens bud. Vi får se om vi 
henter sejre eller nederlag ved al erkende eller 
vrage. Vi burde kunne se perspektiverne i det 
store og det små. J.P.P.
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Hjem og hjemstavn
Slægtsgårdene Grønbæk i Tvis

For Vestjyden er slægten et begreb af dyb og in
derlig betydning. Del er næsten uopregncligl tab, 
der overgår en vestjyde, hvis han må afhænde 
den gård, der gennem tiderne har været nedarvet i 
hans slægt. En slægtsgård opfatter vestjyden ikke 
som sin personlige ejendom, men som slægtens 
eje. Dette karaktertræk er ikke alene opstået gen
nem den stædighed og udholdenhed, der præget- 
vestjyden, men også gennem en dybtgående kær
lighed til hjem og hjemstavn. Han kender den 
kamp, det koster at stifte et hjem på den jyske 
hede, og i kærligheden til slægtens gård er en 
stærk følelseaf, at del er hans pligt ål videreføre 
gården.

På Holstebro-egnen findes adskillige gårde, der 
har været i samme slægts eje flere hundrede år til
bage i tiden. Det er således tilfældet med Grøn
bæk i Tvis, hvor Grønbækslægten har boet og 
bygget gennem syv generationer.

I gamle dage forekom Grønbæk kun to steder 
som bebyggelsesnavn. Det ene sted var Grønbæk 
By og Sogn i Lysgaard Herred og det andel 
gården Grønbæk i Tvis. Nu findes navnet adskil
lige steder i landet som stednavn. Gennem under
søgelser i Rigsarkivet har man været i stand til at 
spore gården så langt tilbage som til 1664, da 
Marquar Pedersen havde den i fæste, men man 
mener dog ikke, at han har forbindelse med 
Grønbækslægten, hvis første medlem er Mads 
Kjeldsen. Gården var da fæstegård under Tvis 
Kloster, og dens landgilde var: 3 Ærte Rug, 1 Pd. 
Smør, 1 Skovvogn, 1 Svin, 1 Fødenød, 1 Lam, 1 
Gaas, 2 Høns, 1 Snes Æg og 1 Læs Tag, hvilket 
findes anført i den store matrikel af 1688, og 
dette årstal bliver altså udgangspunkt.

Slægtsregistret
Den første af slægten var altså Mads Kjeldsen, 
hvis fødselsår og -dag det ikke er muligt at op
give, idet kirkebogen først begynder 1667.

Hans søn og efterfølger hed Kjeld Madsen 
Grønbeeh; han må være født før 1667. Han gif
tede sig i 1706 med Karen Nielsdatter. En søn 
blev næste fæster af gården; det var Mads Kjeld
sen Grønbeeh, født 1708 og død 1788. Han blev 
gift med Johanne Andeisdatter og nævnes blandt 
Tvis Klosters hoveripligtige bønder 1770. Hans 
broder, Iver Kjeldsen, var en tid ladefoged på 
Tvis Kloster. Senere blev han gårdmand i Refning 

i Vinding Sogn, hvor han har adskillige efterkom
mere. Gårdens næste ejer var Kjeld Madsen 
Grønbeeh. født 1752 og død i 1831. Han var gift 
to gange. Først med Mariane Christensdatter, 
som døde i 1800, 39 år gammel, og anden gang 
med Inger Nielsdatter. Han blev blev far til ikke 
færre end 16 børn, 7 i første ægteskab og 9 i 
andet. Hans levedage faldt i den tid, hvor de store 
bondereformer indførtes, og han opnåede at blive 
selvejer formedelst en sum på 900 rigsdaler. En af 
han ssønner Chresten, der fødtes i 1811, grund
lagde Aulumlinien.

Det blev Didrik Kjeldsen (Grønbæk), en af 
Kjeld Madsens sønner af andet ægteskab, født 
1806, der fik gården. Han var gift med Bodil 
Kirstine Svenningsdatter af Pogager i Vinding 
Sogn, født 1803 og død 1892. Fra 1842 til 1848 
var han medlem af Sogneforstanderskabet for Nr. 
Felding-Tvis. I ægteskabet var der 4 børn, Inger, 
Anna, Svenning og Kjeld Didriksen (Grønbæk). I 
1875 overlodes gården til de to sønner, som blev 
enige om at dele den i to lige store dele, således 
at Kjeld fik slægtsgården, og Svenning byggede 
Vester Grønbæk, der ligger i Grønbæks umiddel
bare nærhed, og som med lige så god ret som 
Grønbæk kan kaldes en slægts, da det jo ikke er 
gårdens alder og placering, der er bestemmende 
for betegnelsen. Kjeld Didriksen (Grønbæk), der 
fødtes i 1848 og døde i 1919, var gift med Ane 
Nielsen, Gedbo. Han overlod gården til sin yngste 
søn, den nuværende ejer af gården, Didrik Grøn
bæk, født i 1882.

Svenning Didriksen (Grønbæk), der var Didrik 
Kjeldsens ældste søn, født 1842, og gift 2 gange, 
først med Else Kathrine Bjerre af Tvis Kloster, og 
dernæst med Kirstine Schiøler Madsen, datter af 
lærer Madsen, Vinding Hovedskole, overlod 1909 
gården til Niels Bjerre (søn af første ægteskab, 
født 1881), der nu er ejer af gården.

Svenning Didriksen sad inde med flere tillids
poster. Bl.a. var han sognefoged fra 1877- 1901. 
Han modtog Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
Også Kjeld Didriksen deltog i det offentlige liv. 
Han var således medlem af Nr. Felding-Tvis Sog
neråd fra 1886-92. Grønbæks nuværende ejer. 
Didrik Grønbæk, har haft og har jo en lang 
række tillidshverv. Fra 1914-46 var han således 
sognerådsformand i Tvis - Niels Bjerre har lige
ledes haft flere tillidshverv.
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Grønbæks deling
Der knytter sig ikke mange overleveringer til 
Grønbækgårdene i Tvis. Nogle træk er der dog 
bevaret. Om Grønbæks deling kan det således 
fortælles, at Svenning og Kjeld Didriksen en dag 
stod i laden og tærskede korn med plejl. De kom 
i snak om, at de kunne tænke sig at dele gården. 
Der var enighed, og et håndslag var nok i den 
sag. Svenning fik som den ældste lov til at vælge 
først, da opmålingerne var færdige, og han valgte 
den vestlige del, hvor han byggede Vester Grøn
bæk. I 1936 nedbrændte ladebygningerne, som 
var bygget i 1914. Branden opstod ved en kakkel
ovnseksplosion, og da det var i november måned, 
kunne man ikke bygge før om foråret.
Da Niels Bjerre skulle lære at økonomisere
Svenning Didriksen var en mand med en fornuf
tig indstilling. Da Niels Bjerre var i 15-16 års
alderen, fik han af og til en mindre skilling-som 
regel en femogtyveøre - men en dag kaldte Sven
ning ham hen til sig og sagde, al han skulle lære 
at økonomisere, hvorfor han stak ham en tikro
neseddel, som skulle slå til et år. Det kneb imid
lertid for drengen at få pengene til at slå til. Sven
ning så nøje på drengen og el lunt glimt spillede i 
øjnene, da han sagde til ham: »Ja, min dreng, 
efter en samler kommer en spreder«. Han gik dog 
med til en mindre forhøjelse! Det var sparsomme
lighed og nøjsomhed, der prægede vestjyden den
gang. Niels Bjerre fortæller, at han måtte gå ene 
til kirken på sin konfirmationsdag, da faderen var 
blevet syg. Stor var hans glæde, da han kom hjem 
og fik overrakt et så fabelagtigt beløb som 10 kr. 
af sin bedstemoder.

Svenning Didriksen fulgte med tiden mere end 
de fleste i sognet. Bl.a. var han den første fra 
Tvis Sogn, der kom på højskole. Han gik hårdt 
imod overtro, som dengang ikke helt havde 
sluppet sit tag i befolkningen på egnen. Helt fri 
var han dog ikke selv, idet han sagde: »Vi menne
sker kan have en forudanelse om, at noget vil ske. 
Det kommer vi ikke uden om, da det er noget, vi 
har i os«. - Men den almindelige overtro, baseret 
på overleveringer fra ældgammel tid, kunne han 
ikke forlige sig med.

Et stort beplantningsarbejde
Den egentlige gård, Grønbæk, har også skiftet 
udseende i løbet af de sidste halvt hundrede år. I 
1914 blev længerne bygget om, og i 1925 kom 
turen til stuehuset, således at det nu fremtræder i 
en mere tidspræget stil. Det tidligere stuehus var 
lavt og stråtækket. Didrik Grønbæk husker den 
store dag, sidst i firserne, da man første gang fik 
lagt fjælgulv i huset. Man brugte jo ellers ler
stampet gulv.

Den ydersle sparsommelighed var retningslini
erne for livel på gården, før den blev bygget om 
og udvidet. Besætningen bestod af 6 køer og 2 
heste saml en del får, som i sommertiden kunne 
klare sig på hedens lyng. Bygningerne var en del 
forfaldne, og avlen bestod i del væsentligste af 
rug og lupiner. Takket være sparsommelighed og 
flid står gården i dag som en veldreven ejendom.

På beplantningsområdel gjorde Kjeld Didriksen 
en påskønnelsesværdig indsats. Langt den større 
del af gårdens tilliggender bestod i forrige århun
drede af hede, mose og eng. Nu er 80 af de 150 
tdr. land, der tilhører gården, under plov, 14 tdr. 
af resten har sønnen, den nuværende ejer, Didrik 
Grønbæk, under faderens vejledning beplantet 
med nåletræer, ligesom han plantede 4 læhegn. 
Han har for udmærket landbrugs- og beplant
ningsarbejde modtaget et sølvbæger af Holstebro 
og Omegns Sparekasse. Også på Vester Grønbæk 
er en stor del af den dårlige jord beplantet.
Jiileforberedelscrnc på en slægtsgård
Julen på en slægtsgård afveg vel ikke synderlig 
fra festlighederne på enhver anden gård i gamle 
dage. Måske var man lidt mere traditionsbundne, 
fordi man satte en ære i at holde forfædrenes ju
leskikke i hævd. Men det var dog ikke så udpræ
get på Grønbækgårdene. Nok ville man holde de 
nedarvede juleskikke i hævd, men man ville også 
søge at være på højde med tiden og man ville 
ikke lade sig binde af traditioner i alt for udstrakt 
grad.

Juleforberedelserne tog dengang deres begyn
delse en månedstid før den højtidelige aften. Til 
gengæld festede man mindst 14 dage efter. Støb
ning af lys og brygning var de første led i forbere
delserne. Man bryggede selv øl og støbte lys så 
sent som ved århundredeskiftet. Efterhånden 
holdt man op med selv at brygge og støbe. Dog 
var det en tid skik, at man til højtider støbte sær
lige lys, bl.a. Helligtrekongerlys. Det var en dag 
af overvældende betydning, da gamle og unge 
flokkedes omkring bordet, hvor en petroleums
lampe var midtpunktet for alles åbenlyse beun
dring. Det var længe en ubrydelig lov, at børnene 
ikke måtte have den tændt, når forældrene ikke 
var hjemme, af hensyn til brandfaren. Men en 
endnu større dag var del unægtelig, da det første 
juletræ blev tændt i Grønbæk. Det var fru Karen 
Grønbæk, der i 1910 indførte juletræet på 
gården.

Julebagningen var et væsentligt led i juleforbe
redelserne. Det drejede sig dengang ikke om lutter 
småkager og lækkerier. Nej, hele vinterens forråd 
af brød skulle gerne bages ved samme lejlighed, 
og hvor der var tale om en stor husstand, kan 
man nok regne ud, at det ikke var små kvanta.
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Først skulle man naturligsvis til Skautrup Mølle 
for at få kornet malet, og det gjaldt om at 
komme afsted, før sneen faldt.

Der blev bagt to Bejter (ovnfulde) rug- og sigte
brød. Nu må man dog ikke opfatte begrebet 
»ovnfuld«, som det er i dag. Ovnene dengang var 
ofte på over en mands længde. Man regnede med, 
at en Bejt brød kunne slå til i ca. 3 uger. For at 

være garderet, såfremt vinteren skulle blive 
streng, og der skulle falde meget sne, blev en sæk 
mel forvaret på loftet som reserve.

Hellig og Søgn var det et utrætteligt og sejt 
arbejde, der prægede tilværelsen, og det har i en 
nyere tid båret sine smukke frugter i de to gode 
danske gårde, der ligger som pryd for deres egn.

Knud E. Nielsen.

Årsmødets udflugtstur
Ved årsmødet på Thy får deltagerne mange mod
sætninger for øje! (landet mellem hav og fjord). 
Jyllands ryg mod vest mellem Limfjorden og Ves- 
tcrhav har noget af landets fedeste landbrugsjord, 
og noget der er det bare sand.

Man bemærker de brede dale og nord for Thi
sted de kolosale forekomster af kridt. Her mellem 
hav og Jjord har altid boet meget virksomme 
mennesker også langt tilbage i tiden, for ingen 
steder i Danmark findes så tæt belægning af 
kæmpehøje som her ca. 4000.

Folk her har også altid dyrket både land og 
vand.

Og teksten på dr. Schuttes bog. »Fra Flint
flækken til Lurmærket« kan gælde for thyboer, 
for i fordums dage eksporterede de flint over Ves
ter havet til England. Gruberne findes endnu nord 
for Thisted. Og få steder i landet findes der sa 
mange malkekvægbesætninger som her, så Lur
mærket bruges stadigt.

Thy har også mistet arealer til den grådige 
Vesterhav, men der er også indvundet jord til er
statning ved store afvandinger nord for Hillerslev 
op mod Østerild, og tørlægning af indsøerne Ros
vang, Egebaksande og flere lignende områder.

Søndagens udflugt går først mod nord forbi 
den store Tved klintplantage, forbi flyvepladsen, 
gennem folkeferiebyen Vigsø, op på Hansiholms 
høje plateau med udsigt over havet og byen, der
fra ned forbi havnen, som efter mange års livtag 
med naturkræfterne, nu er en stor og sikker havn 
med megen aktivitet. Derfra mod syd med den 
grønne kystvej, som jo fortsætter til Holland. 
Straks efter havnene er vi inde i det store særpræ
gede reservat med sin sjældne flora og fauna, 
reservatet er på ca. 40 km2. Om somren besøges 
denne del af kysten af tusinder turister.

På vejen sydover gøres en afstikker til fisker
lejet Vorupør, her fiskes endnu med mindre både 
fra den åbne strand, som førhen var det almin
deligste. Man lægger her mod vest mærke til at 

bygningerne er lave og brede, det er nok det nære 
naboskab til Vesterhavet, som jo ikke giver læ, 
der har medført dette bygningsværk.

Vejen går gennem marker og store plantager og 
boniteten bedres her mod syd til næste mål, 
Morup Mølle kro, som førhen var vandmølle, 
stampemølle m.m. På kroen, hvor meget smukt 
og gammelt er bevaret, residerer familien Jessen, 
som har været ejere af herlighederne i flere gene
rationer. Efter kroen går turen til den store gamle 
klosterkirke i Vestervig, den største landsbykirke i 
landet med udsigt til den mindste, Lodbjerg som 
ligger ude i Klitterne.

Liden Kirsten og prins Buriss grave påvises her 
ved klosterkirken. Herfra går turen gennem Bed
sted, Hassing, Hørdum, til slægtsgården Koldby- 
gård, som ejes af proprietær N. C. Nielsen, der 
driver et stort alsidigt landbrug med stort husdyr
hold i store moderne bygninger i et smukt thy- 
landsk landskab ca. 1 km vest for hovedvej II.

J. B.
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Thisted - 
en by i nordvest

Thisted Turistforenings formand, redaktør Chr. P. Fogt mann 
sender denne velkomst til Slægtsgaardsforeningen.

Thisted modtager sine gæster som i en favn af 
grønklædte bakker og gulbrune, moler-skrænter 
mod Thisted Bredning af Limfjorden. Få eller 
ingen byer i Danmark ligger så smukt, og det øger 
synets herlighed, at øen Mors fremviser sin køn
neste kyst for byen og landet i det yderste 
nordvest.

Selve byens plads på skønhedens rangstige kan 
diskuteres. For en indbygger, der ikke vil se »den 
eneste ene« sat på nogen rangstige, er den en by 
uden ret mange rige fortidsminder, men med spor 
af århundreders fattigdom og behov for at sætte 
tæring efter karrig næring. Mange andre byer 
mindes glorrige perioder i fortiden, men Thisteds 
krønike tegner bølgende konjukturer med et høj
depunkt i nutiden, og på stedet er der udbredt tro 
på, at alting fra nu skal blive stadig bedre om
kring industri, håndværk, handel, fiskeri, land
brug og turisme.

Da biskop Stygge Krumpen i begyndelsen af 
1500-tallet så varsler om reformationen, søgte han 
den afværget ved at skaffe købstadsrettigheder til 
bebyggelserne omkring to af kirkens gårde - Thi
sted Bispegård og Sæbygård. Det lykkedes i 1524, 
og begge Vorherres egne byer fik den hellige 
jomfru i byvåbnet. Thisted fik dertil en ny kirke, 
og det er den, der stadig står som byens vartegn. 
Det blev kun i få årtier, der lød katolske messer 
under dens hvælvinger.

Trods værdigheden som købstad gik det kun 
langsomt fremad for Thisted dybt inde i Lim
fjorden. Ålborg hævdede monopol på al handel i 
og omkring dette farvand, men mistede det med 
eet slag, da havet i første halvdel af 1800-tallet, 
brød igennem Agger Tange og gjorde alle den 
vestlige limfjords kystbyer til havnebyer med 
direkte forbindelse til havene. Thisted markerede 
det ved at bygge en virkelig havn.

Efter nye tilbageslag fulgte altid nye opgangsti
der. I 1880erne kom jernbanen med stærkt op
sving til landsdelen, og i vort århundrede er der 
skubbet på med broer over Oddesund mod Vest
jylland, Vildsund,. mod Mors og Aggersund mel
lem Hanherred og Himmerland. Sidst kom Sal- 
lingsundbroen, der gjorde Europa landfast med 

Mors og Thy. Allerede forud havde stædige thy
boer anlagt en lufthavn mellem Thisted og Hanst
holm som et naturligt resultat af de kræfter, der 
blev frigjort, da halvtreds års kamp for at få en 
storhavn ved Hanstholm i 1967 blev kronet af 
kong Frederik. Hvis fjerntboende i dag siger til 
thyboere, at deres land ligger noget langt væk, 
kan de med dobbelt betydning svare med spørgs
målet: »Fra hwa?«.

Der er faktisk grøde i Thisted og i Thy i disse 
år, og som altid i sådanne tider er der fare for, at 
det gamle fjernes for hurtigt og uovervejet, men 
det gamle har sine forsvarere, og i Thisted er der 
ikke mange skridt fra moderne kvarterer med 
bl.a. det nye rådhus til gamle kvarterer med min
der om dengang, da det først og fremmest gjaldt 
at rykke sammen.

Thisted er ikke mere købstad, men blot ho
vedby i en kommune. Byen er kun på 12.000 ind
byggere, men til gengæld er kommunen med 580 
kvadratkilometer til 30.000 indbyggere Danmarks 
største og overgås indenfor Skandinavien kun af 
Kiruna i Nordsverige. Der er god plads til både de 
hjemmehørende og til de mindst lige så mange 
gæster, der hver sommer befolker feriestederne og 
er enige om at berømme denne plads som et fan
tastisk smukt stykke af Danmark. Spørg blot hver 
den, der blot een gang har taget turen fra det fro
dige land ved fjorden over de frugtbare bakker i 
midtlandet til de uendelige klitplantager og de 
forblæste klitter ved havet.

Thistedpigen.
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bestyrelsen nedsat udvalg. Hovedbestyrelsen er til enhver 
tid ansvarlig overfor Slægtsgaardsforeningens årsmøde for 
at arkivet bevares samlet så det kan stå til rådighed for 
kommende slægter. Såfremt der ikke skulle være mulig
hed for Slægtsgaardsforeningens fremtidige beståen er be
styrelsen ansvarlig for at arkivet bevares samlet under be
tryggende forhold. Foreningen yder årligt til arkivets drift 
et tilskud, hvis størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen. 
Arkivudvalget aflægger beretning for årsmødet.

b. gennem udgivelse af et medlemsblad.
c. gennem juridisk og økonomisk vejledning til medlem

merne m.h.t. familieoverdragelser og testamenter vedrø
rende deres ejendomme, arveskifter samt dispositioner, der 
skal sikre ejendommens bevarelse i slægten.

d. gennem et arbejde for at opnå lovgivningsmagtens støtte 
til, at slægtsgårdene forbliver i slægten, navnlig ved lov
regler, der beskytter slægtsgårdene mod unødvendig eks
propriation, ved hensigtsmæssige arveregler for landejen
domme, ved lovregler, der skal hindre, at landejendomme 
gøres til genstand for spekulation eller erhverves alene som 
pengeanbringelse, og eventuelt ved en slægtsgårdslovgiv
ning, der skal sikre ejendommens bevarelse i slægten, så 
længe noget arveberettiget medlem af denne har vilje og 
evne dertil.

Såfremt der i andre nordiske lande findes eller dannes 
foreninger af samme art, vil foreningen søge samarbejde 

disse.

§2. 
Medlemmer. 

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er inte
resseret i dennes virke.

Ved foreningens møder har samtlige medlemmer stemmeret, 
men til medlem af hovedbestyrelsen kan kun vælges sbægts- 
gårdsejere.

Ved slægtsgårdsejere forstås landbrugere, der ved arv eller 
familieoverdragelse har erhvervet det land- eller skovbrug, 
som han eller hun er ejer af, når ejendommen i mindst 3 
slægtled, medregnet den nuværende ejer, har været i slægtens 
besiddelse (eje, fæste eller forpagtning).

Hovedbestyrelsen afgør i tvivlstilfælde spørgsmål vedrø
rende medlemsoptagelse.

Medlemmer af foreningen, der har været slægtsgårdsejere, 
kan vælges til medlem af hovedbestyrelsen, for så vidt ejen
dommen stadig er i slægtens besiddelse. Æresmedlemmer kan 
vælges af hovedbestyrelsen.

Til medlemmer, hvis ejendom i mindst 100 år har været i 
slægtens besiddelse, udstedes der, når det ønskes, af forenin
gens hovedbestyrelse efter forudgående undersøgelse et diplom 
mod et nærmere fastsat gebyr.

§3.
Kontingent.

Hovedbestyrelsen fastsætter for 1 år ad gangen kontingentet 
i forhold til foreningens økonomi og opgaver.

Kontingentet betales ved begyndelsen af hvert regnskabsår, 
der svarer til kalenderåret. - Medlemmerne binder sig ikke til 
andet og mere end kontingentet.

Udmeldelse af foreningen skal ske inden 1. december for at 
være gældende for det kommende år.

§4.
Amts- og kredsorganisationer.

Foreningen opretter amtsorganisationer med en særlig amts-
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bestyrelse på mindst 5 og højst 10 medlemmer i hvert amt. Der 
vælges en tillidsmand for hvert sogn, hvori der er slægtsgårde.

Amtsorganisationen foretager på et møde valg af amts
bestyrelse og sognctillidsmænd. Amtsforeningens bestyrelse 
kan udpege de sognctillidsmænd, der ikke vælges på amtsmø
det. For alle valg er valgperioden 4 år, og der vælges en sup
pleant for hvert medlem af amtsbestyrelsen og for amtets re
præsentanter. Der kan i et amt oprettes kredse for dele af am
tet med egen bestyrelse.

Amtsorganisationer holder møder, når dens bestyrelse 
finder anledning dertil, eller når mindst 20 medlemmer ved 
henvendelse til amtsbestyrelsen ønsker det.

De af amts- og kredsformændene afholdte rimelige udgifter 
til lokale møder, rejser, porto m.m. godtgøres af foreningen 
efter regning.

§5.
Årsmøde.

Foreningens højeste myndighed er årsmødet, der også er 
foreningens generalforsamling. Dette afholdes i april kvartal, 
skiftevis i de forskellige landsdele. Ekstraordinært årsmøde 
kan indkaldes, dersom flertallet af hovedbestyrelsens medlem
mer ønsker dette. Alle afgørelser træffes med almindeligt 
flertal.

Foreningens årsmøde træffer normalt afgørelse vedrørende 
foreningens anliggender.

På årsmødet vælges en dirigent. Der aflægges beretning og 
regnskab, der vælges hovedbestyrelse og revisor, og der tages 
stilling til foreliggende spørgsmål. Til årsmødet kan være 
knyttet foredrag samt udflugter m.m.

§ I-
Foreningens formål.

Foreningens formål er at værne og bevare de danske slægts
gårde, således at de forbliver i slægtens eje, og derigennem 
også at give de medlemmer af slægten, som ikke forbliver på 
fødegården, et fast holdepunkt, et sted, hvor de kan bevare 
forbindelsen med den rod, hvoraf de er rundne.

Foreningen vil fremme dette formål:
1. gennem et kulturelt oplsyningsarbejde ved at hjælpe med

lemmerne til at efterforske deres slægts og gårds historie, 
ved at få dem til at bevare ejendele og dokumenter af min
deværdi og kulturhistorisk værdi og ved slægtsgårds- 
sammenkomster m.m., alt ud fra det synspunkt, at slægts- 
tradition og kendskab til fortiden er af værdi for den en
kelte og forankrer denne i det folk, hvori han eller hun 

-hører hjemme.
Til fremme af kendskab til slægtsgårdenes historie er 

der af foreningen oprettet et slægtsgårdsarkiv, der, for
uden efterhånden at indsamle og opbevare så meget stof af 
slægtshistorisk art som muligt, også påtager sig slægts
historiske undersøgelser for medlemmerne.

Arkivet er en del af foreningen og ledes af et af hoved-
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Behold denne

Tilmelding til Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde i Thisted på Hotel Alborg den 26. og 27. maj 1979. ■

Tilmeldelse kan kun ske skriftligt til Slægtsgaardsforeningens kasserer, fru Inger Hansen, Gassehaven 56, 2840 Holte 
senest den 5. maj, hvorefter deltagerliste, billetter m.m. vil blive fremsendt.

Følgende deltagere tilmeldes (skriv tydeligt).
Stilling________________________________ _Betaling Antal Pris Ialt

Eftermiddagskaffe 14.50 Navne_________________________________

Middag og vin
145.00Fællesudgifter lørdag

Frokost og kaffe
Fællesudgifter søndag 57.00 Adresse___ _______________________ _____

Ialt

Evt. telefon___________________ .— -----

Hotel 
Gruppe

Enkelt 
m. bad

Enkelt 
u. bad

Dobbelt 
m. bad

Dobbelt 
u. bad

Sæt x
Indbetalet ved check ID

A Giro □

B Postanvisning ID

Ønsker at påstige bussen i _ —_________________ Ønsker årsmødeplatte ID

- Klip her
Send denne

Tilmelding til Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde i Thisted på Hotel Ålborg den 26. og 27. maj 1979.

Tilmeldelse kan kun ske skriftligt til Slægtsgaardsforeningens kasserer, fru Inger Hansen, Gassehaven 56, 2840 Holte 
senest den 5. maj, hvorefter deltagerliste, billetter m.m. vil blive fremsendt.
Følgende deltagere tilmeldes (skriv tydeligt).

Betaling Antal Pris Ialt Stilling_________________________________

Navne_________________________________

Adresse________________________________

Eftermiddagskaffe 14.50

Middag og vin 
Fællesudgifter lørdag 145.00

Frokost og kaffe
Fællesudgifter søndag 57.00

lait

Evt. telefon_____________________________

Hotel 
Gruppe

Enkelt 
m. bad

Enkelt 
u. bad

Dobbelt 
m. bad

Dobbelt 
u. bad

Sæt x
Indbetalet ved check D

Giro D

Postanvisning □

A

B

Ønsker at påstige bussen i________________________________________________ Ønsker årsmødeplatte □
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Hotelophold:
Foreningen har reserveret værelser på følgende 
hoteller. Alle priser er pr. seng incl. morgenmad: 
Hotel Ålborg................................... kr. 120.- til 98.-
Hotel Phønix................................... kr. 73.- til 56.-
Missionshotellet Merci................... kr. 100.- til 80.-
Teknisk skole.................................... kr. 100.-
Strandhotellet................................. kr. 100.-
Missionshotellet Vildsund Strand, kr. 110.- til 85.-
Hotel Sjørringvold......................... kr. 85.- til 80.-
Hotellerne er opdelt i 2 grupper med følgende 
priser: 

enkelt m. bad enkelt u. bad dobb. m. b. dobb. u. bad

A 120.- 100.- 100.- til 115.- 85.- til 98.-

B 73.-til 85.- 58.-til 85.- 66.-til 100.- 58.-til 80.-

Mødedeltagerne afregner selv med hotellerne.
Værelserne reserveres så vidt muligt i den øn
skede prisgruppe og i den rækkefølge bestillin
gerne indgår.
Værelserne er til disposition fra kl. 12.00.
Eventuelle afbud bedes venligst meddelt kasserer
kontoret hurtigst muligt, for at regning for ube
nyttet værelse kan undgås.

Der skal på forhånd indbetales for 
deltagelse:
Eftermiddagskaffe lørdag (kaffe og kringle) kr. 
14.50.
Middag på Hotel Ålborg, omfattende middag 
med 1 glas hvidvin, 1 glas rødvin og 1 glas des
sertvin eller tilsvarende øl/sodavand samt kaffe 
efter middagen, incl. moms og betjening - kr. 
130.- + andel i fællesudgifter (musik, tryksager, 
porto m.m.) kr. 15.- ialt kr. 145.-
Frokost søndag på Morup Mølle Kro, incl. kaffe 
samt moms og betjening kr. 42.- + andel i fælles
udgifter (forfriskning ved .mødets afslutning, 
tryksager, porto m.m.) kr. 15.- ialt kr. 57.-

Platter
Er der stadig interesse for at vi får fremstillet års
mødeplatter?

Vi har diskuteret det i hovedbestyrelsen, men 
vil gerne på forhånd have et overblik over hvor 
mange platter der kan sælges. Vi beder Dem der
for, såfremt De er interesseret i at købe en platte i 
år, sætte x i den dertil indrettede rubrik på til
meldelsesblanketten .

Lørdag den 26. maj:
Kl. 14.00 præcis. Mødet åbnes på Hotel Ålborg i 

Thisted.
Kl. 15.00 Fælles kaffebord.
Kl. ca. 16.00 forventes mødet sluttet.
Kl. 18.30 Festmiddag på Hotel Ålborg - og 

derefter dans til kl. 24.00.

Dagsorden for mødet:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Formanden for Slægtsgaardsarkivet, Vagn 

Mathiasen, aflægger beretning.
4. Formanden for bladudvalget, Bent Bjergskov, 

aflægger beretning.
5. Meddelelser vedr. Jens Anna Jensens fond 

ved Bent Bjergskov.
6. Beretningerne drøftes.
7. Fremlæggelse af regnskab og budget til vedta

gelse .
8. Valg af revisor.
9. Vedtægtsændringer - Forslag optrykt i bladet.

10. Mødested for årsmødet 1980.
11. Eventuelt.

Søndag den 27. maj:
Kl. 8.45 kører vi fra Thisted over Nors, Ræhr og 

Vigsø.
Kl. 9.15 Ankomst til Hanstholm.
KL 10.00 kører vi fra Hanstholm langs Vesterha

vet i Hansted reservat.
Kl. 10.30 Ankomst til Nr. Vorupør.
Kl. 11.00 kører vi fra Nr. Vorupør.
Kl. 12.00 Frokost på Morup Mølle Kro.
Kl. 13.45 kører vi fra Morup Mølle.
Kl. 14.00 Ankomst til Vestervig kirke som vi be

ser.
Kl. 15.00 kører vi fra Vestervig til Kolbygaard.
Kl. ca. 16.00 afsluttes mødet på Kolbygaard.

Randerskredsen arrangerer 
bustur til Årsmødet i Thisted 

den 26.-27. maj
Afgang Vinild.....................kl. 10.15
Afgang Allingåbro.............kl. 10.30
Afgang Randers rutebilst. kl. 11.00
Afgang Viborg.....................kl. 11.45
Afgang Skive.......................kl. 12.30
Henv. til H. Espersen, Vinild. 
Telefon (06) 48 60 33.
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Buskørsel
Der arrangeres buskørsel fra Lolland-Falster/ 
Sjælland, Fyn, Sønderjylland og Randers.
Busserne vil køre således:
Bussen fra Lolland-Falster/Sjælland starter . . .
kl. 4.30 Nykøbing - Cementen,
kl. 4.40 Nr. Alslev kirke,
kl. 5.00 Vordingborg - Banegården,
kl. 5.30 Næstved - Banegården,
kl. 6.00 Ringsted - Banegården, 
kl. 7.40 Odden Færgehavn.
Pris pr. person, incl. færge - ca. kr. 225.-
Bussen fra Fyn starter . . .
kl. 8.30 Langeskov - Stationen,
kl. 8.45 Odense - Texaco Service, overfor bane

gården,
kl. 9.00 Gribsvad kro.
Pris pr. person ca. kr. 90.-

Bussen fra Sønderjylland starter . . .
kl. 7.30 Sønderborg - Kirkeparkeringspladsen,
kl. 8.15 Åbenrå - Rutebilstationen,
kl. 8.45 Haderslev - Motel Haderslev,
kl. 9.00 Christiansfeld - Strickers Hotel,
kl. 9.20 Kolding - Banegården, 
kl. 9.50 Vejen - Banegården.
Pris pr. person - ca. kr. 90.-
Betaling for buskørsel i busserne.
Tilmelding på tilmeldingsblanket.
Busserne kører kun såfremt der er fornøden til
slutning, men vi håber selvfølgelig at man i stor 
udstrækning vil benytte busserne.

80 år
Det er en af Slægtsgaardsforeningens stærke støt
tepiller, mangeårigt medlem af hovedbestyrelsen 
og indtil for nylig næstformand, gårdejer Jens 
Skau, Nygaard, Øster Lindet, der den 9. maj 
runder de 80 år. Årene har ikke mærket denne 
stoute sønderjyde, der er en markant personlig
hed, som med hæder har deltaget i politiske og 
kulturelle arbejde i den historiske landsdel. 
Mange ombud og tillidsposter har været lagt på 
Jens Skaus skuldre, men de er alle blevet rygtet 
med den indsigt og klogskab, der er karakterisk 
for deres udøver.

Dansk Slægtsgaardsforening har meget at takke 
Jens Skau for - ikke mindst hans arbejde i lands
delen, hvor han i en lang årrække har været » og 
stadig er - en initiativrig formand, der har med
virket til at sydjysk kreds er af vore aktove og 
forbilledlige kredse.

Vi bringer gennem disse linier Jens Skau en 
hjertelig hyldest og tak for indsats med ønsket om 
endnu mange rige år til gavn og glæde for for
eningen og til ære for den mand vi ønsker at 
hylde. Hjertelig til lykke!

Hans Hviid.

Slægtseje fører til 
landbrugs-dispensationer

Vi har klippet fra Jyllands-Posten og vil gerne 
delagtigøre vore medlemmer i nedenstående.

Når en slægt har ejet en ejendom i mere end 250 
år bør der tages hensyn hertil ved dispensationer 
fra landbrugslovens restriktive bestemmelser, 
mener den fungerende landbrugsminister, skatte
minister Anders Andersen.

Det sagde ministeren, da han i går svarede på et 
spørgsmål fra det kommunistiske folketingsmed
lem, Karl Møller, som var utilfreds med en dis
pensation fra samdriftsreglerne i landbrugsloven 

ved godsejer Rolf de Neergaards overtagelse af 
Castrup Hovedgaard ved Fuglebjerg.

Anders Andersen redegjorde for en indviklet 
arvesag, som var baggrunden for overtagelsen. 
Statens jordlovsudvalg var gået imod dispensa
tion, men landbrugsminister Niels Anker Koefoed 
omgjorde afgørelsen. I svaret henvistes der i 
øvrigt til, at en del af jorden ikke er anvendelig til 
landbrugsdrift. (RB)
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Årsmøde i Sydjysk Kreds
Den 9. marts afholdt Slægtsgaardsforeningen for Haderslev 
Amt generalforsamling og møde p Skrydstrup Forsamlings- 
gaatd. Selv om det kunne forventes, at der var kommet flere 
deltagere, da den nye landsformand Jens Peter Petersen var 
kommet for at holde foredrag, blev det et godt møde med 60 
deltagere.

Formanden for amtsforeningen Jens Skau gennemgik i sin 
beretning hovedbestyrelsens arbejde for foreningen og med
delte om arrangementet til årsmødet i Thisted den 26. og 27. 
maj. Der vil også i år blive fælles bus fra Sønderborg til 
Thisted.

Genvalgt til bestyrelsen blev Thomas Dahlmann og Kjems 
Simonsen. Bestyrelsen blev endvidere udvidet med to nye med
lemmer: Hans Kjær og H.D. Kloppenborg Skrumsager, Sjø- 
lundgaard.

Jens P. Petersen holdt derefter et meget interessant foredrag 
om Slægtsgaardsforeningens mål og midler. Vi må arbejde hen 
til at drage linierne stærkt frem, der går fra fortiden ind i 
fremtiden, vi må gøre hjemmet og slægtsfølelsen til det funda
mentale. Formanden omtalte samarbejdet i EF og valget (il 
Parlamentet.

Efter foredraget blev der vist en meget smuk film: Menne
ske og Demokrati/Dronningens hverdag. jens ^kau

Vintermøde i Fynskredsen
Onsdag den 21. marts afholdt Fynskredsen et velbesøgt møde 
på Ringe Hotel.

Formanden Carl Martin Christensen indledte mødet med en 
beretning om arbejdet i Fynskredsen, som bl.a. havde budt på 
en meget vellykket udflugt til Hindsholm i september i fjor. 
Endvidere redegjorde formanden for hovedbestyrelsens ar
bejde og sluttede med at appelere til forsamlingen om at slutte 
op til årsmødet i Thisted den 26.- 27. maj. Foreningen arran
gerer i lighed med tidligere år bus til Thisted.

Derefter fik lærer Carsten Abild - den nyvalgte formand for 
foreningen til landsbyernes bevarelse. Carsten indledte med at 
nævne at der findes to foreninger i realiteten med samme mål, 
men udfra vidt forskellige synspunkter. Han fandt det godt 
meningerne kunne brydes, men håbede dog samtidig på et 
samarbejde foreningerne imellem. Siden gik Carsten Abild 
over til at holde et blændende og inspirerende foredrag om det 
arbejde, der forestod m.h.t. at holde liv i de gamle landbyer 
indenfor miljølovens rammer i et samarbejde med myndig
hederne.

Efter et veldækket kaffebord sluttede aftenen med en læn
gere diskussion, hvor flere af deltagerne havde ordet for at 
føle taleren på tænderne og der blev svaret klogt og godt.

H. H.

Generalforsamling i
Syd- og Midtsjællandskredsen
Slægtsgaardsforeningen for Syd- og Midtsjælland samt Møn 
havde mandag den 22. januar ordinær generalforsamling på 
Hotel Mogenstrup Kro. Forsamlingen blev budt velkommen af 
formanden gdr. Knud Rasmussen, Vestergård, Holme-Ol- 
strup, hvorefter han i en udførlig beretning fortalte om, hvad 
der var sket i det forløbne år. Det var netop 35 år siden at en 
kreds af mennesker på Missionshotellet i Næstved stiftede 
kredsen for Syd- og Midtsjælland. Vi har prøvet at følge ar
bejdet op, som de gjorde, og kæde det sammen med livsglæ
den blandt vore medlemmer. Formanden sluttede med en tak 
til bestyrelse og medlemmer for godt følgeskab gennem det 

forløbne år. Kassereren Peter Larsen, Keldby, Møn oplæste 
regnskabet, der balancerede 24911 kr.

Nu kunne formanden byde velkommen til aftenens taler, 
borgmester pelst. Helge Paaske, Volskov, Vestlolland, der 
talte over emnet: Er selveje en saga for bondebruget i Dan
mark? Vi skal gøre en stor indsats for at lægge gamle for
domme til side og prøve nye synspunkter. Personlig ønsker jeg 
ikke form for kollektiv. Der er store chancer for at bevare 
selvejet, hvis vi får en sund jordlovgivning. Der afsluttedes 
med en livlig diskussion med mange spørgsmål til taleren. 
Helge Rasmussen sluttede aftenen med en tak til Helge Paaske 
samt til forsamlingen, som havde haft en rig og givende aften.

L andsbyskri i 'eren.

Vort 
Thyland
Mel.: Der dukker af disen . . .

Et pindsvin er Thyland, al væsen og form: 
Med pigge mod vest og mod nord, 
med hovedet dukket for sandflugt og storm 
- og blødpelset mave mod fjord.
Af sand har vi bjerge ved storhavets rand 
- med udsigt til Island omtrent .’ - 
Men indenfor gror 
der roser i flor, 
og alting mod solen er vendt.

Det vælder af lys ud fra himlene her, 
for synskredsen rundt har vi vand 
som solvendte spejle, der sender os nær 
det dobbelte lys over land.
Vi hviler kun øjnene, når vi har rusk 
og regnvejr en dag eller tre.
I vejr, der er gråt, 
kan thyboen blot 
nat urgiv nc solbriller se.

Vor halvø har havn ved atlantiske hav.
Langt ud sejler skuder fra land 
og søger til kaj gennem solfaldets rav 
fra tvekampen hav imod mand.
Vor halvø har havne mod smilende fjord 
for fiske og fragt og plaser.
Fra havn scr man frem, 
mod havn ser man hjem, 
- så langt mellem moler man ser.

Her er da vort Thyland i solskin og vind, 
idyller bag klit volde gemt, 
og thyboer får deres væsen og sind 
til havlandets vindharpe slemt.
De er lidt krakilske, men mildnes så let, 
beskedne og dog no^get kry.
En slægt på et sted, 
den vil holde ved. - 
Så dannes en thybo af Thy.

_______________________________Chr. P. l'o^iniann.
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Velkommen til nye medlemmer

Sygehjælprt fr. Elisabeth Mortensen, 
Lysholm - Ncdenvej 4, 
4690 Haslev.
Gårdejer Erik Præstcgaard, 
Nyrupvcj 6, Nyrup, 
9600 Ars.
Gårdejerne Peter Christensen og 
Hans Jørgen Fogih, 
»Frydensborg«, 
Gammeltoftevej 2, Katterup, 
8732 Hovcdgaard.
Gårdejerne Inga og Chr. Sørensen, 
Tirslundvcj, Tirslund, 
6681 Holsted Si.
Gårdejer Svend Krog, 
»Sønder Bøgild«, 
Nr. Bøgildvcj 2, 
7500 Holstebro.
Gårdejer Hans Jørgen Nørgaard, 
Nykjær, Ringvejen 4, 
6900 Skjern.
Gårdejer Jens Erik Toft, 
»Højborggård«, 
Højborgvej 2, Hvam, 
7500 Holstebro.
Gårdejer Ove Høegh, 
Grønnevej 4, Hammelev, 
8500 Grenå.
Gårdejer Knud Andersen, 
»Bakkegaard«, 
Hansted, 
8700 Horsens.

Proprietær Kaj Jensen, 
»Mølgaard«, 
Mølgaardsvej 324, Lørslev, 
9800 Hjørring.
Gårdejerne Betty og Egon Nielsen, 
»Rabisgaard«, 
Stadionvej 111, 
7470 Krarup.
Gårdejer Erik Paulsen, 
Sasserbrovej 23, 
4173 Fjenneslev.
Gårdejer Jens Aksel Jacobsen, 
»Lille Gadegaard«, 
Gadegårdsvej 3, Hanning, 
6900 Skjern.
Gårdejerne Signe og 
Jørgen Peter Jensen, 
»Dammegaard«, 
Gadekærvej 2, Freersiev, 
3400 Hillerød.

Gårdejerne Ellen og 
Knud Winther, 
»Farebæksholm«, 
Tombjergvej 19, Valore, 
4130 Viby Sj.
Gårdejer Johannes Bohman, 
Herlufslille, 
4160 Herlufmagle.
Gårdejer Johannes Krebs Andersen, 
Hjorlholmvej 24, 
9541 Suldrup.

Arkivar Else Margrethe Ransy, 
Udbygade 1981, 
2200 København N.
Gårdejer Troels Juul Hansen, 
»Skalhøj«,
Nystedvej 76, Kartofte, 
4990 Sakskøbing.
Gårdejer Ove Thomassen, 
»Møllersminde«, Lundumskov 
8700 Horsens.
Gårdejer Eigil Sigvald Jensen, 
»Damgaard«,
Karupvej 69, Fårbæk, 
7470 Karup.
Gårdejer Karl Hoppe, 
Kokholmvej 47, 
8800 Viborg.

Dyrlæge, gårdejer E. Overby, 
Danish Agricultural Council, 
46-48, 9th Street, 
K Malaz Area,
P.O.Box 4259,
Riyadh, 
Saudi Arabia.

Karen Søndergaard, 
Gistrupparken 20, 
9260 Gistrup.
Gårdejer Erik Pedersen, 
»Rønnekildegaard«, 
Rønnekildevej 7, Ramløse, 
3200 Helsinge.

Skaf foreningen nye medlemmer
Undertegnede foreslår, at følgende får tilsendt materiale om 
Dansk Slægtsgaardsforening og opfordres til at indmelde sig i foreningen:

Titel Titel

Navn Navn

Postadresse Postadresse

den 19 Underskrift

Ønsker man ikke at klippe i bladet, kan forslag indsendes til sekretariatet på alm. postkort.
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Korn * Såsæd * Kreaturfoder* Svinefoder
Pelsdyrfoder * Fjerkræfoder • Mineralblandinger - Hestefoder

AKTIESELSKABET

KORN- OG FODERSTOF KOMPAGNIET +++
8260 VIBY J GRØNDALSVEJ TLF (06) 1441 11

Jens og Anna Jensens fond...
udlåner penge til unge landmænds etablering, også ved generationsskifte. Årlige ydelse 
uden kurstab for tiden 12 procent, hvoraf 9 procent er rente. Henvendelse til:

Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund, Rynkeby, telefon (09) 391317.
Advokat Martin Olesen, Bogense, telefon (09) 81 16 66.
Gårdejer Niels Eriksen, Kørbitzdal, Ringe, telefon (09) 621175.

Henvendelse til fonden skal være indsendt senest 1/6 eller 1/12 hvert år.

1979 - KÆRNE-REJSER -10. sæson
NORGE
2. - 6. juni: Pinsen på Gavlstad i 

Vestfjord.
2.-10. juli: Valdres og Sjusøen.
14.-22. juli: Jotunheinem og Nord

sæter.

ALT BETALT REJSER (også udflug
ter incl.).
Rejseledere: HANS HVIID og JENS 
P. PETERSEN.

SVERIGE
9.-12. august: Øland (Borgholm).

ITALIEN
23.-30. september: Høstrejse til Rom.
Forlang program for de fest
lige og fornøjelige sommer
ferierejser med store ople
velser - Ring eller skriv til. . .

KÆRNE-REJSER
POSTBOX 12 - 4100 RINGSTED - TELEFON 03 - 640024
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Har De brug for lån til tilbyg
ning, sammenlægning, grund
forbedring, køb af nye maski
ner, udvidelse af besætning, 
ejerskifte eller andet, kan De 
roligt henvende Dem til For
enede Kreditforeninger. Vi yder 

lån overalt på øerne på op til 
50% af ejendommens værdi 
med løbetider på 10, 20 og 30 
år. Lad en af vore landbrugs
kyndige folk kigge på Deres 
ejendom, så får De den rigtige 
belåning - hurtigt, smidigt og 
effektivt.FORENEDE

KREDITFORENINGER
Otto Monsteds Plads 11 • Postbox 333 Magelos 2 • Postbox 343 
1503 Kobenhavn V ■ Tlf. (01) 15 34 34 5100 Odense • Tlf. (09) 11 77 77

Jyllands 
Kreditforening er 
specialister i 
Jylland...

KREDITFORENING
6100 HADERSLEV: Åstrupvej 13. Tlf. (04) 527000
6950 RINGKØBING: Herningvej 3. Tlf. (07) 01 11
8800 VIBORG: Set. Mathiasgade 1-3. Tlf. (06) 62 3333
9100 AALBORG: Boulevarden 43. Tlf. (08) 12 38 77
8260 ÅRHUS-VIBY J: Borgvold 16. Tlf. (06) 148800



SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

Vi skaffer penge 
til gårde.

København: Jarmers Plads 2.
1590 København V TIf. (01) 12 53 00
Århus: Aboulevarden 69,
8100 Arhus C Tlf. (06) 12 53 00
Herning: Viborgvej 1,
7400 Herning. Tlf. (07) 12 53 00
Afd.kontor i Aalborg: Algade 38.
9100 Aalborg. Tlf. (08) 12 53 00
Afd.kontor i Odense: Jernbanegade 16.
5000 Odense. Tlf. (09) 12 53 00

Kreditforeningen Danmark

Et A-rentebevis fra Andelsbanken 
giver stigende rente år forår 
- uden at Deres penge er bundet.

iV AN DELSBAN KEN

KJERTEMINDE AVIS ApS. OFFSET/3OGTRYK


