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ÅRET
RUNDT

November 1967: 1. KFUM og K har valgt gdr. 
Chr. Kjærgaard som ny formand. — 300 
mennesker deltog i KFUM og K’s november
fest, hvor forstander Møller, Hammerum, 
talte. — Et firemotors Heron-fly til 15 pas
sagerer beflyver nu Stauning Flyveplads. — 
3. Fjerkræklubben holder udstilling på Ho
tel Skjern. — 6. I LOF’s litteraturforedrags
række talte højskolelærer Bent Pedersen, 
Herning, om Klaus Rifbjerg. — Skjem-Hal- 
len har bevirket større tilslutning til de for
skellige sportsgrene. — Skjern Bank vil ud
vide aktiekapitalen med 50 %. — 8. Røde 
Kors, Skjern afdelings indsamling indbragte 
15.350 kr. — Skjern Museum reorganiseret.
— 9. Ved Kirkeligt Samfunds møde talte pa
stor Brandt Nielsen, Velling. — Husmoder
foreningen arrangerer velbesøgt møde for 
enlige og ædre. — 11. Papa Bues Viking
jazzband spiller i Skjern Jazzklub. — 12. 
Dorte Grene, Søs Skovby Holm og Holger 
Hansen blev de tre første ved rideklubbens 
hubertusjagt. — »Natur og Ungdom« på stu
dietur til Hamburger Hallig. — 13. LOF af
slutter litteraturforedragsrækken med fore
drag om Villy Sørensen af Grethe Stenbæk 
Jensen. — 14. I byrådsmødet meddelte borg
mesteren, at Skjern har et overskud på 
329.000 kr. for finansåret 1966—67. — Skjern- 
Hallen vil låne 300.000 kr. og fik kommune
garanti. — Fhv. minister Jens Sønderup op
retter legat på 20.000 kr. til fordel for Skjern 
Museum. — På Byskolen påbegyndes et ju
do-kursus for damer. — 16. Undervisnings
ministeriet har givet tilladelse til detailpro
jektering af Skjern Autoskole. — 17. Blå og 
gule spejdere afholder basar og får 4.100 kr. 
ind til hjælp til spejderhus. — 18. Popshow i 
Skjem-Hallen samler 1300 unge. — 20. Ved 
Kirkeligt Samfunds efterårsmøder talte for
stander Uffe Grosen, Vallekilde, valgmenig
hedspræst Helge Skov, Askov, Niels Fenger 
og fhv. kirkeminister Arne Sørensen. — 
Håndværkernes byggeudvalg køber 8 grun
de i blomsterkvarteret. — 21. Direktør for 
Rådet for Større Færdselssikkerhed Ulrik 
Duurloo talte i LOF’s foredragsrække »Bi
len og jeg«. — 22. Ved kgl. resolution er Pe
der Brogaard Andersen beskikket til sogne
præst i Skjern. — Dansk Skolescene opfører 
»Andorra« af Max Frisch på Skjern Teater.
— Ved Skjern Rideklubs generalforsamling 
valgtes møbelfabrikant O. Bank Larsen til 
næstformand. — 23. Generalforsamlingen i 
Vestjysk Golfklub vedtog at udvide besty
relsen. Fra Skjern valgtes biograf direktør 
W. Husted. — 25. Telefonnumrene ændres 
fra 5- til 6-cifrede. — 28. Stor tilstrømning 
til Handelsforeningens pladespil på Hotel 
Skjern. — 29. Rejsegilde på Skovbrynskol
legiet. — 30. Folketingsmand Poul Møller 
taler i den konservative vælgerforening i 
stedet for fru Lis Møller, der havde fået for
fald.

December 1967: 1. Julebelysningen i gaderne 
og på byens juletræ tændes. — 2. Handels
foreningens julemesse i hallen besøges i

Problemer gennem 250 år 
har nu fundet deres løsning

★ Medens Skjernå-projektet blev afleveret ved en festlighed, 
groede kornet, så det næsten kunne høres.

★ Endnu arbejder gravemaskiner og bulldozere for at få gravet 
de sidste af næsten 100 kilometer kanaler.

★ Der skal plantes, hvis ikke Skjern og Tarm skal få sand i øjnene.

Tekst og billeder: REDAKTØR AXEL SØNDERGAARD

For omkring 250 år siden beklagede lodsejere langs Skjern å sig over alle de be
sværligheder, som åen medførte i form af oversvømmelser og lunefulde, men 
altid fugtige indfald. Är for år beklagede man sig — og i 1880 tog hedeselskabets 
tidsskrift i dets første årgang problemet omkring Skjern å op til en grundig be
handling over 22 sider. I 1901—02 førte forenede anstrengelser med sig, at man 
nu ikke længere blot talte, men også handlede. Resultaterne stod imidlertid ikke 
mål med hensigten og den regulering af vandforholdene mellem hovedvejen cg 
fjorden, som man forsøgte, blev aldrig en effektiv løsning.

En ny generation af landmænd blev skuffet — men kæmpede stædigt videre, 
men det skulle først blive deres efterkommere, landmanden af 1968 og fremover, 
der skulle se problemerne løst og Skjernåen tæmmet. I 1961 godkendte land
brugsministeriet det vældige og komplicerede projekt, som hedeselskabets tekni
kere havde udarbejdet til indvinding af 3900 hektar fra Borris til Ringkøbing 
fjord. I 1962 begyndte firmaet Stürup & Prosch Jensens maskiner og folk at rea
lisere teknikernes dristige projekt, og den 29. maj 1968 kunne firmaet til anlægs
ledelsen aflevere.

Det var en festdag for anlægsledelsen og lodsejerne, men også for Skjern og 
Tarm, ja, for hele egnen, og for de mange gæster var det en oplevelse at køre 
turen over engene — hvor man næsten kunne høre kornet gro over de hundredei' 
af tønder land.

Nye forhold giver nye muligheder
Årbogen har gennem de år, projektet har været under arbejde, fulgt udviklin
gen, og med denne artikel afsluttes beskri velsen af det projekt, der så fuldstæn
digt har ændret landskabsstrukturen øst, syd og vest for Skjern. Om naturen er 
blevet fattigere kan diskuteres og vil blive det i mange år fremefter, men som 
rekreativt område er i alt fald meget vundet ved ændringen, fordi man nu kan 
komme ud i de vældige og altid skønne arealer og nyde naturen, og samtidig har 
man fået yderige marker fremfor sure og ofte oversvømmede, helt utilgængelige 
arealer. Äen er der fortsat, fiskene er der, og fuglene er der. Ænderne og kobber
sneppen er nok væk og kommer vel aldrig tilbage, men agerhønen og haren er 
de første nye beboere. De næste bliver fasanen og råvildtet, siger jægerne.

Nye forhold giver nye muligheder, giver nyt lys og nyt liv, og giver i dette til
fælde mennesker muligheden for at kunne færdes midt gennem åd alens skønne 
natur og dens liv og frodighed.

ÂRBOQK1V FOR SKJERN . 2«. årgang 
Udgivet af Strandbygaards Bogtrykkeri, Skjern
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Der var mange gæster ved afleveringen.

70 kilometer diger tæmmer vandløbene
Landmænd med fremsyn, dygtigere teknikere og deres mange medarbejdere har 
med bistand af moderne maskiner gennemført dette vældige stykke kirurgi i 
landskabet. 40 kvadratkilometer engarealer er omfattet af projektet, og gennem 
de seks års arbejde er Skjernåen reguleret på strækningen fra Borris og til Ring
købing fjord. Svingene forsvandt, og åløbet blev 2 kilometer kortere. Kanal efter 
Kanal blev gravet gennem landskabet som lange fangarme, der »suger« vandet 
ind til de fem pumpestationer, der igen ekspederer vandmængderne fra de 40 
kvadratkilometer videre til sydlige parallelkanal, der sender vandet ud i fjorden.

weekend’en af 5000 gæster. — 4. Som doms- 
mænd ved retten i Skjern er udpeget bøsse
mager Knud Korsholm, gdr. J. P. Ostersen, 
Ganer, og fru Eli Grene. — I Guldalderklub
ben sang grønsmutter julesange for med
lemmerne. — Brugsforeningens generalfor
samling i Skjem-Hallen. Det første år i det 
nye supermarked bragte omsætningen op 
med 55 pct. til næsten 3 mill, kr., og med
lemstallet steg med ca. 500 til 1100. — 5. Fru 
Gerda Møller, MF, taler i Den konservative 
Vælgerforening. — 6. 200 havefolk til af
skedsfest for konsulent Dixen på Hotel 
Skjern. — Ved Kirkeligt Samfunds møde 
talte pastor E. J. Rasmussen, Brande. — 7. 
Pludseligt snefald giver glat føre, og Falck - 
Zonen henter mange biler op af grøften. — 
10. I en fyldt kirke bliver pastor Brogaard 
Andersen indsat af provst Jacobsen. — 
Skjern Pigekor igen i eliterækken i radioens 
»Sangerdyst fra kyst til kyst«. —11. I Skjern- 
kredsens Venstre taler chefredaktør Jens P. 
Jensen. — Off. menighedsrådsmøde på Ho
tel Skjern. — 12. Friskolelærer Chr. Chri
stensen, Fjaltring, taler ved Husmoderfor
eningens adventsmøde. — Ved årets sidste 
byrådsmøde godkendtes kommunens regn
skab eenstemmigt. — I LOF’s foredragsræk
ke »Bilen og jeg« talte professor, dr. med. 
Jørgen Dalgaard. — 14. Brud mellem Falck- 
Zonen og Skjern Kommune. Skjern-statio
nen skal nedlægges, og den nye station læg
ges i Tarm. — Amtsarbejdsanvisningen fast
slår, at ledighedsprocenten i år er 2,9 mod 
5,4 i 1966 ved samme tid. — 15. Revalide-

Byens folk køber 
fineste mejeriprodukter 
fra SKJERN MEJERI

Telefon 350030
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ringsværkstedet indviet. — Biografdirektør 
W. Husted inviterer alle børn gratis i bio
grafen. — 17. Round Table og Lion på jule
træstur. — Mange mennesker i byen på jule
søndagen. — 18. S. P. I. forbereder en likvi
dation. På et kreditormøde vedtoges det at 
indstille til generalforsamlingen den 28. dec., 
at 1rs. Jæger, Esbjerg, bliver en af likvidato
rerne. — 21. Postkontoret melder om stig
ning i antallet af julebreve, ca. 3000, men 
nedgang i salget af julemærker. — Marie 
Dagaard Jensen, datter af afdøde bankkas
serer Aitsi Jensen, er udpeget til forstander
inde for Diakonissestiftelsen. — 28. Ved en 
ekstraordinær generalforsamling i S. P. I. 
vedtages det at likvidere foretagendet.

Januar 1968: 2. Ved Indre Missions nytårs
fest taler H. Rysgaard, Svendborg. — 3. 
Skjern Missionshotel genåbnes efter ombyg
ningen. Det smukke hotel med 24 nye væ-

Aktieselskabet

RINGKJØBING BANK
Skjern afdeling

Kontortid: 9,30-12 og 13,30-16

Fredag endvidere 18,30-20

Lordag lukkot

TELF. 35 13 22 . POSTGIRO 3 96 22

DERES bank - stedet, hvor land og by mødes

3



Endnu arbejder gravemaskiner og bulldozere forskellige steder i engene med 
at grave kanaler, og når dette arbejde vil være tilendebragt hen på foråret 1969, 
vil der være anlagt næsten 100 kilometer afvandingkanaler og bivandløb. 72 kilo
meter diger tæmmer Skjernåen og de mange kanaler. Omkring 2 mill, kubikmeter 
jord er flyttet i forbindelse med projektet, der helt ude i vest — mod Ringkøbing 
fjord — skærmes af et bredt, 5—6 kilometer langt fjorddige.

13 større og mindre broer sørger for lette adgangsmuligheder i å-dalen, men 
en række andre betydningsfulde bygværker spiller vigtige roller. Det gælder 
f. eks. underløbet, der vest for Skjern fører Ganer å under hoved vandløbet og 
frem til sydlige parallelkanal. Det gælder styrtet ved Kodbølgård, populært be
tegnet laksetrappen, der med sine tre trin lader vandspejlet falde 90 cm ever 
30 meter, og det gælder ikke mindst de fem pumpestationer med en samlet kapa
citet på 7000 liter vand pr. sekund.

Hele projektet var i sin tid beregnet til at koste ca. 20 mill, kr., men prisstig
ninger m. v. bringer udgiften op til omkring 30 mill. kr. Lodsejerne betaler selv 
ca. 8 mill. kr. eller en gennemsnitsudgift på 2000 kr. pr. ha. Hertil kommer en 
årlig driftsudgift på ca. 50 kr. pr. ha.

2625 lodder er blevet til ca. 800
De 3900 ha i å-dalen er placeret i seks kommuner og var før jordfordelingen sam- 
censat af 2625 lodder fordelt på omkring 850 lodsejere. Adskillige lodsejere havde 
op til 10 små parceller, ofte beliggende med større mellemrum, og altså såre 
upraktisk.

I forbindelse med landvindingen gik man derfor i gang med Nordens største 
jordfordeling. Et uhyre kompliceret foretagende — men løst enestående heldigt 
og hurtigt, bl. a. fordi man ikke i eet eneste tilfælde måtte tvinge en løsning igen
nem med loven i hånd. Alt blev klaret ad forhandlingens vej, og når man noterer 
sig, at de 2625 lodder er blevet til omkring 800, og at der ejermæssigt er flyttet 
omkring med næsten hele Skjernå-dalen, vil man fortå, hvor positivt denne sag 
er grebet an på fra såvel lodsejerside som f.a jordfordelingssekretariatet, der i

reiser med toilet og bad pynter i bybilledet 
og vækker almindelig beundring. — Stau- 
ning-ruten har haft fin belægning i julen. 
Fra 21. dec. til i dag er befordret 189 passa
gerer. — Indbyggerantallet i Skjern steg 
med 12 i oktober kvartal 1967. Pr. 1. oktober 
var vi 5922, og 1. januar 1968 5934. — 5. Den 
nye Y-vej mellem Skjern og Lønborg er af
leveret til Skjern Kommune. — Efter stort 
snefald beordrer politiet grundejerne til at 
rydde gaderne. — 6. 1.385.000 brevforsendel
ser er i finansåret 1966/67 afsendt fra Skjern 
postkontor med underlagte posthuse. Det er 
7000 færre end det foregående år. — 8. Stau- 
ning-ruten nedsætter billetprisen med 7 tø % 
i vintermånederne. — Den musikdramatiske 
Forening tilbyder unge under uddannelse 
40 % rabat på billetpriserne. — 9. Vinteren 
er over os. I nat frøs det 20 grader på Sk jern
egnen. — Skjern Byråd er kølig over for en 
ansøgning om 1 kr. pr. indbygger til Skov
bryns-kollegiet. Man vil hellere senere vise 
en venlighed. Foreningen Norden fik også 
afslag på en ansøgning om at måtte holde 
foredrag i Kirkeskolens aula. Byrådet hen
viser til byens øvrige lokaliteter. — 10. I 
Kirkeligt Samfund talte pastor Jakob Krøg- 
holt. — 11. Brud på fjernvarmeledningeme 
flere steder i byen. — Skjern, Ringkøbing 
og Tarm stifter et fælles råd til fremme af 
erhverv, kultur og turisme. — 14. Nytårspa
rade i Skjern for de uniformerede korps. — 
Kirkestatistikken viser, at der i 1967 er født 
19 drenge og 22 piger, døbt 43 drenge og 44 
piger, konfirmeret 67 drenge og 60 piger, 
viet 28 par. Der er af mandkøn død 14 og be
gravet 30, af kvindekøn død 7 og begravet 21. 
Af gaver er indsamlet ialt kr. 31.878,00. — 16 
Orkan bringer nødbroen over Skjern å i fare 
for at ødelægges af drivis, men en gravema
skine rydder op i ismasseme. — 59 drenge 
og 45 piger indskrives i skolerne i Skjern. — 
23. Valgdagen fik fint vejr og stor stemme
procent. — 24. I Kirkeligt Samfund talte 
cand, theol. H. Henningsen, Askov. — 25.

Konto
i
SPAREKASSEN 
giver 
fordele

★ Byens første pengeinstitut

★ Byens eneste Sparekasse

SKJERN OG OMEGNS SPAREKASSE
Telefon 35 02 07 . Kontortid: 8,30-12 og 13,30-16. Fredag tillige 18,30-20. Lørdag lukket
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Et typisk billede fra engene med den nye å efter lineal, medens man ser resterne af den gamle å’s idylliske
serpentiner-sving.
Det er disse vældige, flade arealer nærmest fjorden, som vil blive hjemsøgt af sandstorme, hvis der ikke plantes. 
I forgrunden den brede banket, velegnet til et grønt bælte.



*

de tusinder af besøgende lettere kan orientere sig.

Den gamle Blindå er blevet afvandingskanal med løb med øst frem til pumpestation »Nord«, medens åen tidligere 
løb mod vest ud i fjorden. Kanalen afvander de meget store, men også sandflugtsfarlige arealer fra fjorden og 
langt ind i retning mod Skjern.



Skjern kontante Manufaktur
forretning

ØSTERGADES
BOGHANDEL

B. Ingolf Christensen

Telefon 35 09 22 * . Skjern

HUGO HOLMSTOEL 
& CO. I/S

Jern- og stålforretning

SKJERN

Telefon 35 16 11

JOHN W. LIND

* TAPET

* FARVE

Telefon 35 02 18

BRDR. 
CHRISTIANSEN

Aut. installatører

Bredgade 72 . Skjern

Tlf. (07) 3513 88

fuldmægtig J. U. Hartmann havde en handlekraftig repræsentant — tilsynela
dende udstyret med ganske særlige evner til at få den vestjyske landmand i tale.

Det er simpelt hen en præstation, lodsejerne og jordfordelingen har udført.

100.000 tønder korn høstet i år
De forsøg, som bl. a. statens forsøgsstation i Borris gennem flere år har haft i 
gang dels i Ånum, dels i Stauning forudsagde meget store udbytter, når kalkning, 
mergling og dræning var bragt i orden. Udbytter op til 45 fold. I sommeren 1968 
avlede man for første gang i historien korn på engene, idet omkring 3900 ha blev 
tilsået. Nogle steder var udbyttet mindre, fordi dræning m. v. ikke er i orden 
endnu, andre steder blev udbyttet helt i toppen med op til 40—45 fold. Det var 
naturligvis ikke gennemsnittet, men de nye arealer viste den første sommer, at 
frodigheden er til stede, og at meget store udbytter er sikret i fremtiden. For 
mange landmænd viste sommeren 1968 også, at dræning ikke er nødvendig. Det 
gælder f. ek. for store arealer i vest.

Omkring 100.000 tønder korn blev høstet i engene i 1968. Det er værdier for 
løseligt anslået 4 mill. kr. — og vel at mærke høstet på halvdelen af de 40 kva
dratkilometer — af hvilke arealer igen mange ikke er bragt nær på fuld ydeevne.

For et landbrug, der fortsat holder fast ved husdyrholdet, sådan som tilfældet 
er på disse kanter, er Skjernå-dalen blevet en gevinst med vide perspektiver.

Der er mange problemer endnu
Skjernå-proj ektet er realiseret, og om få måneder vil de sidste gravemaskiner 
og bulldozere forlade området.------ Dermed er dog ikke alle problemer løst.
Mange landmænd skal bruge kræfter og dygtighed for at bringe jorden i den øn
skede kultur, men også mange udenfor lodsejernes kreds vil endnu have mange 
opgaver at løse, før man kan sige: — Nu er kæmpeprojektet helt færdigt.

Fiskerne ved Ringkøbing fjord er ikke tilfredse. De hævder med fasthed, at 
projektets udfældning forringer fiskeriet, og biologer, fiskere cg andre drøfter, 
hvorledes dette problem kan løses. Både landbrugsministeriet, hedeselskabet og 
anlægsledelsen er naturligvis interesseret i at nå dertil, da man kan sige, at den 
gevinst, de hundreder af lodsejere har fået, ikke på nogen måde har forringet 
forholdene for fiskerne. Der er fra alle sider positiv vilje til at få disse ting klaret 
— og de bliver klaret.

Et andet problem er sandflugtsfaren. Det kan lyde mærkeligt, at for de om
råder, der for blot to år siden en stor tid af året var oversvømmet, truer nu sand
flugt. Det er imidlertid en kendsgerning for store arealer ud mod Ringkøbing 
fjord — fra fjorden og ca. 500 meter ind i land.

Gdr. Jens Erik Kølbæk, Stauning, og skovfoged Aage Jensen, Løvstrup, er 
blandt de kendere, der overfor hedeselskabet og anlægsledelse tydeligt har gjort 
opmærksom herpå, og nu er hedeselskabets forstfolk og teknikere i øvrigt ved 
at se nærmere på spørgsmålet.

Jens Erik Kølbæk peger på, at jorden ude mod vest er yderig og kan bære 
store afgrøder — men samtidig er den af en beskaffenhed, at når rødderne fra 
sivene er smuldret væk, vil den ryge ved blot ringe vestenvind.

Den vil ryge, hvis man i en tørkeperiode kommer til at hoste, siger Kølbæk, 
der foreslår, at man planter et bredt grønt bælte langs fjorddiget. En bred banket 
giver alle muligheder for at plante et 5—6 kilometer langt læbælte, hvis virkning 
ikke alene vol holde jorden hjemme, men også forhøje jordtemperaturen med 
et par grader et godt stykke ind i land. Det vil igen betyde bedre vækstvilkår.

Bliver der ikke plantet i løbet af meget kort tid, vil egnen komme til at opleve 
sandflugter som i gamle dage før læplantningens tid, og med en sådan heftighed 
ind over arealerne imod øst, så man ikke undgår at få sand i øjnene i Skjern og 
Tarm.
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Interessen for at få plantet deles helt og fuldt af jægerne. Læplantning ved 
fjorden som foreslået, og beplantninger rundt i å-dalen på de steder, hvor man 
ikke kan dyrke jorden, vil give nye og rige muligheder for en vildtbestand. Der 
kan skabes hele eldoradoer for vildtet, gerne i form af reservater, f. eks. mellem 
de to løb fra pumpestation »Nord« i Strandby og ud til Ringkøbing fjord.

Det var modigt gjort, Jens Smedegaard
Når Skjernå-proj ektet nu er realiseret, er det en følge af samvirke f/a mange 
sider, fra hundreder af mennesker, og blandt disse ikke mindst fhv. gdr. Jens 
Smedegaard Mortensen, der blev formand for lodsejerud valget, der gennemført? 
det projekt, som Jens Smedegaard gennem mange år vendte den kolde skulder.

Mads Madsen i Velling har altid talt landvinding — også i fyrrerne, men 
Smedegaard sagde lige så ofte nej, og hans ord havde vægt nok til at hindre et 
Skjernå-projekt. En dag sidst i fyrrerne blev spørgsmålet igen drøftet — og pro
jektet varmt anbefalet af Mads Madsen, der sluttede sit indlæg med at sige: — Så, 
nu kommer modstanderne, og så kiggede han ned på Smedegaard.

Smedegaard kom også på talerstolen — men nu talte han for projektet, og 
den tale betød, at nu kom der skred i tingene. Det var begyndelsen til den udvik
ling, der få år senere førte til beslutning fra et stort flertal blandt lodsejerne om 
at søge projektet gennemført.

En forundret, men glædeligt overrasket Mads Madsen gik så på talerstolen 
og sagde:

— Det var modigt gjort, Jens Smedegaard. At en kendt skikkelse på sin egn 
og blandt sine egne efter en hård kurs imod ikke alene lader sig overbevise — 
men har mod til at vedkende sig det, og herefter går ind i arbejdet for det, det 
er modigt gjort.

— Det er som bekendt ikke tilrådeligt at handle imod sin samvittighed og 
overbevisning, svarede Jens Smedegaard. Jeg er efterhånden blevet overbevist 
om, at afvanding er vejen frem.

— Jeg har ikke fortrudt det et øjeblik siden, siger Jens Smedegaard i dag. Jeg 
er også taknemlig over, at jeg fik lov til at være med fra det øjeblik, bulldozeren 
tog den første mundfuld jord, og til projektet nu er realiseret, slutter Jens Smede
gaard.

Mange lodsejere er i dag enige i, hvad Mads Madsen sagde for tyve år siden: 
— Det var modigt gjort. Og føjer til: — Det var klogt gjort.

... og pengene sætter vi i

Underdirektør J. Iversen udnævnt til med
direktør i A/S Skjern Bank. — 29. I Skjern 
Politikreds har der i 1967 været 850 teori
køreprøver og 996 praktiske køreprøzer. 
Dumpeprocenten var henholdsvis 26,1 og 
34,8.

Februar: 1. Eksternatskolens 60 elever med 
lærere på lejrskole i Bjerregård. — Cam
pingpladsen har i 1967 haft 3854 overnatnin
ger — 100 mindre end ifjor. — Det danske 
Teater spiller »Prøv det selv — og nyd det«.
— 4. Rideklubben indleder sæsonen med 
stævne i ridehallen. — 14. En deputation fra 
Sk jernkredsens Venstre kunne ikke ændre 
ved folketingets afgørelse af, at der ved val
get var gyldige — eller rettere sagt ugyldige
— stemmer nok til, at VS bliver repræsente
ret. Dermed bliver kredsens kandidat Knud 
Raunkjær ikke valgt. — 7. Dansk Skole
scene spiller »Jomfru på knæ«a — 13. Byrå
det ønsker at fastsætte regler for brugen af 
Kirkeskolens aula og afviser indtil videre 
ansøgninger om benyttelse. — Og byrådet 
sagde igen nej til yderligere en fritidsklub i 
Skjern. Det var der ikke penge til. — Vice
forstander Sigfred Kallestrup, Bornholm, 
udpeget til erhvervsvejleder for Skjem- 
Tarm-området. — 14. Skjern å er i dag ledet 
ind i sit nye leje ved landevejsbroen. — 15. 
Afslutning på Vestjysk Handelsskole. — 16. 
Den berømte svenske forfatter Vilhelm Mo
berg taler på Skjern Missionshotel, hvor 
Foreningen Norden er indbyder. — 17. Gene
ralforsamling i Skjern Bank med middag i 
det nye Missionshotels smukke festsal. Ban
ken udbetaler 10 % i udbytte. — 19. På Han
delsforeningens generalforsamling valgtes 
tricotagehandler Abildhauge Therkildsen til 
formand i stedet for købmand Langbo, der 
ikke ønskede genvalg. — 23. Danmarks Ra
dio optager Skjern Pigkor til 2. runde i »San
gerdyst fra kyst til kyst«. — Til Teknisk 
Skole er de første 3000 m2 udbudt i licitation.
— Den konservative Vælgerforening har 
valgt fabrikant Egon Søgaard til kredsens 
folketingskandidat i stedet for gdr. Vester- 
gaard Madsen, der ikke ønskede at fortsætte.
— 25. Hjemmeværnet sprænger slagteriets 
25 m høje skorsten. — Stationsleder Børge 
Bjerg, Falck-Zonen, forflyttes til Ikast. — 
26. Præsterne i Skjern har haft den storar-

Varde
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tede idé at lade konfirmanderne tage en 
dyst i håndbold og fodbold i Skjem-Hallen 
— dels mødtes holdene indbyrdes og dels 
mod Spjad. — 27. Politiassistent Møller Jen
sen, Kolding, taler i LOF. — Antallet af ar
bejdsløse i Skjern er tre gange så stort som 
ved samme tid ifjor. — Indre Mission i 
Skjern har til bestyrelsen genvalgt skræd
dermester Alsholm og gdr. Aksel Ostersen. 
Som suppleanter købmand Studsgaard Mad
sen og gdr. Niels Lauridsen, Lundenæs. — 

Skjern Husmoderforening har nedsat an
tallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5. 
Nyvalgt er fru Inga Hansen. Fruerne Chri
stiansen, Jakobsen og Dalgaard ønskede ikke 
at fortsætte. — 29. Carlsbergfondet har skæn
ket 3 malerier og et billedvæv til handels
skolen. — Det danske Teater spiller »En hår
fin balance« i fremragende udførelse.

Marts: 2. 36 elever fra handelsskolen på stu
dietur til England. — Samlestalden har i 
1967 været tilført 23.733 dyr — 252 færre end 
aaret forud. — 4. Skjern Pigekor blev nr. 8 
af landets 11 bedste kor. — 6. Et flertal af 
lodsejere går imod kommunens regulerings
plan, der skulle skaffe 69 parkeringspladser 
ved Bredgade og Møllegade. Den må for
mentlig derefter opgives. Handelsforeningen 
foreslår mildere fremgangsmåde end hidtil 
drøftet. — 12. Bilinspektør Vagn Jakobsen 
taler om færdsel i LOF. — 300 gymnaster 
gav i Skjern-Hallen opvisning for 600 til-

16. Skjerns pop-band »Those Gnags« spillede 
sig frem til en 7. plads ved danmarksmester
skaberne i Holstebro. — CF’erne på den før
ste øvelse i ruinbyen i Stauning. — 18. Tek
nisk Skoles ambulatorium har ved licitatio
nen vist sig at kunne bygges for ca. 725.000 
kr. Af arbejdet ser det ud til, at for ca. 
200.000 bliver i Skjern. — 19. Om »Trafikken 
set fra mit gadehjørne« talte lektor Larsen i 
LOF’s sidste foredragsaften i sæsonens serie 
»Bilen og jeg«. — 21. På Missionshotellets 
generalforsamling blev bestyrelsens forslag 
om en lovændring forkastet med 11 sum
mer mod 157. Lovændringen havde netop til 
formål at undgå, at et lille mindretal kunne 
dirigere hotellet. — 101 parkeringspladser 
indrettes nu i baghaverne til forretnings
kvarteret Bredgade - Østergade - Nygade - 
Nygårdsvej. Fr±s 650.000 kr. — meddelte 
dagspressen. — 24. Det store håndbold
stævne, der var arrangeret af KFUM og K’s 
Idræt, blev en stor succes, men det gik så
dan, at Fredericia, der var dagens gæst, også 
blev dagens vinder-hold i klasse. — 25. Ge
neralforsamlingen i Skjern Sogns Venstre- 
forening valgte redaktør Søndergaard som 
nyt medlem af bestyrelsen i stedet for vice
skoleinspektør E. Christiansen, der ikke øn
skede genvalg. — Belægningen på Stauning- 
Kastrup-ruten er stadig stigende — i sidste 
uge 55,6 %. — 26. Et kontaktudvalg til forbe
redelse af storkommunen, bestående af med
lemmer fra samtlige sogneråd, er nedsat.

C. JENSENS ENKE

TELEFON 35 09 00*

TV-HUSET

ØSTERGADE 19

❖ TELEFON 35 10 00

R. MYRUP

Urmager . Guldsmed . Optiker

Telefon 35 00 31

MARTIN N. BONDE 

& CO.

Statsautoriseret 
installatør

Telefon 35 11 88

skuere. — Garderforeningen i Skjern fyldte 
25 år og fik telegram fra kongen. — Forly
dende om, at Cimber-Air måske går i sam
arbejde om Stauning-Kastrup-ruten med 
Sterling Airways, der vil indsætte en DC-6’er 
på ruten med to dobbeltture daglig.— Skjern 
Byråd valgte borgmester Stie Hansen og vi
ceborgmester Kousgaard Chistensen til at 
repræsentere Skjern ved udvalgsforhand
linger om kommunesammenlægning. Social
demokraterne var ikke tilfredse med at 
mangle repræsentation. — 15. Tvangsauk
tionen over S. P.,I. forløb så fredeligt, som 
det var ventet, idet staten hjemtog fabrik
ken for 2.453.C00 kr. — 1.000 kr. mere end 
kreditforeningen, der. havde gjort udlæg. — 

Formand blev borgmester Stie Hansen, og 
Socialdemokratiet i Skjern fik et medlem 
med. — Ved Kirkeskolens cyklistprøve for 
eleverne vistes fin kørsel. 65,9 % bestod prø
ven. — 27. Gårdejer Niels Tylvad Sønder
gaard, Hanning, blev landboforeningens nye 
formand efter forpagter Vagn Voigt, der fra
bad sig genvalg. — 28. Beskatningsprocenten 
fastsat til 18,2 — 31. 1. januar var der i 
Skjern 5934 indbyggere og den 31. marts 
5.932 — en tilbagegang på 2.

April: 1. Stadsskoleinspektør K. Kristensen, 
rektor Amdal og forstanderne Hans Rønne, 
Per Larsen og Vedsted Hansen deltager i en 
debat om »Skolen i dag — og i morgen«. —

ØSTERGADES
VIN OG TOBAK

S. KNUDSEN

Telefon 35 03 89 



Falck-Zonen i Skjern underlægges Tarm. — 
Skjern tekniske Skole starter som landets 
første auto-kostskole med 108 elever. Samti
dig har skolen fået byggetilladelse til den 
nye skole, der skal opføres på Anumvej. — 
2. Byggetilladelse til den nye bilsynshal. — 
Skjern Missionshotels bestyrelse, hvis nye 
medlemmer ved generalforsamlingen blev 
konsulent Ammitzbøll og P. E. Jeppesen, har 
konstitueret sig med træhdl. Karl Fjord som 
formand og Hans Bank Mikkelsen som se
kretær. — Kirkeligt Samfund afslutter vin
terens møder hos pastor Fenger. — Byskolen 
har sluttet skoleårets forældremøder — ca. 
1000 forældre har deltaget. — 8. På Turist
foreningens generalforsamling indvalgtes 
bankdirektør Iversen i stedet for konsulent 
Høgh, der frabad sig genvalg. — RST-udsen- 
delse fra Skjern via regionalsenderen. — 
Campingpladsens nye værtspar bliver Gre
the og Laurids P. Christiansen. — 10. Elever 
fra handelsskolen på studietur til Holland.
— 15. Vinterlejrstævne for KFUM og K i 
missionshuset samler 350 unge. — Ved Skjern 
Byskoles indsamling til børn i Vietnam ind
kom kr. 2.528,42, dels ved de enkelte klassers 
bidrag, dels ved 3 klassers særlige arrange
menter. — 20. Adalens Judoklub holdt stæv
ne med deltagere fra Randers, Esbjerg og 
Hillerød. — 21. 26 drenge og 22 piger konfir
meret hos sognepræst Brogaard Andersen.
— 22. Stadsingeniør Gregersens statistik for 
januar kvartal viser stor nedgang i bygge
riet. Dog er der gang i det mere officielt 
prægede byggeri. — Et ungdomsbyråd agtes 
oprettet af VU, RU og AU — det sidste står 
for Aktuel Ungdom, der er socialdemokra
tisk. — Politiet vil forsøge at komplettere 
de manglende husnumre. Huse skal som vi 
andre også have numre. — 23. Bagermester 
Lund Jensen lokal vinder i skakklubbens 
kredstumering. — 24. Seks forretningsfolks 
mode-show i Sk jern-Hallen havde stor suc
ces med tilfredse tilskuere. — 24. Bøgen 
sprunget ud i anlægget. — KFUM og K’s 
Idrætsafdeling har stor fremgang i med
lemstallet. — 25. Forfatteren Niels Fenger 
taler i foreningen »Bedre Hørelse« om St. St. 
Blicher. — 26. Skjern Kommune har solgt 10 
byggegrunde ved Tømrervej, som med tiden 
vil blive et håndværkerkvarter. — Stauning- 
Kastrup-ruten, der har for ringe tilslutning 
fra Skjem-Tarm-egnen, fortsætter indtil vi
dere med rabatordningen. — 28. 26 drenge og 
29 piger konfirmeret hos pastor Fenger. — 
29. Justitsminister Knud Thestrup taler i 
Den konservative vælgerforening.

giet — landets første kollegium for evne
svage — indvies. — Menighedsrådet aflagde 
ved et offentligt møde regnskab ved kasse
reren, forretningsfører Laurids Hansen. Der 
var forvenet underskud på grund af kirke
gårdsregulering og forøgede varmeudgifter, 
medens kirkebetjeningskassen havde et 
overskud. — I Lions Club afløser manufak
turhandler Lyager Nielsen redaktør Hers- 
bøll som præsident. — A/S Skjern industri
gård, der nu har virket i 10 år, har med en 
aktiekapital på 40.000 kr. skabt beskæftigelse 
for 100 mennesker, oplyste formanden, bil
inspektør Vagn Jakobsen på generalforsam
lingen. — 14. Skjern Byråd vedtager, at 
Bredgade og Vardevej i sommer får pålagt 
det sidste slidlag. Af udgifterne på ca. 100.000 
slipper Skjern med en fjerdedel. — Byrådet 
accepterede, at kommunens ansatte kan 
tvinges til CF-tjeneste. — For det nye skole
år er i Skjern normeret 76 lærerstillinger 
ved de kommunale skoler. — 16. Et udvalg 
fra de politiske ungdomsforeninger mødes 
med repræsentanter fra byrådet for at drøfte 
oprettelsen af et ungdomsbyråd. — 19. For
sorgschef N. E. Bank-Mikkelsen, tidl. Skjern, 
har i Chicago modtaget Kennedy-Prisen på 
20.000 dollars. — 20. Jydske hotelværters års
møde i Skjern. Borgmester Stie Hansen bød 
velkommen. — CF-ruinen i Knudgårde, der 
er oprettet af Skjern, Tarm og Ringkøbing i 
forening, taget i brug. — Holger Jensen fra 
Skjern hjemmeværn nr. 1 i regionens pistol
skydning.. — Viceinspektør Davidsen kunne 

uddele 35 flidspræmier ved ungdomsskolens 
afslutning. — 23. Malerinden Ellen Margre
the Christiansen holder udstilling på Mis
sionshotellet. — Ligningsdirektoratet har an
sat kursen på Missionshotellets aktier til 
pari. — 27. KFUM og K’s vækkelsesmøder i 
weekend’en samler fulde huse. — 29. Hoved
entreprisen i Skjernå-proj ektet afleveres af 
Stürup & Prosch-Jensen. — Lions Club ud
giver en bog om åen, skrevet af redaktør

Maj: 1. Telefonstrejke, hvorunder tekniske 
fejl kun udbedres på livsvigtige områder. 
Gravemaskinerne holdt sig langt fra kab
lerne en tid. — 200 unge fra KFUM og K til 
majfest, hvor lektor Børge Troelsen læser 
Kaj Munks »Kærlighed«. — 3. Trafikassi
stent V. Hedegaard vinder jysk mesterskab 
i billard. — 4. Tennisklubben åbner sæsonen 
i regn, men alligevel var ledelsen tilfreds 
med starten. — 5. Installatør Harald Chri
stiansen valgt til formand for KFUM og K’s 
Idrætsafdeling. — Skolerne i Skjern indstil
ler i år 63 elever til realeksamen, 140 til 
statskontrollerede prøver og 70 til oprykning 
fra 2. real. — Vellykket koncert på Kirke
skolen under medvirken af 100 elever, der 
sang og spillede smukt for 200 tilhørere. — 
Turistforeningens lejrplads har fået ny lejr
chef. Guldsmed Eric Sperlig afløser konsu
lent Høgh. — 10. FDF på St. bededagslejr i 
Dejbjerggården med forældredeltagelse. — 
Friluftsbadet åbner. — 13. Skovbrynskolie-

»LØVEN«
BETONVAREFABRIK OG MØRTELVÆRK

Telefon (07) *35 12 44

Ny fabrikation:

GT-mufferør med gummiringssamling efter 
forventede nye normer
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Hersbøll. — Skjern Kommune opsiger kon
trakten med Falck-Zonen og opretter sam
men med de 6 omegnskommuner eget brand
væsen.

Juni: 3. Ved Luthersk Missionsforenings års
møde fejres foreningens 100 års jubilæum 
ved et møde i Skjern-Hallen, der samlede 
1200 deltagere. — Pinsetrafikken skabte lan
ge køer ved. Skjemåen. Lysreguleringen 
måtte afløses af politiet, til køen var afvik
let. — 4. Indre Missions børn egudstj en ester 
afholder landsmøde i Skjern 4.—6. juni. — 
5. Trist grundlovsvejr — og attentatet på 
Robert Kennedy gav ligesom en knugende 
stemning over dagen. Hans død den 6. juni 
berørte os alle. — 6. Tandlæge Kelsaa, Tarm, 
bliver ny formand for Ringkøbing-Skjern- 
Tarm Flyveklub. — 9. Gymnastikstævne i 
Skjern-Hallen med deltagelse af 1280 gym
naster. — Fugleskydning hos Forsvarsbrød
rene. Sigurd Damgaard blev årets fugle
konge. — 9.—10. Indre Missions store som
mermøde. Mandagens udsalg indbragte 8700 
kr. til DMS. — 10. Den jyske Græsmarksek
tion holder årsmøde i Skjern. — Natur og 
Ungdom på ekskursion på Langli. — 12. Hus
moderforeningen på udflugt til Odense og 
Svendborg. — Snedkermester K. M. Diderik- 
sen konstitueret som branddirektør. — Na
tur og Ungdom renser heden i Dejbjerg for 
bjergfyr. — Kommuneskolerne i Skjern di
mitterer 63 og realkursus 26 realister. — 13. 
Det kostede Jens Sønderup 2000 kr. til sa
gens omkostninger at kalde fjernsynsmed
arbejdere »røde lejesvende«. — 17. Varmeste 
dag — 30 grader i skyggen. — 260 ældre fra 
Skjern på udflugt til Thorsminde, Lemvig 
og Struer. — 18. Landboforeningens dyrskue 
med mange fine dyr og stor maskinudstil- 
ling. — 19. 11 Skjern-studenter fra VGT dan
ser om høstmanden med borgmester Stie 
Hansen. — FDF’er og KFUK-spejdere ind
samler 10 tons papir. — 20. Skjern Havekreds 
besøger syskolens have og eksternatskolen.
— 22. Byskolens translokation i Sk jern-Hal
len for 187 dimittender. — Efter ferien op
rettes tre 10-klasser. — 23. Set. Hansfesteme 
generes af voldsomme tordenbyger. — 60 
pigespejdere og grønsmutter på lejr i Dej- 
bjerggården. — 24. Anette Hansen, Kjærs 
Allé, tildelt skoleidrættens guldfakkel. — 
25. 36 FDF’ere starter på bustur til Østrig. — 
Engvejen til Lønborg — Y-vejen — færdig.
— 27. Generalforsamling i Sparekassen. 
Aarets overskud ca. 80.000 kr. — Til ny be
styrelse i Skjern-Tarm Rotary Club valgtes 
kostskoleinspektør K. T. Nielsen som præsi
dent og desuden fabrikinspektør Rubak, 
elektromekaniker Laur. Jensen og grosserer 
E. A. Christensen.

Juli: 3. Fin belægningsprocent — ca. 70 — på 
Stauning-Kastrup-ruten. — Rejsegilde på 
Teknisk Skole. — 4. Skjern tekniske Skole 
får ny formand. Fabrikant Heiberg Morten
sen afløser fabrikant Egon Søgaard. — In
denrigsministeriet, sundhedsstyrelsen og un
dervisningsministeriet har godkendt Skjerns 
nye sundhedsplejeordning. — Våd juni: 
100,8 mm nedbør. Normalen er 49 mm. — 6. 
Fjemvarmeprisen stiger til 1,47 kr. pr. ku
bikmeter. — 8. Friluftsbadet har haft 20.000 
gæster i første halvdel af sæsonen. — 10. 
Indbyggertallet i Skjern pr. 30. juni er 5952.
— 15. Hotellerne i Skjern klager over svig
tende turistbesøg. — 3. postombæring bort
falder. — Papirfabrikken S. P. I. sikret or
drer til et halvt års drift. O. Hermansson og 
Thue Nielsen henholdsvis teknisk og mer
kantil leder. — 18. Politimesteren inspicerer

Herover og under realister fra Byskolen.

Realister fra Skjemegnens Realkursus.
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den farlige gasgrav ved det nedlagte gas
værk. — 19. Grønlandsk kunst udstillet på 
biblioteket. — 21. 3 Sk jern-lotter, fruerne 
Ragna Hammerskov, Martha Mikkelsen og 
Esther Korsholm var i Holland, hvor de del

JOHANNES HOLM

STRØMPEHUSET

Telefon 35 02 29

Medlem af Rateksa og

Philips servicering

HARRY TROELSEN

SKJERN

Telefon 35 0313

Eneforhandling af

SEJBSH

tog i - og gennemførte - Nijmegen-marchen. 
— Ung turist fra Hamborg fanger en laks på 
ca. 6 kg — 82 cm lang — i Skjern å. — Poli
tiets razzia efter spritbilister gav det glæde
lige resultat: Nul berusede chauffører. — 24. 
Skjern Kommune har bestilt en Mercedes 
brandsprøjte og en slangetender. — 28. 
Skjernå-skolens elever på sommerlejr i Blå- 
vandgård. — 31. Fabrikant Egon Søgaard 
holder det tredie rejsegilde på sin fabrik, 
der blev startet for 2 år siden.

August: 2. Rejsegilde på »Skjold«s nybyg
ning i Bredgade. — 4. Der er åbenbart mange 
laks i Skjern å. — 5. 108 nye elever møder i 
dag på Teknisk Skole. — 10. Tage Gram, 
Skjern, vandt Korsholm-pokalen ved flugt 
skydningsudvalgets sæsonafslutning. — 11. 
Frøken Gudrun Vest, Skjern, indvies i kir
ken til sin gerning som missionær i Tanza
nia. — 12. 1262 elever begynder skolegangen 
i byens 2 skoler — de undervises af 71 lærere 
og lærerinder. — Rejsegilde på autoskolens 
laboratorie- og undervisningsbygning. — 13. 
Købmand Andsbjerg Larsen sælger Mate
rialhandelen og overtager stillingen som le
der af FDF’s føreruddannelsescenter »Slet

ten« ved Silkeborg. A. L. udtræder dermed 
af skolekommissionen. — Byrådet siger nej 
til tilskud til teaterforeningen. — Arkitekt 
Ove Holdgaard forlader af helbredshensyn 
posten som formand for ligningskommissio
nen. — Byrådet bryder definitivt med Falck - 
Zonen. — Ledighedsprocenten for juli er 3,0. 
— 14. Venstre i Ringkøbing amt afholder 
amtsmøde i Skjern. Landbrugsminister Pe
ter Lasen taler ved et tilsluttende møde for 
mere end 500 mennesker. — Lærer Stenbæk 
Jensen, eksternatskolen, valgt som leder af 
den nye ekstematskole i Holstebro. — 17. 
Skjern-Tarm Motorklubs Skjoldløb. — 11- 
årig lystfisker, Jørgen Vestergaard Nielsen, 
Skjern, fanger laks på 2,8 kg. — 18. Svøm- 
mestævne i friluftsbadet. — Turistforenin
gen søger at redde storkereden på jernbane
stationen, som DSB vil fjerne. Aktionen lyk
kedes. — 20. Ved ungdomsgudstjeneste i 
Skjern kirke medvirkede 4 unge i de kirke
lige handlinger. — 22. Sygeplejerske og jor
demoder Ellen Dalgaard Jensen, datter af 
afdøde bankkasserer Aitsi D. J. og barnebarn 
af det kendte missionærpar Johanne og Emil 
Jensen, udsendes for Brødremenigheden til 
Tanzania. — Handelsskolen tager ved en 
festlighed afsked med 134 unge elever. — 
Håndværkerne orienteres om fastpris-syste
met ved et møde med specialister. — 23. En 
række politiske ungdomsorganisationer ar
rangerer protestmarch mod overfaldet på 
Tjekkoslovakiet og protestmøde i Rådhus
haven i Skjern. — 44 havekredse i Midt- og 
Vestjylland sammensluttet. Til bestyrelsen 
valgtes for Skjern E. Bertelsen. — 25. »Miss 
Skjern 1968« blev en Spjald-pige. Nr. 3 blev 
Søs Skouby Holm. — Ved KFUM og K’s di
striktsmesterskaber i håndbold gik de otte 
til hold fra Skjernkredsen. — Vestjysk Kol
legium standser arbejdet til mere aktuelle 
tider. — 27. En amerikansk ekspert i ånds
svageforsorg G. Dybvad med frue besøgte 
Skovbrynskollegiet og udtalte sin anerken
delse af dette initiativ. — 28. Rejsegilde på 
det nye kommunale vandværk i det smukke 
grønne område ved Enghavevej. — Unge fra 
Lem fjerner Skjern gamle gasværk for at 
anvende materialerne til et fritidshjem. — 
25 år siden Danmark oplevede den 29. august 
1943. — 30. Til ny formand for ligningskom
missionen er valgt fiskeriejer Johannes Bei
ter.

September: 3. Menighedsrådet har valgt den 
24-årige Willy Egmose, København, til em
bedet som organist ved Skjern kirke. — De 
første tærskeresultater lover en meget fin 
høst i Skemådalen. — Guldalderklubben på 
udflugt til Herning. — 4. Svømmebadet får 
belysningsanlæg. — 7. KFUK-spejderpatrul- 
jen »Troldene« vandt den store nøgle og 
grønsmutterne den lille nøgle i Set. Georgs- 
gildets nøgleløb. — 8. SG’s serie I hold vandt

M. CHRISTENSEN & SØN

Guld - Sølv - Ure - Optik - Kunst

(07) 35 15 11 og 35 11 84

Studenter.

10



danmarksmesterskabet i håndbold i Næst
ved. Spillerne modtoges ved hjemkomsten 
med blomster af borgmesteren. — Brødre
menighedens 125 års jubilæum festligholdes 
i Luthersk Missionsforening. — 9. Unge 
Hjem åbner sæsonen med folketingsmand 
Jens Foged som taler. — 10. Generalforsam
ling i Skjern-Tarm Teaterforening, som på 
grund af tidernes ugunst teatermæssig set 
går i hi foreløbig for et år. — Byrådet har 
godkendt en ny udstykningsplan, der vil 
give 55 byggegrunde i fuglekvarteret. — 11. 
Trine Nielsen og Grethe Smedegaard besø
ger Teen-klubben for at drøfte eksperimen
talteater. — 14. Kardinalerne spiller i Jazz
klubben. — Skjern-Hallen indvies, og med 
et to-dages program markeres den officielle 
start for både bad og hal. — Evg. luth. Mis

tilladelse til projektering af skolehjem på 
1500 m-. — KFUM og K samler 300 unge til 
den årlige kredsfest. — »Natur og Ungdom« 
på digevandring langs åen til åmundingen. 
— 22. Ved badmintonklubbens venskabs
match med Vejlby-Risskov vandt Skjern 17 
af 24 kampe. — FDF-patruljen »Inkaerne« 
vinder den gyldne nøgle ved distriktspa
truljekonkurrencen i Spjald. — Luthersk 
Missionsforenings efterårsmøde samler 1000 
deltagere. Kollekt 11.000 kr.— 24. A/S Skjern 
Højskolehotel, »Hotel Skjern«, fejrer 70 års 
jubilæum og inviterer aktionærerne til mid
dag. — Friuftsbadet har haft 80.000 gæster i 
år. — Sydslesvigske gæster fra Ladelund be
søger Skjern og modtages på rådhuset af 
borgmesteren. — Jagtforeningernes kreds
repræsentant gennem 12 år, værkstedsleder 

P. Haahr, får overrakt foreningernes hæ
derstegn i guld. — 26. Børnehaven lukkes på 
grund af fare for skarlagensfeber-epidemi.
— Røde Kors-ugen indbragte 15.000 kr. — 
27. Ved høstgudstjenesterne i Skjern blev 
der givet gaver på tilsammen over 10.000 kr.
— 29. Unge konservative stifter en KU-for- 
ening for Skjern-Tarm-området. — Svøm- 
meklubben deltager i stævne i Ribe. — 
Falck-Zonen har haft stor travlhed under 
høsten på engene med at hjælpe mejetær
skerne fri af den bløde bund.

Oktober: 2. Aftenskolen starter kursus i 
selvforsvar for damer. — Politibetjentene 
Duedahl og Lpnborg Andersen får dusør fra 
rigspolitichefen som anerkendelse for særlig 
god tjeneste. — 30 pensionister laver hobby
arbejde i Skjernåskolens sløjdsal. — 4. Sko
lebørnenes cykler efterses af politiet — kun 
8 pct. havde mangler. — 5. »Den aim. Brand
forsikring for Landbygninger«s hæderstegn 
er tildelt murermester Christianus Pedersen.
— Vestjysk Golfklub kårer klubmestre. For 
damerne fru Betty Spang, for herrerne dr. 
Klaus Fynboe. — 6. Den nye organist, Willy 
Egmose, indsat i embedet ved højmessen. — 
8. Byrådet går énstemmigt ind for sammen
lægning med de 6 omegnskommuner. — For
fatteren Alf Grostbøl i Foreningen Nordens 
Skjern afdeling. — 10. Statens Filmcentral 
viser de nye film for lærere i og ledere af 
aftenskolen.— Direktør for Skjern Missions
hotel Zoega Olesen har købt Sønderborg 
Missionshotel. — 11. Byskolens store drenge 
vinder amtsmesterskabet i håndbold for sko
lehold i Ringkøbing amt — de har scoret 117 
mål i 5 kampe. — »Vestbeton« åbner det nye 
blandeanlæg på Holstebrovej. — 12. Tidli
gere Haslev-elever til stævne i Skjern. — 
Byggestatistikken viser fremgang for bolig
byggeriet og tilbagegang i erhvervsbyggeriet 
i forhold til forrige kvartal. — Kørelærer E.

Øverst:
Danmarksmestrene

Til venstre:
Fa hallens indvielse

Herunder:
Fra Teknisk skolehjem

sionsforenings efterårsmøde med en kollekt 
på 8000 kr. — 16. Skjern Fjernvarmecentral 
køber det nedlagte gasværk — navnlig grun
den — for 26.000 kr. — KFUM og K’s fritids
klub begynder sæsonen med 60 unge delta
gere. — 17. Licitation over den nye brand
station. De billigste tilbud gav en pris på ca. 
130.000 kr. — Overbetjent Bülow Pedersen 
udnævnt til politiassistent i Varde. — Om
kring 30 kvinder i gang med uddannelse til 
CF’s ambulancetjeneste. — 19. 200 FDF’ere 
og forældre til sommerlejrfest i missionshu
set. — 20. 30 lærere og lærerinder, der un
derviser læsehæmmede, får specialundervis
ning på kursus i Skjern. — 21. Det lokale or
kester, gruppen Gnags, spiller i Teen-klub- 
ben. — Ved receptionen ved Teknisk Skoles 
nye skolehjem meddelte formanden, fabri
kant Heiberg Mortensen, at der er opnået
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Telefon 35 00 95

FDF fik 
»Dejbjerg- 

g år den«, 
og De grønne 
pigespejdere 

nedlagde 
grundsten 

til deres hus 
i Albæk.

KARL FJORD

CYKLE- OG TRÆHANDEL

Telefon 35 00 65

E. LUND JENSEN
SKOLEGADES

BAGERI

Telefon 35 00 43

1918 . 1943 . 1968
ARBOGEN kan holde jubilæum i år — 25 år 
— og nu er de 25 årgange ved at være mor
somme at blade tilbage i.

For 25 år siden var der i Arbogen et til
bageblik til 1918, og i år kan vi jo passende 
se både 50 og 25 år tilbage.

1918
April: Fra mejeriet meddeles det, at prisen 
på sødmælk er forhøjet til 32 øre og for kær- 
nemærk til 12 øre pr. liter. — Maj: Der er 
bygget 3 nye villaer ved Søndervig, så nu er 
der 36 sommerhuse. — Håndværkerforenin
gen køber for 1800 kr. en byggegrund på 
hjørnet af Storegade og Tværgade — til Tek
nisk skole. — August: Den nye, private real
skole er indviet. Skolebestyrer Bjerrum be
gynder med 7 elever. — Oktober: Ved skole
indvielsen i Albæk talte bl. a. pastor Ander
sen. — December: I Skjern kommune var 
der 801 husstande og 3166 indbfggere.

1943
Februar: Den 17. var der for første gang

PALÆ BIO
Skjern - Tlf. 35 03 01

Oplev et par dejlige timer -

GÂ I BIOGRAFEN

Den billigste fornøjelse i det

helt store format

EIGIL PEDERSEN
Statsaut. 
installatør

«

Telefon: 35 04 33

35 06 34

Kristoffersen får Dansk Kørerlærerunions 
æresnål. — Byens indbyggerantal er steget i 
juli kvartal med 1 — een. — 17. FDF’s plade
spil gav 700 kr. i overskud. — Evangelisk 
luthersk Missionsforening afholder høstfest 
i Nørreallé. Kollekten indbragte 2000 kr. til 
søndagsskolearbejdet. — Det kgl. Teater op
fører operaen »Albert Herring« i meget fin 
udførelse for meget fåtalligt publikum. — 
22. Borgmester Stie Hansen indtrådt i for
mandsskabet i Skjern Erhvervsråd. — Over- 
banehåndværker Lykke Jensen udnævnt til 
kompagnichef for hjemmevæmskompagni 
2604, Skjern, fra 16. oktober. — 23. Sekretær 
Meier Andersen ansat hos »Ordet og Israel«.
— 500 mennesker til modeshow i hallen. —
24. Dagen, hvor skolebørnene cykler kor
rekt efter alle færdselslovens regler. Ca. 70 
bestod prøven. — Koncessionen til Stauning- 
Kastrup-ruten forlænges til 30. april 1969. —
25. Byrådet har meddelt fiskeriministeren, 
at Skjern gerne vil give plads til ferskvands
biologerne. — Ved soldatervennestævnet 
valgtes fhv. købmand Studsgaard Madsen til 
formand. — 26. »Natur og Ungdom« på eks
kursion på Borris hede. — I LOF taler fru 
Meta Hareskov, Herning om Karen Blixen.
— Inge og Steen Hegeler gæster KFUM og K 
med henblik på udsendelse i radioen. — 30. 
Pastor Jørgen Fenger afløser fru Elly Hold- 
gaard på formandsposten i Kirkens Kors
hærs Sk jernkreds.

samlestald i Skjern. — Marts: Ved folke
tingsvalget den 23. fik DNSAP 28 stemmer.
— Missionshotellet vil oprette en rutebilsta
tion. — April: Kommunen overtager Skjern 
private realskole. — Maj: Hedeselskabet og 
Teknisk Central har færdigbehandlet en 
plan om afvanding af engene og anlæg af 
kraftcentraler, men projektet bliver ikke 
forlagt lodsejerne, da 90 pct. af dem allerede 
har protesteret. — September: Den tyske 
kommandant meddeler, at standretten har 
idømt de ungdommelige danskere Thorsen, 
Kjærgaard og Berthelsen en »smertelig« 
straf for krænkelse af den tyske værnemagt. 
(De havde spyttet foran en tysk vagtpost.)
— Samlestalden indvies den 29. — Oktober: 
I en have er plukket modne jordbær og 
hindbær. — November: Festlighed i anled
ning af, at De gamles Hjem er udvidet for 
146.000 kr. — Skjern sogn har 4060 beboere, 
deraf i landdistriktet 708.

Og så siger vi tak for de 25 år og håber, at 
de næste 25 vil være rige på gode nyheder.
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Kongebesøget 1908
blev egentlig til to besøg, idet den 
kongelige familie på vej til Herning 
overnattede i salonvognene, der var 
rangeret ind på et sidespor på sta
tionen i Skjern. Om besøgene for
talte redaktør Hersbøll i sommer i 
»Skjern Dagblad« på grundlag af 
bladets reportager for 60 år siden, 
og vi tillader os at gengive nogle 
afsnit :

Næste morgen var Skjern-boerne 
tidligt på benene — fra tidligere be
søg andre steder i landet vidste 
man, at kongen kunne finde på at 
spadsere en morgentur. Men kon
geparret var trætte og ville sove 
længe, inden de skulle køre videre 
kl. 8,10.

Men da kongen erfarede, at der 
ventede mennesker i tusindvis på 
banegårdspladsen, og at der var 
rejst en kolossal æresport udenfor 
banegården, stod han alligevel op, 
og fulgt af prinsesserne Thyra og 
Dagmar gik han morgentur ad Jern
banegade, Møllegade, Østergade og 
Bredgade tilbage til banegården. 
Han beundrede tydeligt ærespor
ten, blev hyldet af hurra-råb og 
trykkede mange mennesker i hån
den på sin lille tur. På banegården 
hilste kongen særligt på amtmand 
Dons, herredsfoged Krag og sogne
rådsformand J. Strandbygaard.

Da toget lidt senere kørte mod 
øst, fulgtes det af stormende hurra
råb, og næste formiddag returne
rede toget til det mere officielle be
søg i Skjern.

Toget kom til Skjern kl. 11,50, og 
paa perronen blev det modtaget af 
100—150 damer og herrer, alle frem
trædende folk fra Skjern og op
landsbyerne. Man råbte hurra, og 
da kongefamilien steg ud, blev den 
budt velkommen af sognerådsfor
mand J. Strandbygaard, der tak
kede majestæterne, fordi de ikke 
var »draget denne egn forbi«. Kon
gen svarede i hjertelige ord og ud
talte, at det jo netop var formålet 
med denne rejse, at der knyttedes 
et tillidsbånd mellem det danske 
folk og dets kongehus.

Fru kaptajn Kjær overrakte dron
ningen en buket blomster, og også 
fru distriktslæge Levinsen over
rakte en buket til dronningen fra 
Røde Kors. Frøknerne Levinsen og 
Frost overrakte blomster til prin
sesserne.

Kongefamilien hilste på vist nok 
alle tilstedeværende, og senere gik 
de kongelige ud på banegårdsplad
sen, hvor en kolossal menneske
mængde hilste dem med et jublen
de hurra.

Kongen talte til de mange men
nesker og tolkede dronningens og 
sin tak for den hjertelige hyldest, 
og han beklagede, at tiden var så 
kort. Kongen hilste derpå de mange 
mennesker farvel og besteg toget, 
der langsomt rullede ud fra perro
nen mod nord, mens nationalsangen 
fulgte det. Da kongetoget var for
svundet, bød sognerådene på egnen 
de tilstedeværende på forfrisknin
ger.

30. juli 1908 var en mærkedag i Skjern. Da besøgte Frederik VIII og dronning Louise byen sapn- 
men med prins Gustav og prinsesserne Thyra og Dagmar. Billederne her og det nederste på 
forsiden er fra fotograf Graversens interessante arkiv.



Også i det forløbne år 
blev der bygget -.
Både private, forretninger 
og institutioner var med 
til at præge byen smukt.



Otlcerkcdagc

DIAMANTBRYLLUP
November 1967: 14. Niels Rindom og hu

stru, Østergade 49.
August 1968: 5. Fhv. opkræver Jørgen Jen

sen og hustru, Vestergade.

GULDBRYLLUP
December 1967: 23. Jens Møller og hustru, 

Enghavevej 5.
Maj 1968: 7. Pens, overportør Chr. Madsen 

og hustru, Vardevej 48.
Juni: 2. Direktør Andreas Mathiasen og 

hustru, Engtoften 16.
August: 14. Handelsmand Søren Jessen og 

hustru, Grønningen 1.
September: 3. Fhv. landmand Svend Niel

sen og hustru, Kongevej 27. — 15. Poul Jep
sen og hustru, Kongevej 24.

SØLVBRYLLUP
November 1967: 6. Portør Arne Johnsen og 

hustru, Kongevej 43. — Pedel Frode Johnsen 
og hustru, Klostervej 20.

December 1967: 24. Kjersner Johs. Peder
sen og hustru, Dalvej 16. — 26. Repræsentant 
Christian Christiansen og hustru, Vardevej 4. 
— 27. Gdr. Axel Ostersen og hustru, Vrå.

Februar 1967 : 28. Pedel på eksternatskolen 
Emil Nielsen og hustru, Engsiggade 17.

Marts: 14. Valdemar Hansen og hustru, 
Dal. — 26. Anders Jansen og hustru, Vold
gade 13. — 28. Knud Kjeldsen og hustru, 
Vrå.

April: 2. Jens Madsen og hustru, Øster
vang 22. — 17. Snedkermester Verner Niel
sen og hustru, Langagervej 44.

Maj: 30. Værkstedsleder P. Haahr og hu
stru.

Juni: 6. Chr. Homann og hustru, Finde- 
rupsvej 25.

Juli: 3. Mekaniker Jens Peter Johansen og 
hustru, Pileallé 6. — 10. Ejendomshdl. Jens 
Lindeberg Jensen og hustru, Kongevej. — 
24. Ferdinand Ibsen og hustru, Fredensgade.

September: 12. Bang Sloth og hustru, Ny
gade 17. — 28. Murermester Husted og hu
stru, Engtoften, Skjern.

BRYLLUP
November 1967: 11. Fabriksarb. Inge Bir

kebæk Kruse, d. af gdr. K., Brinkvej 2, 
Skjern, og tømrersvend Bent Valdemar Ole
sen, Ringkøbing. — 18. Edna Gertsen, Bej- 
strup, og Svend Arnold Mikkelsen, Vardevej 
64, Skjern. — Vibeke Vitt, Skjern, og Eggert 
Sørensen, Skjern. — 25. Rosa Aakjær, Ar
hus, d. af Chr. Aa., Birkallé 10, Skjern, og 
Ernst Jensen, Arhus, s. af Svend J., Ans.

December 1967: 2. Birthe Jepsen, d. af P. 
J.» Kongevej 24, Skjern, og tilskærer Poul 
Jansen, s. af J. L. J., Faster. — Frk. Lis And
bæk, d. af gdr. J. A., Lem, og gdr. Emst Holt, 
Klokmose, s. af fru A. H., Skjern. — 9. Kon
torassistent frk. Bodil Rubin Thomsen, d. af 
Th. T., Finsensgade 59, Arhus, og fotograf 
Jørn Homann, Arhus, s. af Chr. H., Marup- 
vej 48, Skjern. — 13. Børnehavelærerinde 
frk. Maria Friedrich, d. af pastor G. T., Tor
nesch, og handelsskolelærer Kurt M. Søren
sen, Åbenrå, s. af snedker Halvor S., Nørre
gade, Skjern. — 16. Karen Birgit Mejer, 
Hemmet, og traktorfører Ivar Harboe, s. af 
amtsvejmand C. H., Skjern. — 29. Lis Peter-

- gør Deres hus større med
ROCKWOOL
Dårlig isolation gørfaktisk Deres hus mindre -fordi 
ingen kan holde ud at sidde op ad vægge, der er 
kolde som isbjerge. Man klumper sig sammen i 
stuens midte eller i nærheden af radiatoren, kami
nen eller kakkelovnen - og har ingen fornøjelse af 
resten af rummet

Ervæggene derimod isolerede med ROCKWOOL 
mineraluld, kan De hygge Dem i selv den fjerneste 
krog og sætte møblerne helt ud til ydervæggene, 
for der findes ingen kolde flader. Kort sagt - det 
føles, som om Deres hus er blevet større!

Isolering med ROCKWOOL mineraluld betyder 
tillige en væsentlig besparelse på både brænd
sels- og vedligeholdelsesbudgettet. Det er langt
billigere at opvarme et ROCK
WOOL isoleret hus, og såvel 
maling som tapet m.m. holder 
længere. Få Deres hus isole
ret med ROCKWOOL mine
raluld-NUI

Tal med os om ISOLERING.

<

ROCKWOOL
ROCKWOOL og er reg. varem. for A/S ROCKWOOL'S mineraluldsprodukter

AKTIESELSKABET

Hans Bank’s Tømmerhandel
SKJERN . Telefon 35 15 22*
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SPAR PENGE
Bliv medlem af

SKJERN
BRUGSFORENING

TELEFON 35C8C0

SKJERN OG OMEGNS 
SAMLESTALD

modtager 
kreaturer hver 
onsdag

TELEFON 35 03 78

MARTIN JENSEN

CYKLER - KNALLERTER

Telefon 35 01 39

CHR. C. GRENE A/s

sen, d. af vulkanisør P., Holstebrovej, og 
Ove Pedersen, s. af fru Lydia P., Marupvej 4.

Januar 1968: 6. Lærerstuderende Lizzie 
Herholdt Egholm, Herning, og lærerstude
rende Kaj Andersen, Gedved pr. Horsens. — 
13. Ellis Scheel Poulsen, d. af P. S. P., Skjern, 
og Karl Egon Aakjær, s. af Chr. Aa., Skjern.
— 20. Bankassistent frk. Bodil Haahr, d. af 
værkstedsleder H., Skjern, og værkstedsas
sistent Ole Bredkjær, Ribe, s. af fru B., 
Skjern. — 27. Klinikassistent Dorthe Lilian 
Pedersen, d. af vognm. P., Vestergade 81, og 
butiksslagtersvend Leif Egholm Pedersen, 
s. af reservepostbud N. P. P., Østervang 19.
— 27. Ingrid Hansen, d. af gdr. Anders H., 
Stauning, og svejser Ernst Enevoldsen, s. af 
Jens E., Skjern. — 27. Sygehjælper Karen 
Margrethe Karlsen, d. af gdr. Vernard K, 
Marupgård, Skjern, og kranfører Bjarne 
Kejser Christensen, Arhus.

Februar: 11. Grethe Guldberg Madsen, d. 
af invalidepensionist J. M., Ringkøbing, og 
Svend Erik Henriksen, s. af H. H., Ganer, 
Skjern. — 24. Kontorass. Else Lunde Nielsen, 
d. af købm. Villy N., Hanning, og kommis 
Orla Agergaard Christensen, s. af gross. E. 
A. C., Skjern. — 18. Husass. Vita Marian Lau
ridsen, Avangen 8, Skjern, og rørsmed Villy 
Madsen Klaustrup, Storegade 7, Skjern.

Marts: 2. Anne-Marie Jensen, Dianalund, 
d. af cykelh. H. J., Skagen, og diakon Frank 
Dubgaard Jacobsen, Dianalund, s. af S. P. J., 
Skjern. — 23. Frk. Kirsten Thomsen, Hoved
gaden, Brabrand, d. af foderstofuddeler H. 
T., Lyhne, og læreringeniør Per Victor Chri
stensen, Hovedgaden, Brabrand, s. af afd. 
herreekviperingshdl. Poul V. C., Skjern. — 
Frk. Jette Marie Federau, d. af malermester 
E. F., Skjern, og salgschef Bent Hebsgaard, 
s. af købmand M. H., Allingåst. — 30. Frk. 
Birgit Larsen, d. af A. L., Skjern, og Svend 
Aage Bjerg, s. af A. B., Sdr. Nissum. — Syle
der Jytte Plagborg, Grindsted, og lagerfor
valter Ejvind Kristoffersen, Skjern. — Syer
ske Birgit Larsen, d. af arbejdsm. Ame L., 
Solvænget 12, Skjern, og maskinsnedker Sv. 
Aage Jensen Bjerg, Hover.

April: 6. Sygemedhjælper Lis Kjeldsen, 
Esbjerg, d. af P. K., Herborg, og chauffør 
Erik Kjeldbjerg Andersen, s. af A. A., Chr. 
Hansensvej 3, Skjern. — Sygeplejerske Joan 
Hundebøll, d. af broderihandler Dagny H., 
Skjern, og repr. Alex Hove Sørensen, Hol
stebro. — 12. Kommuneassistent frk. Sigrid 
Madsen, Risskov, d. af Ingvard M., Finderup, 
og assurandør Verner Johansen, Skjern, s. 
af Niels J., Kollund. — 13. Bogholderske frk. 
Liselotte Hansen, d. af fru H. Parkallé 1, 
Støvring, og bankass. Bent Markussen, s. af 
mælkehdl. P. M., Vestergade 13, Skjern. — 
Ekspeditrice frk. Ruth Ilium Nielsen, Grind
sted, d. af Aage E. N., Dalvej 4, Skjern, og 
handelsstuderende Jørn Østerby, Grindsted, 
s. af fhv. smedemester Thomas 0., Struer. —
20. Kontorassistent Inger Sørensen, Esbjerg, 
d. af pølseforhandler A. S., Skjern, og eks
pedient Jørgen Imhoff Andersen, Esbjerg, 
s. af afd. dekoratør Aa. A., Ribe. — 27. So
cialrådgiver Ingrid Fensteen Madsen, Kbh., 
d. af gdr. Niels M., Marup, og socialrådgiver 
Henrik Nielsen, Kbh.

Maj: 4. Syerske Bente Pedersen, Skjern, 
d. af murer J. Chr. P., Troldhede, og bager
svend Ib Emil Jensen, s. af arbejdsmand 
Karl J., Vestergade 60, Skjern. — 10. Tove 
Bloch, Skjern, d. af Johannes B., Bølling, og 
Ole Gravengaard, Skjern, s. af Chr. G., Hem
met. — Kontorassistent frk. Karin Glud, d. 
af Erik G..Egebjerg ved Horsens, og maskin
arbejder Preben Jensen, s. af enkefru Mary 
J., Grønnegade, Skjern. — 11. Kontorist frk. 

Tove Ladekjær, d. af gdr. J. L., Fiskbæk, og 
snedkersvend Jens Sørensen, s. af gdr. P. S., 
»Bækgård«, Skjern. — 18. Sygeplejeelev frk. 
Ellen Buur Enevoldsen, d. af ægopkøber 
Johs. E., Skjern, og radiotekniker Hans Erik 
Baagland, s. af gdr. Kai B. P., Alsted, Sjæl
land. — 25. Ekspeditrice Berit Christensen, 
d. af grosserer Ib C., Strandvejen 65, Sæd- 
ding, og urmager Hans Fredrik T. Sørensen, 
s. af bagermester Halfdan S., Bredgade 50, 
Skjern.

Juni: 8. Borghild Ankersen, Varde, og Ar
min Christensen, s. af fru Helga C., Skjern.
— 22. Anna Pedersen, Roskilde, d. af J. P., 
Skjern, og Jens Chr. Sørensen, Roskilde. — 
29. Ekspeditrice Elly Larigkjær, d. af kon
trolassistent B. L. V. Ørup pr. Uldum, og 
slagtermester Svend Aage Jensen, s. af slag
teriarbejder K. J., Vestergade 60, Skjern. — 
Inge-Lis Lauridsen, d. af Emil L., Skjern, 
og gdr. Bent E. Hansen, Haunstrup.

Juli: 6. Sygeplejeelev Laila Aamann Jes
sen, d. af N. J., Vringsted, og diakon og sy
geplejeelev Jens Jacob Råbjerg, s. af V. R., 
Skjern. — Sygeplejerske Ruth Andersen, d. 
af fru lærer A., St. Nørgårdsvej 12, Skjern, 
og diakon Gunnar Anderson, s. af Jeppe A., 
Bastrup pr. Vamdrup. — Syerske Bodil Kjær 
Vognbjerg, d. af fhv. gdr. Johs. V., Skjern, 
og autolakerer Hans Braun, Middelfart, s. af 
fru Musse B., Tarm. — Tekn. ass. frk. Bente 
Amholt Laursen, d. af overpostbud P. L., 
Østergade, og Politibetjent Thomas Uhre, s. 
af enkefru U., Østergade. — Fabriksarb. 
Lilly Nørgaard Nielsen, d. af K. N. N., Eng
bjerg, og murersvend Kaj Dahl Jepsen, s. af 
S. D. J., Old. — 13. Børnehavelærerinde Mis
se Clausen, Kbh., d. af gdr. Emil C., Vester
vang, Skjern, og ingeniør Leif Sig Jensen, 
Kbh., s. af gravemester Jens Chr. Sig J., 
Tarm.

August: 3. Lærerstud. frk. Lissi Langbo, 
Silkeborg, d. af købmand C. L., Bredgade 91, 
Skjern, og lærer Jens Peder Bilberg, Enges
vang, s. af fhv. vaskeriejer L. B., Hanning.
— Sygeplejeelev Birgit Friis Teglbjærg, d. 
af retsassessor Svend T., Odense, og stud, 
jur. Niels Peter Lindhard, Tårbæk, s. af 
landinspektør Knud L., Skjern. — 10. Kon
torassistent Sally Skouby Holm, d. af fhv. 
slagterm. Chr. S. H., Skjern, og stud. med. 
Kr. Hald Frandsen, s. af gdr. Aage F., Spøt- 
trup. — Kontorassistent Else Thomsen, d. af 
landmand M. Th., Stokkerhoved pr. Hader
slev, og maskinfører Søren Nørremark, s. af 
landmand P. N., Skjern — 31. Sygeplejerske 
Anne-Marie Astrup-Jørgensen, d. af gdr. H. 
J., Skyggehus, Skjern, og portør Egon Ve- 
stergaard Nielsen, s. af gdr. L. N., Studsgård.
— Damefrisørelev Hanne Jensen, Herning, 
d. af togfører N. P. J., Skjern, og rørlægger 
Bjarne Nielsen, Herning.

September: 7. Ekspeditrice Else Vejlgaard 
Nielsen, Nr. Lyngvig, d. af gdr. Jens Iversen
N., Nr. Lyngvig, og tidl. vagtmester ved 
Skjern Missionshotel, nu bestyrer på KFUM, 
Lorenz Peter Christensen, Skjern, s. af afd. 
gdr. Nicolai C., Dybbøl. — Ekspeditrice Gud
run Jensen, Kbh., d. af cykelhandler Martin 
J., Skjern, og kontorist Torben Andersen, 
Kbh., s. af Finn A., Kbh. — Boghandlermed
hjælper Anna Johanne Andersen, d. af V.
M. A., Højby, Borris, og lagerekspedient Ove
N. Jensen, s. af H. J., Skjern. — 14. Ingrid 
Miltersen, d. af fru Metha M., Bækgårdsvej 
16, Skjern, og Bent Sørensen, Glostrup. —
21. Ella Ladekjær, d. af J. C. L., Bølling, og 
gdr. Jens Evald Siersbæk, Skjern. — 28. Frk. 
Ester Filsø, Lem, og chauffør Hans Kirke- 
gaard Nielsen, Skjern. — Børnehavelærer
inde Lissi Kvist Pedersen, Høming, d. af 
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politibetjent K. P., Viby, og ingeniør Jens 
Hjort, s. af inspektør R. H., Skjern.

Oktober: 5. Inger Elisa Julia Larsen, d. af 
rangermester H. J. O. L., Skjern, og Leif 
Dragsbæk Madsen, s. af hovmester J. D. M., 
Herning. — Kontorassistent Krista Bodil 
Hansen, d. af pens. K. H., Vestergade 83, 
Skjern, og Ivan Mortensen, s. af gdr. S. M., 
Sædding. — 12. Lærerstud. Kirsten Ander
sen, d. af malermester A., Skjern, og gdr. 
Kaj Peter Vesth, Rutsker. — Frk. Lis Han
sen, d. af salgschauffør K. H., Horsens, og 
styrmandsaspirant Preben Bach, Fanø, s. af 
arbejdsmand H. B., Skjern. — Sygeplejerske 
Else Marie Kristensen, Skive, d. af fhv. 
chauffør K., Ganer, og lærerstud. Jesper 
Oddershede, Skive, s. af J. O., Vors. — Fa- 
briksarb. Astrid Elisabeth Andersen, Øster
gade 40, Skjern, og ekspedient Knud Børge 
Nielsen Korsholm, s. af bøssemager Kn. K., 
Østergade 42, Skjern. — Lærerstud. Inger 
Korsgaard, d. af installatør K., Struer, og 
lærer Mogens Skov Nejrup, Struer, s. af afd. 
togfører N., Skjern. — 19. Lægesekretær frk. 
Kirsten Albeck Jensen, d. af kredslæge J., 
Skjern, og shippingman Torben Ingemann, 
Sdr. Strømfjord. — Bankassistent frk. Aase 
Jensen og bygningskonstruktør Jens Høyer 
Lillelund. — 26. Klinikassistent Inger Ka
thrine Clausen, d. af kreaturhdl. C., Skjern, 
og bygningsmaler Lars Omer, s. af malerm.
O., Tarm. — Fabriksarbejder Hanna Marie 
Brøndlund Jakobsen, d. af gdr. Johs. J. Ga
ner, Skjern, og arbejdsmand Peder Egsgaard 
Pedersen, Adum.

FØDSELSDAGE
November 1967: 2. Formand P. Houns- 

gaard, Klostervej 18, 60 år. — 5. Laurids Møl
ler Johnsen, Kjærsallé 10, 85 aar. — 15. Fa
brikant Bjørn Christensen, Holstebro vej 18, 
50 aar.

December 1967: 3. fru Marianne Knudsen, 
Mellemgade 7B, 80 aar. — 5. Kirstine Jensen, 
Nørregade 21, 70 år. — 9. Carl Pagaard, 60 år.
— 20. Chr. Thorup, Nylandsvej 13, 75 år. — 
23. Johs. Ostersen, Nørreallé, 50 år. — 25. 
Gdr. Chr. Thygesen, Kjæret, 50 år.

Januar 1968: 6. Jørgen Jensen, Vestergade 
16, 85 år. — 7. Karl Midtiby, Søndergade 10, 
50 år. — 18. Niels Peder Pedersen, Øster
vang 19, 50 år. — 25. Fagforeningsformand 
og kontorbestyrer Richard Poulsen, Brink
vej, 50 år. — 28. Jens Østergaard, Albæk, 
75 år. — 31. Landsretssagfører E. Abildgaard, 
Østergade, 75 år.

Februar: 20. Fru Signe Jessen, Kongevej 1, 
70 aar. — 23. Fru Nora Ganer, Ganer, 50 år.
— Fru Thilde Christensen, Nygade 26, 70 år.

Skjern Missionshotel
Telefon 351311

Marts: 2. Fru Anna Drewsen, Bredgade 
11, 70 år. — 7. Anna Eriksen, Østre Allé 32, 
65 år. — 8. Pens, banearbejder Anton Niel
sen, Fredensgade 70, 80 år. — 27. Maren 
Axelsen, Vestergade 46, 80 år.

April: 2. Snedker Valdemar Kristoffersen 
60 år. — 3. Vognm. Aage Pedersen, Vester
gade 81, 50 år. — 23. Fru Nina Skrædder- 
gaard, Vardevej 21, 50 år.

Maj: 6. Carla Jensen, Marupvej, 50 år. —
Fru Maria Jensen, Søndergade 9, 70 år. — 

Elektriker Børge Nielsen, Kloste vej 3, 50 år.
— Overmont^r Johs. Nielsen, Nygade 18, 70 
år. — 24. L. Jensen, Skjern Elektro, Varde
vej, 60 år. — 25. Fru Kirstine Hansen, Jern
banegade 16, 75 år. — 26. Niels Homann, 
Jernbanegade, Skjern, 80 år.

Juni: 8. Fru snedkermester Chr. Pedersen, 
Kjærs Allé 2, 70 år. — 9. Frk. Esther Grene, 
Vardevej, 70 år. — 14. Fhv. gdr. Martin Mor
tensen, Enghavevej 39, 75 år. — 15. Viggo 
Kelstrup Jensen, Chr. Hansensvej 1, 60 år. — 
16. Pens, overportør J. Ager, Nylandsvej 29, 
70 år. — 21. Fru Mathilde (Thilde) Nielsen, 
Storegade, 70 år. — 26. Peder Madsen, Søn
dergade 1, 75 år. — 27. Skræddermester E. 
Alsholm, Jernbanegade, 60 år. — Fhv. bager
mester Ejnar Nielsen, Dalvej, 70 år.

Juli: 3. Frugtplantageejer Jacobi Nielsen, 
Kongevej, 70 år. — 5. Martin Lauridsen, 
Østre Allé 22, 75 år. — 8. Theodor Hansen, 
Mellemgade, 75 år. — 10. Tandlæge Frode 
Hammerskov 50 år. — 20. Vognmand Morten 
Rahbek 60 år. — 28. Ingeborg Solsø, Lærke
vej 1, 70 år. — 30. Plantør Carl Christensen, 
Lundenæs Skov, 60 år. — Fru Marie Madsen, 
Grønnegade 11, 60 år.

August: 5. Fru Edith Hansen, Langagervej 
10, 60 år. — 13. Direktør Andreas Mathiasen, 
Skjern Tricotagefarveri, 75 år. — Ane Ka
thrine Olesen, Vestergade 85, Skjern, 80 år.
— 16. Tage Seerup, Kjærsallé 1, 50 år. — 17. 
Fru Dagny Jørgensen, Kjærsallé 12, 50 år. — 
18. Assurandør J. Jensen, Søndergade 9, 70 
år. — 20. Fru Marie Hindhede, Vestergade 7, 
75 år. — 23. Fru Marie Jensen, Pileallé 20, 
80 år.

September: 2. Fru Jette Thorup, Nylands
vej 13, 75 år. — 14. Fru Margrethe K. Hen- 
ningsen, Brinkvej, 70 år. — 20. Malermester 
Rostrup, Mellemgade, 75 år. — 25. Forret
ningsfører Laurids Hansen, Løven, Skjern, 
50 år.

Oktober: 8. Fhv. forstander Helge Drew
sen, Bredgade, 70 år. — 9. Repræsentant Chr. 
Christiansen, Vardevej 4, 70 år. — 16. Fhv. 
murer Aksel Birch Jensen, Vestergade 85, 
75 år. — 24. Fru Kirstine Grønborg, Mellem
gade 7C, 85 år.

JUBILÆER
November 1967: 25. Dansk Arbejdsmands- og 
Specialarbederforbund, Skjern afdeling, 50 
år.

Januar 1968: 8. Overpolitibetjent B. Høg 
Rasmussen, 25 år i politiet.

Februar: 1. Disponent Johs. Kirkegaard, 
25 år i Fa. Chr. C. Grene. — 15. Stenhugger 
N. Chr. Vendelbjerg, Vardevej 7, 25 års for
retningsjubilæum.

Juni: 5. Ekstraarbejder V. Mikkelsen, Var
devej 94, 25 år ved DSB.

August: 1. Tandlægerne Ragna og Frode 
Hammerskov, 25 år i Skjern.

Oktober: 16. Strandbygaards Bogtrykkeri 
70 år.

UDNÆVNELSER
Januar 1968: Underdirektør J. Iversen til di
rektør i Skjern Bank. — Fuldmægtig fru 
E. Klein til prokurist i Skjern Bank. — Fuld
mægtig Orla K. Hansen til prokurist i Skjern 
Bank.

September: 16. Boghandler Bent Ingolf af
snitsleder indenfor hjemmeværnet.

EKSAMINER
December 1967: Akademisk arkitekt: Hans 

Kofod-Jensen, søn af landsretssagfører K.-J. 
og Ole Søndergaard, søn af skoleinspektør S. 
— Kurt Ejgil Pedersen, søn af vulkanisør
P. I. P., Holstebro vej, som maskinist fra 
Odense Maskinmesterskole.

Januar 1968: Stud. jur. Arne Normand, søn 
af politiassistent R. A. N., Skjern, har på 
Københavns universitet bestået juridisk em
bedseksamen med 1. karakter.

April: Leo Sørensen, Skjern, eksamen som 
bygningsingeniør. — Hans Chr. Holm Mi- 
chaelsen bestået prøve som elektroinstalla
tør.

Maj: Niels Erik Strandbygaard, søn af 
bogtrykker S., Skjern, er dimitteret fra Den 
grafiske Højskole i København.

Juli: Niels Chr. Andersen, søn af afdøde 
dyrlæge Viggo A., Skjern, har bestået dyr
lægeeksamen ved landbohøjskolen.

Valborg Hansen, Skjern Bank, har bestået 
bankeksamen efter endt provinsbankkursus 
på Specialskolerne i København.

Hans Chr. E. Jensen, Skjern, har bestået 
styrmandseksamen fra Svendborg Naviga
tionsskole.

NYE LÆRERE OG LÆRERINDER
Juni: Ole Hübertz Knudsen; Elisabeth 

Fabricius Christensen (f. Poulsen); Annette 
Andersen (f. Tüchsen); Inge Overgaard; 
Karen Margrethe Burmølle; Hans Peter Sø
rensen; Mogens Skov Nejrup; Erik Hübertz 
Olsen.

TEKNISK FORBEREDELSESEKSAMEN
Juni: Svend Ove Busk Andersen; Jacob 

Egeriis Jacobsen; Jacob Lykke Jensen; Erik 
Steen Mikkelsen; Dan Bech Myhre; Knud 
Bjarne Simonsen.

SVENDEPRØVER
Februar: Henning L. Andersen, søn af fru 

R. A., Pileallé, som pølsemager.
Marts: Peter Lykke Jensen, Vardevej 102, 

som murer. — Alice Bech Homann Chri
stensen som frisør hos Georg Nielsen. — 
Jens Ove Jensen som frisør hos Sv. Aa. 
Christensen.

Juli: Jørgen Iversen, Marup, som butiks
slagter hos slagtermester Feldskov, Tarm. — 
Robert Lyder Andersen som mekaniker hos 
A. Andersen. — Arne Mellemgaard Sørensen 
som trykker i Strandbygaards Bogtrykkeri.
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November 1967: 22. Tømrermester Knud 
Peter Møller Johnsen, Kjærs Allé 10, 50 år. 
— 23. Fhv. gdr. Peder Lodahl, Nygårdsvej 5, 
75 år. — 25. Fhv. skibskaptajn Emil Hansen, 
Ahvile, 75 år.

December 1967: 4. Fhv. gartner Niels Ema
nuel Nielsen, Nygade 41, 69 år. — Fhv. over
portør Johs. Nikolaj Hansen, Holstebrovej 
16a, 90 år.

Januar 1968: 22. Skorstensfej erm. Henry 
Frederik Schelle Jørgensen, Vestergade 14, 
57 år.

Februar: 4. Pens, politiassistent J. Chr. Ja

revisor Rasmussen, Bredgade 9, 72 år. — Frk. 
Jane Nielsen, De gamles Hjem, 78 år.

Juni: 13. Skræddermester Niels Hansen 
Larsen, Vardevej, 79 år. — 19. Organist Frode 
Kaspersen, Vardevej 48, 76 år. — 23. Mariane 
Kristensen, De gamles Hjem, 81 år. — 28. 
Enkefru Christine Christensen, Nygade 16, 
Skjern, 91 år..

Juli: 4. Fhv. afdelingsformand Gustav Ols
son, Østre Allé 26, 76 år. — 5. Fhv. trafikkon
trollør Søren Asingh, Østre Allé 18, 81 år. — 
21. Pens, telefonistinde Mary Boline Hol- 
bech, Frednsgade 64, 69 år. — 23. Fru Iver- 
sine Johanne Hansen, Storegade 10, 65 år. — 
27. Enkefru Ottine Marie Madsen, Østre Allé 
36, 77 år. — 30. Fru Helga Emilie Pedersen, 
»Paghus«, Borrisvej, 53 år.

August: 8. Gdr. Verner Vilhelm Sørensen, 
Marup, 60 år. — 19. Fhv. smed Jens Peder 
Valdemar Hansen, Finderupsvej 18, 84 år. — 
24. Fru Ane Marie Astrup, Parkallé 9, 86 år. 
— 26. Fru Ane Hedevig Madsen Hansen, De

SPANG SKO

Møllegade 2

Telefon 35 01 97 

Skjern

kobsen, Skovbrynet 5, 76 år. — 25. Enkefru 
Mathilde Jensen, De gamles Hjem, 83 år. — 
29. Fhv. maskinmester Georg Johs. Knud
sen, Vardevej 3, 69 år.

Marts: 4. Snedkermester Mads Kristian

KARL LANGE & SØN

Skræderi og herreekvipering

SKJERN

Telefon 35 01 09

gamles Hjem, 81 år.
September: 1. Fru købmand Nielsine Kir

stine Jørgensen, Nygade 18, 64 år. — 5. Fhv. 
gdr. Jens Chr. Jansen, Grønnegade 15, 77 år.
— 8. Fru Dagmar Johanne Juul, Vestergade 
78, 57 år. — 13. Chauffør Willy Jensen, Eng- 
siggade 15, 54 år. — 16. Erik Rix Tang Søren
sen, s. af chauffør T. S., Søndergade 3, 3 mdr.
— 25. Pens, overportør Chr. Madsen, Varde
vej 48, 75 år. — 27. Fru Ebba Gjerluff Jacob

ALT TIL JAGT OG FISKERI...

Bøssemager

KORSHOLM

Telefon 35 02 83

Madsen, Vardevej 23, 79 år. — 5. Fru Laura 
Jacobsen, Kongevej, 79 år. — 7. Holger Jen
sen, De gamles Hjem, 78 år. — 14. Fru Elline 
Tomine Bøgeskov, Bredgade 42, 76 år. — 21. 
Købmand Laurids Stampe Jensen, Nørre
gade 51, 46 år.

April: 9. Gdr. Hans Hansen, Ganer, 76 år. 
— 14. Frk. Ane Marie Jørgensen, Bredgade 
130, 77 år. — 17. Fru Kirsten Elise Larsen, 
Bredgade 17, 38 år.

Maj: 15. Fhv. møbelfabrikant Jonas Jen
sen, Grønnegade 9, 76 år. — Fhv. husmand 
Kristen Kristensen, Ahvile, 82 år. — 16. Fru

sen, Bredgade, 80 år.
Oktober: 15. Jens Pedersen, De gamles 

Hjem, 92 år.
*

(Billeder indsendes af de pårørende)

HOTEL »SKJERN«

Telefon 35 13 00
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FØRSTE KLASSES PRODUKTER
fås fra vore vogne og udsalg, Østergade 23, tlf. 35 02 76, og St. Nørgårdsvej, tlf. 35 11 41

FASTER ANDELSMEJERI

SKJERN KOMMUNALE 
MELLEM-
OG REALSKOLE

modtager 

OPLANDSELEVER 

til

mellem- og realskolen

Byens Brødfabrik
serverer hver dag udsøgt 
bagværk for indbyggerne i Skjern

Indmeldelse til 
stadsskoleinspektøren

SKJERNEGNENS 
REALKURSUS 
2-årigt

Henvendelse til 
lærer C. M. Graugaard, 
tlf. 35 00 73



Benyt byens eneste lokale Bank

Kontorer i Borris, Troldhede og Finderup

Enten det drejer sig om indskud eller lån, så kom ind 

og tal med os om sagen.

Vi er altid parat til at yde Dem den bedst mulige betjening

Aktieselskabet

SKJERN BANK
Telefon 351333*




