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En beretning om Nancy Esmarch 
(1848-1925), præstefrøkenen, der 
blev gårdejer og høker på Mølle- 
gaarden i Rækker Mølle.

Fra
Nancy’s 
dage
Af journalist
Lena Kjærsgaard Jeppesen,
Skjern Dagblad

Fra tidernes morgen har der været 
vandløb, der skulle påseres, og det 
skete både for kørende og gående 
ved vaderstederne. Sådan også ved 
Rækker Mølle. Navnet »Rækker« 
kommer måske netop af, at man gav 
hinanden en håndsrækning for at 
komme frelst gennem strømmen. 
Eller måske har navnet forbindelse 
med stedets første beboelse, der nok 
har været møllehuset, hvis jord lå 
på den anden side af strømmen, som 
man altså måtte »række over« for 
dyrke jorden. Hvornår den gamle 
mølle blev bygget, kan ikke opspo
res. Oprindeligt tilhørte den Ræk- 
kergaard, der stammer fra 1600- 
tallet. Men det blev møllen, der sam
men med en høkerhandel skabte 
byen Rækker Mølle i slutningen af 
1800-tallet. Den første høker var 
Nancy Margrethe Esmarch, ejer af 
Møllegaarden fra 1872-1915.

Frøken Esmarch, der døde i 1925 
huskes endnu i Rækker Mølle. 
Overleveringen skildrer hende som 
en grov, næsten mandhaftig kvinde 
med et noget brøsigt væsen og et 
slagfærdigt lune. Men hun omtales 
med respekt som en dygtig land
mand og handlende. Hun var født 
i Lem den 11. november 1848 
som datter af pastor Hans Haagen 
Esmarch. Han var født i Køben
havn i 1801, blev præst i Lem og 
Højmark i 1838 og virkede der til 
sin død i 1865. Moderen, Anna 
Christine Jensen, var proprietær
datter fra Odsherred. Hvordan gik 
det nu til, at en præstefrøken endte 
som gårdejer og høker i Rækker 
Mølle?

Sin praktiske sans og lidt barske 
væremåde har Nancy nok arvet efter 
sin far, hvis man skal tro, hvad der 
fortælles om den gamle præst i Lem. 

Han var en dygtig landmand og 
drev præstegården med to spand 
heste, et par stude og 30 høveder. 
For egen regning købte han et stykke 
eng i Velling mærsk, og hjælp på 
gården fik han af sine fire sønner og 
Nancy. Pastor Esmarch huskes 
mest for sin hang til at drikke og 
bande. Hans yndlingsudtryk skulle 
have været: »Fanden slå mig« - men 
han holdt ikke af at høre sine sogne
børn bande alt for ukristeligt. Selv 
om han nok har været en noget 
usædvanlig sognepræst, kunne me
nigheden godt lide ham. Det for
tælles, at han en sommersøndag, da 
der ikke kom nogen til kirke, sagde 
til degnen: »Jeg priser dem, der 
passer deres hø«. På den tid gik der 
en religiøs vækkelse over egnen, 
og pastor Esmarch søgte ikke at 
lægge den hindringer i vejen. En dag 
kom han kørende forbi skolen, hvor 
lærer Borsgaard holdt gudeligt 
møde. Pastoren gik ind for at høre 
lidt på det, og da han gik, sagde han: 
»Det lyder sgu kønt«. På egnen 
mindes man også den gode pastor 
for hans prægtige ligtaler.

Om Nancys mor er der ikke me
get at berette. Da pastor Esmarchs 
efterfølger, pastor Bech, kom til 
Lem, boede enkefru Esmarch i præ
stegården, og den nye præst skrev 
om hende: »Hun er en åndløs, men 
hjertelig kone, og det er hendes 
hjerte, vi har brug for«.

Fra pastor Bechs notater kan 
man også danne sig et lille indtryk 
af, hvordan livet var i præstegården 
i Nancys barndom. Den nye præ
stefamilie spiste sammen med fami
lien Esmarch i den hvidkalkede 
stue, hvor der var strøet sand på 
gulvet. Sønnerne kom ind fra mark 
og stald i skjorteærmer og hentede 
snapseflasken i hjørneskabet, før 
de skulle spise. Til fru Ane Esmarch, 
der blev gift med Nancys broder
søn og i dag som 85-årig er bosat i 
Rækker Mølle, har Nancy selv for
talt, at præstebørnene fik undervis
ning af en privatlærer. Men pastor 
Esmarch fandt det nu mest nødven
digt, at Nancy lærte at koge grød 
og stoppe strømper.

I 1865 blev Nancys ældste bro
der, Christian, gift med sognefoged 
Lars Sylvestersens datter Johanne 
Kirstine fra Højmark. Ægtepar
ret købte Møllegaarden i Rækker
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Mølle, men samme år døde pastor 
Esmarch, og de unge folk måtte 
derfor tage hans enke til sig. Hun fik 
egen lejlighed på gården, der havde 
et stuehus, som næsten svarede til 
forholdene i præstegården. Nancy 
var jo kun 17 år, så hun flyttede med 
og hjalp sin broder og svigerinde 
med at passe moderen, der var ble
vet svagelig. Nancy hjalp også til 
på gården, der var meget forsømt. 
Så døde fru Esmarch, og i 1872 
købte Chr. Esmarch en mindre og 
mere velholdt ejendom i Dejbjerg. 
Nancy overtog Møllegaarden, hvor 
hun havde startet en høkerforret
ning.

Striden om sogneskellet 
Så stod den 24-årige Nancy alene 
med en gård på ca. 65 tdr. land. 
Møllen fik hun ikke med at gøre, 
for den var blevet adskilt fra går
den, da hendes broder overtog den 
i 1865. På det tidspunkt var flere 
års strid om møllens tilhørsforhold 
netop afsluttet.

Striden tog sin begyndelse i 1838, 
da møller Niels Jensen Kierkegaard 
nægtede at betale skat til Dejbjerg- 
Hanning sogn. Han mente nemlig, 
møllen lå i Bølling-Sædding sogn. 
Fra gammel tid blev sogneskellet 
anset for at være den strøm, der løb 
mellem møllen og Møllegården, 
og mølleren havde flyttet sit beboel
seshus over på den anden side af . 
strømmen, så han altså boede i Sæd- 
ding sogn. Hanning ville imidlertid 
ikke gå glip af skatten fra mølleren, 
der var en af egnens rigeste mænd, 
og indklagede sagen for sognefor- 
standerskabet, der gav Hanning 
medhold i, at møllen lå i Hanning 
sogn. Men møller Kierkegaard und
lod fortsat at betale skat til Han
ning, og da der var uenighed i sogne- 
forstanderskabet, blev der først 
gjort noget ved sagen i 1846. Da fik 
mølleren påbud om at betale mølle
skyld til begge sogne. Det var han 
naturligvis utilfreds med og klagede 
over afgørelsen. Samtidig henviste 
han til, at hans børn gik i skole i 
Sædding, og at familien benyttede 
Sædding kirke. En undersøgelse 
blev iværksat af amtet, der dog også 
fandt, at møllen lå i Hanning. For 
da møllen var brændt omkring år 
1800, var det Hanning-boerne,

Møllegaarden i Rækker Mølle set fra den smukke have.

der havde genopbygget den. Men 
mølleren betalte stadig ikke sin 
skyld, og så mistede Hanning tål
modigheden. I 1851 blev sagen 
optaget til dom.

Mens striden stod på, var der 
kommet forslag om at opføre en 
bro ved møllen allerede i 1843. Han
ning sogn ville imidlertid ikke be
tale til den, da man ikke mente, Han
ning-boerne ville få brug for den. 
En fornyet ansøgning om at få op
ført en bro blev afslået i 1854 af 
sogneforstanderskabet, der først 
ville se udfaldet af striden om sogne
skellet. Samme år solgte Kierke
gaard møllen til Jacob Jensen, og 
året efter faldt dommen. Herefter 
lå møllen i Hanning, gården - og 
møllerens hus - i Sædding sogn. Den 
nye møller skulle altså betale 
mølleskyld til Hanning, men huset 
lå jo i Sædding, og her gik børnene 
i skole. Så i 1858 søgte møller Jen
sen om at få møllen ind under Sæd
ding sogns skoleplan. Det ville 
Hanning slet ikke gå med til - for så 
gik man jo glip af skole- og fattig
bidrag. Sagen blev derfor indanket 
for landstinget i Viborg i 1860, og 
samtidig klagede Hanning over, at 
retsskriveren havde trukket sagen 
i langdrag. Det var vist også rigtig 
nok, for retsskriver Bakke har været 
klar over, at den var ved at være 
forældet. Og det erklærede justits
ministeriet da også i januar 1861 og 
afslog med den begrundelse Han
ning at indanke sagen. Dommen fra 
Bølling herredsting stod ved magt: 

møllen lå i Hanning, møllegården i 
Sædding, og Hanning måtte altså 
give afkald på skolepengene.

Imidlertid havde møller Jensen i 
1860 påny ansøgt om at få en bro 
bygget - men Hanning afslog atter 
at være med. Så mistede mølleren 
tålmodigheden og byggede selv en 
bro. I marts 1861 søgte han om lov 
til at opkræve bropenge, da han 
jo ikke havde fået nogen betaling for 
at opføre broen. Amtet meddelte 
da, at Hanning skulle bygge en bro 
- eller enes med Sædding om at 
betale den nyopførte. Resultatet 
blev, at mølleren fik noget skat efter
givet i Hanning, der på den måde 
kom billigt til broen. Da mølleren 
adskilte mølle og gård i 1865, ind
gik sogneforstanderskabet aftale 
med Chr. Esmarch om, at han skulle 
vedligeholde broen til en pris af 10 
rigsdaler årligt. Nancy ville dog 
gerne være fri for denne forpligtelse, 
og den blev derfor overtaget af 
den nye møller, Jeppe Andersen, der 
også fik 10 rigsdaler årligt for be
sværet. Denne ordning varede ved 
indtil 1890.
Den 24-årige Nancy overtog den 
ca. 65 tdr. land store Møllegaard. 
Sammen med vandmøllen fik hen
des butik stor betydning for egnen.

Nancy får en konkurrent
Sagen om den omstridte bro var 
altså afsluttet, men det viste sig nu 
hurtigt, at Hanning-boerne fik god 
brug for den. Vandmøllen havde 
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stor betydning for egnen, og dertil 
kom Nancys høkerhandel. I de 
gamle møller var der ofte lidt gæsteri 
for møllegæsterne, der kom lang
vejs fra med stude, og som skulle 
have et par sække malet korn med 
hjem. Især til jul var der nok at 
gøre for mølleren og hans svende, 
når folk skulle have rugsigtemel 
til julebagning og byggryn pillet. De 
blev brugt til kogning af surgrød 
i de fleste hjem på egnen. Men 
Nancy overtog en del af handelen 
og gæstenet.

I 1875 fik hun en konkurrent. Da 
oprettede Jens Andersen en høker
handel med brændevinssalg lige syd 
for broen, hvor han havde bygget 
hus i damkanten. Det par enkelte 
landboere, der før havde drevet lidt 
høkerhandel - det var Søren Jensen 
på Bakken og Anders Sørensen på 
Rækkergaards mark - inddrog nu 
handelen, for Nancy og Jens Ander
sens butikker var større og bedre. 
Jens Andersen var tillige ejer af en 
lille gård, og Nancy havde jo Mølle
gaarden, så ingen af dem skulle 
leve af høkerhandel alene.

Jens Andersen og hans kone, 
Kjesten Marie, havde begge tjent 
hos Nancy, og det fortælles, at parret 
startede høkerhandelen ene og alene 
for at drille hende. Herom siger 
Ane Esmarch: »- Jens Andersen var 
blevet uvenner med frøken Es
march, der var meget reel og derfor 
ikke ville finde sig i, at han for
søgte at snyde hende, da han var karl 
på gården. For at få hævn opret
tede han høkerhandelen, og han for
søgte at skade frøken Esmarch på 
enhver måde. Men det tog hun sig 
ikke af. Tværtimod tog hun varer 
med tilbage til Jens Andersen, når 
hun hentede sine egne varer i 
Skjern, og hans datter blev frøken 
Esmarchs øjesten.«

Foruden butikken drev Nancy 
Esmarch også handel med kreaturer 
og stude, som hun selv opfedede, 
og hun var en flittig gæst på marke
der. Gården blev så passet af to-tre 
karle og til tider to piger, der også 
gav et nap med i butikken, når 
Nancy var på handel. Hun var re
spekteret blandt handelsmændene, 
og de skulle se sig godt for, om 
Nancy ikke fik ved den gode ende, 
når en handel var afsluttet. Anders 
Andersen har fortalt om et af Nancy

Den gamle smukke »Møllegården« i Rækker Mølle. I uændret skikkelse ligger 
gården ved vejen, hvor folk standser op og beundrer den smukke gård.

Esmarchs besøg på marked: »- 
Nancy var en sikker gæst på de for
skellige markeder. På et marked 
var hun ude for at købe en ko, og 
spurgte en mand: »Hvornår kælver 
din ko?« Manden svarede: »Det 
bliver når den får hoved i begge 
ender«. Han har nok ikke syntes, 
hun så ud til at kunne købe en ko 
med den klædning, hun var iført. 
Men Nancy blev vred over svaret og 
vendte ham og koen ryggen, så 
den handel blev der ikke noget 
ud af«.

Med hensyn til den omtalte klæd
ning, så var Nancy klædt på til sine 
gøremål. Som regel gik hun i hjem
mevævet tøj og store træsko, og 
det var ikke altid, hun fik tid til at 
nette sig, inden hun skulle ind i 
butikken og ekspedere en kunde. 
Om Nancys påklædning har Anders 
Nielsen fortalt følgende historie: 
»- Nancy var stor og kraftig af vækst 
og havde et mandigt udseende, 
når hun mødte vel påklædt i stor 
kørekappe på sine ture til markeder. 
Engang rejste hun med toget fra 
Skjern til Varde. Hun søgte ind i en 
damekupé, men da konduktøren 
kom for at billettere, sagde han, at 
det kun var for damer. »Jeg er 
vel snurme nok en dame«, svarede 
Nancy, men i den tykke køre
kappe og pelshue ned over ørerne 
samt skaftestøvler, havde konduk
tøren taget fejl og troet, hun var en 
herre.«

Men inde bag kørekappen var 
Nancy Esmarch »snurme en dame«. 

Hun vidste nok, hvad der hørte 
sig til. Herom har Dorthea Madsen 
fortalt: »- En pige, der havde tjent 
hos Nancy, havde taget plads hos en 
ungkarl i Lem, og de blev enige 
om at gifte sig. Nancy var med ved 
brylluppet, og der er nok faldet en 
god gave af. Men ikke nok med det, 
Nancy var med til at pynte bruden 
og var hædersgæst. Hun var mødt i 
stiveste puds med lang silkekjole, 
hvilket ikke var almindeligt den 
gang. Og hun kom kørende til bryl
luppet med kusk på bukken.«

Ane Esmarch mener nu ikke, at 
Nancy var særlig grov, tværtimod 
havde hun små hænder og fødder. 
Men Ane Esmarch bekræfter, at 
Nancy aldrig glemte, at hun var præ
stedatter: »- Hun blev altid tiltalt 
med De og frøken Esmarch, og 
hun tog det fortrydeligt op, når no
gen udtalte hendes usædvanlige 
fornavn forkert (med »a« som i Han
sen og y i slutningen i stedet for i). 
Frøken Esmarch sagde ikke »a«, 
men »jeg« om sig selv, og når hun 
var på familiebesøg i København, 
talte hun rigsdansk. På rejsen der
til var hun også altid fint klædt på. 
Hendes stuer var smukt indrettet 
med de fine møbler fra præstegården 
i Lem, og hjørnestuen blev kun 
brugt, når hun holdt selskaber eller 
havde sine søskendebørn fra Kø
benhavn på ferie. Til dagligt brugte 
man spisestuen. Frøken Esmarch 
spiste sammen med folkene, som 
hun sagde De til, og de kunne lide 
at være hos hende. Hans Lærken-
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kampagne i blomsterkvarteret og for
øgede medlemstallet dér fra 25 til 50.
7. På Byskolen og Kirkeskolen i Skjern 
stemte kun 524 af de ca. 1660 forældre, 
der kunne have stemt til skolenævnene. 
- På Venstres delegeretmøde i Skjern- 
kredsen talte formanden, Anton Kristen
sen, Kibæk, og Niels Tylvad. Kredsen 
har 3491 medlemmer. Til bestyrelsen 
nyvalgtes fru Rahbek Pedersen, Hoven, 
og Arne Skovbjerg Thomsen, Brejning. 
Overass. Knud Andersen genvalgtes som 
kasserer. - Gdr. Knud Raunkjær, Lyne, 
er genopstillet som Venstres folketings
kandidat.
8. DKU opretter ny afdeling for Skjern- 
Tarm-Ringkøbing. Det nyvalgte kultu
relle udvalg, der også er skoleudvalg, på
begynder en rundtur til alle kommunens 
skoler for ved selvsyn at sætte sig ind i 
skolens funktioner.
10. Skjern campingplads åbner sæsonen. 
I overværelse af bestyrelsesmedlemmer i 
Turistforeningen og en del ankomne 
campinggæster hejstes flaget, og man hå
ber på en god sæson. - Ved Skjern 
Strandjagtforenings skydning vandt Niels 
Korsholm pokalen i mesterklassen, Sv. 
Aa. Pedersen i B-klassen. - Skjern Fri
luftsbad startede sæsonen, og mange tog 
en dukkert i det friske vand.
11. Vestjysk Golfklub afviklede mat
chen om Fynboes mindepokal med 35 
deltagere.
12. Skjern KFUM & K’s Idræt har til ny 
formand valgt gdr. Aksel Kjærgaard, 
efter at Harald Christiansen efter 8 års 
virke trak sig tilbage. - 7 FDF-drenge i 
»Comanche«-patruljen, der har bygget en 
kærre i præriestil, hvormed de deltog i 
lejren ved Høgild, blev bedste stifindere 
og nr. 1 blandt 21 vestjyske patruljer. - 
Ca. 25 medlemmer af DOF, Ringkøbing 
amt, på morgentur til Borris hede for 
under ledelse af overlærer Hedegaard at 
studere urfugle og andre sjældne fugle 
og vegetationer i det smukke terræn.
15. Ca. 100 børn, der har deltaget i fri
villig musikundervisning på skolerne i 
Skjern, gav forårskoncert i Kirkeskolens 
aula med varieret program. - Forret
nings- og husejere i Østergade samlet for 
at drøfte ev. etablering af gågade.
16. »Ungdomstræf«, en utraditionel form 
for kirkebesøg, arrangeret i Skjern kirke 
på initiativ af en gruppe 2. real’ere på 
Kirkeskolen. 25 deltagere grupperede sig 
om koret på puder og med levende lys 
og musik og debatterede bl. a. kirke, kri
stendom og helligånd. Radioen optog ar
rangementet til en udsendelse.
17. Sort af mennesker ved Y’s Men’s 
Clubs loppemarked på Eksportmarkedet 
til fordel for det kristne ungdomsarbejde. 
Der var masser af billige ting og sager 
af alle arter og livligt salg. Overskud på 
ca. 10.000 kr. forventes.

18. Civilforsvars-Forbundet i Skjern på 
evakueringsøvelse i Stauning, 80 frivil
lige deltog.
20. Festlige træfigurer, udført af Dej- 
bjerg-pensionisten Johs. Sørensen p. t. 
udstillet i Ringkjøbing Banks Skjern afd.
21. Skjern Billardklub holdt generalfor
samling i egne lokaler med god tilslut
ning. Til bestyrelsen nyvalgtes Erik An
dersen og Chr. Vestergaard. Til turne
ringsleder valgtes V. Hedegaard.
23. Nøglefesten, der over 5 dage skal 
skaffe penge til idrætsarbejdet i Skjern, 
startede onsdag og fortsatte i fint vejr 
og lokkede mange folk til festpladsen i 
anlægget og sportsarrangementerne.
24. Bousøgård i Stauning åbner med 
spændende pinseudstilling med værker 
af Per Ulrichs. - Skjern sjette bar, »Rak
kerstuen«, åbner på Mølletorvet. Blandt 
gæsterne var den sidste ætling af rak
kerslægten, den 94-årige J. Fr. Kaspersen 
og frue, Grindsted. - Mærkbar nedgang 
i antallet af trafikulykker på Skjem- 
Tarmegnen, udtaler stationsleder Frede 
N. Petersen, Falck-Zonen i Tarm.
25. Evang, luth. Missions store forårs
møde indledes. Ved kollekten indkom 
godt 9.000 kr.
27. Skjern Industrigård har generalfor
samling. Man drøftede udvidelse af byg
ningen på Industrivej med 180 kvm. 
Regnskabet udviste et underskud på 
7.148 kr., men de samlede aktiver er ca. 
160.000 kr., deraf aktiekapital på 40.000 
kr. Mads Rahbek fratræder som for
mand og erstattes af N. Stie Hansen. Ny
valgt blev Ove Vad Jensen i stedet for 
afdøde V. Foged; genvalgt blev Sigurd 
Jacobsen.
28. Dansk Røde Kors, Skjern afd., der 
har 1060 medlemmer, holdt generalfor
samling, hvor 12 mødte. Formanden, Ar
nold Andersen, berettede om arbejdet 
og bl. a. Røde Kors-ugen. Regnskabet vi
ser overskud på 8.331 kr. Af indtægten 
på 35.653 kr. er til hovedorganisationen 
sendt 12.601 kr.
29. 58 medlemmer af Skjern Pensionist
forening på 2 dages smuk og interessant 
udflugt til Fyn, Lolland og Sydsjælland. 
- Ca. 45 unge landmænd besøgte A. 
Krogsgaards moderne bedrift i Stauning; 
om aftenen diskussion om fremtidspro
blemer med konsulent Libak Hansen på 
Missionshotellet.
30. 5-6000 landmænd fra hele Jylland 
ankom i ca. 1000 biler for at studere ny, 
arbejdsbesparende vandingsanlæg på 
Lundenæs marker.
31. Dyrlægegården i Hanning er nu i 
fuld gang som dyrehospital, hvor de fire 
dyrlæger i området behandler både ki
rurgiske og medicinske tilfælde, og op
fylder derved et stort behov, bl. a. i ha- 
stetilfælde; også ambulance haves. - 
Skolekommissionen i Skjern har valgt
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borgmester Chr. Lundsgaard som for
mand og byrådsmedlem Gunnar Johan
sen som næstformand. Samtidig valgtes 
konsulent Kr. Guldager som formand for 
fritidskommissionen. - Skolenævnet ved 
Kirkeskolen har valgt faglærer Jørn Ko- 
foed som formand og Lene Jacobsen 
som næstformand. Byskolens skolenævn 
har valgt konsulent A. Ammitzbøll som 
formand og Ella Axelsen som næstfor
mand.

Juni
1. Skolenævnet på Amagerskolen har 
valgt forst. Johs. Kobbelgaard som for
mand og erhvervsvejleder S. Kallestrup 
som næstformand. - Ialt ca. 2000 til 
Luth. Missions forårsstævne i pinsen.
2. Interessant udsendelse i radioen med 
Mogens Hansen, der interviewede et 
bredt udsnit af Skjernfolk over emnet: 
»På sporet af Helligånden«. Mikrofonen 
var med såvel i private hjem, i kirken, 
hallen og på en bar.
3. Højmessen i Skjern kirke transmitte
res i radioen, prædikant var sognepræst 
Brogaard Andersen. Pigekoret medvir
kede akkompagneret af organist Egmose.
4. Fællesmøde mellem Skjern Blå Kors 
og Luth. Mission med fællessang til gui
tar og foredrag af ungdomskonsulent 
Tage Bechmann, Haderslev.
5. 500 begejstrede tilskuere til Skjerneg- 
nens Hovedkreds’ festlige opvisning i 
hallen med 4 sommergymnastikhold. - 
Strålende tennis i Skive, hvor Skjern 
Tennisklub vandt 7-3.
6. Stort pumpeanlæg på Amager til ca. 
400.000 kr. afleveret til Skjern kom
mune. Det skal pumpe spildevandet uden 
om Stampe bæk.
8. Internationalt fly-rally med deltagelse 
af ca. 40 udenlandske og en snes danske 
veteranfly starter i week-end’en i Stau- 
ning. Desuden ventedes ca. 150 privat
fly. Der var faldskærmsudspring og bal
lonopstigninger og anden opvisning.
9. Indre Missions sommermøde måtte p. 
gr. af vejret flyttes indendørs i Skjern 
kirke, hvor miss. Georg Kjeldsen, Birke
rød, og pastor Verner Andersen, Hejns
vig, talte. - Fly-rallyet i Stauning blev 
stor succes, ca. 10.000 så de historiske 
fly lave kunster; flyvelederen, John Niel
sen styrede 1200-1300 landinger og star
ter. - Ved Forsvarsbrødrenes årlige fug
leskydning blev Svend Andersen fugle
konge.
10. Et Skjernhold på 5, der blandt 519 
andre hold har deltaget i finalen i Poli
tikens virksomhedsspil, vandt en 2. plads 
og 3000 kr. Deltagerne var turistchef 
F. Kongshede, lærerne Villy Christiansen 
og Ingemann Jørgensen, bogholder Steen 
Christensen, Sparekassen, og direktør 
Bent Nielsen, Hydra-Grene. - DMS-ud- 
salget i Skjern anlæg havde god tilslut

ning, der blev solgt godt i boderne til 
fordel for ydre mission. Søster Erna Pe
dersen fortalte om sin rejse til Indien.
11. På erhvervsrådets repræsentantmøde 
aflagde formanden, Chr. Bjerrum, beret
ning og omtalte erhvervskontorets man
geartede aktiviteter til gavn for erhvervs
livet i kommunen. Regnskabet slutter 
med et overskud på 30.000 kr. og en ba
lance på 97.174 kr. Alle valg var gen
valg.
12. 225 af Skjern kommunes pensionister 
til møde på Hotel Skjern, inviteret af 
socialudvalget.
13. De statskontrollerede prøver ved 
ungdomsskolerne i Skjern er afsluttet. - 
30 elever fra Jyderup realskole ved Ka
lundborg og 4 af deres lærere stak »til 
søs« på Skjern å i Brande for på 10 selv
byggede tømmerflåder at sejle til Skjern; 
der overnattes på åbredden under sejlad
sen, der varer ca. en uge. - 75 unge på 
fjordtur til Hemmet på besøg hos fami
lien Brogaard Andersen. Der var guds
tjeneste; derefter kaffe, bål og andagt 
ved typograf P.-H. Winberg.
15. EUC kan efter en derom truffen af
tale modtage gæster til overnatning efter 
henvisning fra hotellerne i kommunen, 
dog uden forplejning; man undgår der
ved at måtte henvise gæster til andre 
byer, hvilket ellers ville være uundgåe
ligt, efter at Grønlunds Hotel med 40 
værelser nu er nedrevet. - Skjern Real
kursus dimitterer 39 unge efter 2-årigt 
kursus. Ved afslutningsfesten talte over
lærer C. M. Graugaard om »at huske at 
være menneske«. - Ca. 45 deltog i Kir
keligt Samfunds udflugt, der gik til Bil- 
lund-Centret, derefter Randbøldal og 
Nørup kirke, hvor provst Schiøt fortalte 
om kirkens historie. Turen blev ledet af 
gdr. Bojsen, Hoven, og dagen sluttede 
med hygeligt samvær hos gdr. Vernard 
Carlsen og fru Johanne på Marupgård. 
17. Ved afslutningsfesten på Kirkeskolen 
talte skoleinspektør Arendt Nielsen bl. a. 
om 9 års undervisningspligten. Brass
band og pigekoret medvirkede. - Skjern 
FDF holdt midsommerfest på Dejbjerg- 
gården, hvor skoleinspektør E. Christian
sen talte, og der var forskellig under
holdning. Ca. 150 deltog. - Ved translo
kationen på Vestjysk Handelsskole for 
52 handelsmedhjælpere talte forstander 
Per Larsen og omtalte pladsmanglen,
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som nu afhjælpes ved nybyggeri. - Ny 
legestue til 50 børn indviet i Rækker 
Mølle og skal drives privat med støtte 
fra kommunen.
18. Gdr. N. Holt Sørensen fra den histo
riske gård Lundenæs havde besøg af ca. 
40 pressefolk, som fik forevist avlsbe
sætning, marker og bygninger. Besøget 
skete som et indslag i en presseinforma
tionsdag i anledning af årets ungskue i 
Herning, hvis borgmester, Jens Mathia
sen, deltog i besøget. - Vestjysk Han
delsskole tog afsked med omkring 200 
aftenkursister, der har deltaget på for
skellige hold, deriblandt 10, som afslut
tede det 3-årige merkonomkursus.
19. Arkitektbrødrene Ib og Jørgen Ras
mussen, der bl. a. stod for arbejdet med 
opførelsen af Amagerskolen og tidligere, 
efter konkurrence, for opførelsen af 
Skjern Rådhus, er indstillet til årets træ
pris. -, Ved den første årsafslutning på 
Amagerskolen talte skoleinspektør H. C. 
Ager og borgmester Lundsgaard o. fl.
20. Byskolens afslutningsfest i Skjern- 
Hallen. Borgmester Lundsgaard bød vel
kommen. Skolenævnets formand, A. Am- 
mitzbøll, udtrykte sin tilfredshed med 
skolen, og skoleinspektør E. Christiansen 
holdt dimissionstalen og overrakte eksa
mensbeviser til 75 realister, 49 fra 10. 
klasse og 47 fra 9. klasse, i alt 171 ele
ver. Efter kaffen sang pigekoret, og så 
gik turen til skolegården, hvor skoledi
rektør K. Kristensen holdt båltalen.
21. Modsat tidligere år kan unge, der 
ønsker feriejob, vanskeligt få noget ar
bejde, og mange står i kø for at tjene 
ekstra til ferierejse eller uddannelse.
22. AOF’s repræsentantskab har indvalgt 
sikringsmekaniker Leif Pedersen, Skjern, 
i forbundets landsstyrelse.
23. De blå og gule spejdere havde stor 
glæde af deres Set. Hansfest, der kom 
ca. 200 til bålet ved Dommergården. 
Handelsskolelærer Christiansen ledede 
aftenen. Redaktør Sv. Hersbøll holdt 
båltalen og mindede om, at det er Jo
hannes Døberens fødselsdag, vi fejrer 
Set. Hans aften. - FDF’s poge holder 
sommerlejr på Dej bjerggården. - Skjern 
å betegnes, efter en undersøgelse ved 
vandinspektoratet, Ringkøbing, som ac
ceptabelt og »ret svagt forurenet«.
25. Husstandene i Skjern optalt til 2.237 
med 2.205 i fjor samme tid - en tilgang 
på 32.
26. Ca. 275 pensionister på den årlige 
udflugt arr. af kommunen. - Skjern Spa
rekasse holdt valgforsamlingsmøde, fmd. 
dyrlæge Lysgaard omtalte det forløbne 
år som det mest begivenhedsrige i Spare
kassens historie med tilslutningen til 
Sparekassen Midtjylland og senere til 
SDS, købet af Grønlunds Hotel for 
500.000 kr., som efter nedrivning giver 
plads til en stor moderne nybygning for 

Sparekassen, apotek m. m. Direktør Hen
ning Nielsen oplyste, at indlånet steg til 
32.172 mill, kr., en stigning på 11 pct. 
Genvalg til lokalråd og repræsentant
skab.
27. N. Chr. Mortensens legat for flid, 
dueligned og god opførsel er tildelt Else 
Sanaahl Nieisen, Steen Andersen og bir- 
tne Irene Sørensen, alle Kirkeskolen.
28. 7 FDF'ere fra Skjern »Comanchepa- 
truljen« vandt Danmarksmesterskabet 
blandt 36 patruljer i »ekspedition Foks« 
i FDr 's landslejr på Samsø. De blev ved 
Hjemkomsten hyldet ved modtagelsen i 
Korsgaard i Ganer, trætte men lykke
lige! - bogtrykker N. E. Stranobygaard 
har pä Vestjysk Golfbane slået hole-in- 
one. Det sjæiune tilt ælde skete dermed 
for 4. gang i banens historie.
29. Nye parkerings bestemmelser træder 
i kralt for Skjern med tidsbestemt par
kering i bredgades østlige side i de ma
lede bokse og kun dér og ved brug af 
P-skiver. 1 den vestlige side dikteres 
stoptoroud med tilladelse til af- og på
læsning. På byens P-pladser oplyser skilt
ningen om holdetidens varighed. Øster
gade beholder datoparkering med 30 
min. og P-skiver.
30. Den nye kirkegård i Skjern, som er 
projekteret af havearkitekt Valbjørn 
Christensen, Holstebro, blev ved en kort 
højtidelighed efter gudstjenesten indviet 
af sognepræst Brogaard Andersen og en 
stor del af menigheden. Den nye afde
ling har 1340 grave og plads til 240 ur
ner ved hovedindgangen. - Købm. Fin- 
derup Bagger Jensen fejrer 70 års jubi
læum for sin forretning.

Juli
2. Skjern Menighedsblad »Kirke og 
Sogn«, som udgives af menighedsrådet, 
bliver med sit nye udseende, indhold og 
hele oplæg, også til debat, mødt og læst 
med megen interesse. - På Bousøgård 
udstiller Ellen Margr. Christiansen i juli 
måned egne arbejder i den store lade. 
Skjern-kunstneren Anton Jacobsen har 
som fast gæst en del fine træsnit at vise 
frem.
3. Passagertallet på Stauningruten har i 
april-maj-juni været betydelig større end 
forventet af »Danair«, som beflyver ru
ten. - 125 deltog i landboforeningens af
tentur gennem Borrislejren; en af dem 
blev årets gæst nr. 8000, som passerede 
spærrebommene til skydeterrænet.
4. 31 unge fra 15 lande i lejr på Borris 
Landbrugsskole, arrangeret af Lions 
Clubber i Skjern og omliggende byer og 
med et omfattende program, især ud
flugter.
5. Handels- og hotelfolkene i Skjern ser 
lyst på turistsæsonen; også turistkontoret 
melder om stor travlhed.
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6.-7. 42 børn og halvvoksne med 3 le
dere fra svømmeklubben i Lahausen i 
Vesttyskland på venskabsbesøg hos 
Skjern Svømmeklub for anden gang og 
er privat indkvarteret. Der var ture i 
omegnen og lørdag aften fest i Skjern- 
hallen. Søndag svømmestævne i frilufts
badet, hvor Skjern fik 16 førstepladser, 
Lahausen 8. Også svømmere fra Vide
bæk og Aulum deltog.
8. Indbyggerantallet i Skjern er i april 
kvartal steget med 61 fra 12.280 til 
12.341.
9. Atter fik en spiller hole in one på 
golfbanen i Dejbjerg, nemlig lærer Inge- 
Lise Klokker, ligeledes på 6. hul. Så var 
der igen en omgang i klubhuset, og bane 
6 er stærkt eftertragtet. - Drøftelser i 
gang om evt. flytning af museumsgården 
ved Brinkvej til Albæk. Teknisk kontor 
har beregnet udgiften til 400.000 kr. Sa
gen sendes til nærmere overvejelse i kul
turudvalget, før egentlig realitetsdrøf
telse indledes.
10. Skjern og Omegns Pensionistforening 
på vellykket tur til Ebeltoft. - Timelejen 
for benyttelse af Skjern-hallen sættes op 
fra 75 til 90 kr.
11. Alle tiders dyrskuedag-succes! Ca. 
5.500 besøgende. Imponerende maskin- 
udstilling, fremragende dyr 03 fine resul
tater på landets største 4-H udstilling af 
dyr.
12. Skjern Campingplads er langt fra 
»trestjernet« mere, men trænger hårdt 
til en omfattende modernisering, for
nyelse af toilet- og vaskebygning, kiosk 
og fast, dagligt tilsyn, således at pladsen 
med sin smukke beliggenhed nær ved 
Skjern å med adgang til sportsfiskeri at
ter kan trække campisterne til. Turist
foreningen anmoder byrådet om at træde 
til med økonomisk støtte for at få løst 
denne opgave og derved bevare dette ak
tiv for kommunen. - Skjern Bibliotek 
har i det små begyndt en ny service, 
nemlig udlån af grafik, litografier o. lign. 
- Den første af en række brochurer om 
Skjern Kommune har set dagens lys; 
den omhandler de gamle brunkulslejer i 
Ejstrup, hvor der nu er indrettet en hel 
smuk park med søer og træer, kondiba
ner og fiskemuligheder.
15. Byggeaktiviteten i Skjern er faldet 
med 45 pct.
16. Politiet i Skjern har nu sluttet ind
køringsperioden for de nye parkerings
regler, så nu koster det 100 kr. at par
kere ulovligt. - Skjern-Tarmegnen har 
nu fået så megen nedbør, at det har gjort 
god gavn efter tørkeperioden, men 
endnu er mere væde tiltrængt. - P-plad- 
serne ved Østergade-Nygade bliver nu 
snart etableret, efter at der er opnået 
enighed med lodsejerne om en fremtidig 
løsning.
22. 80 medlemmer fra Skjern-Tarmeg- 

nens Landboforening på udflugt til Thy. 
- Der er stadig mange biler på lager til 
gi. pris, oplyser automobilforhandlerne 
i Tarm-Skjern-området. - Sommer-udsal
gene startede stort med udbud af alle 
slags varer, og fortovene myldrede med 
købelystne.
23. Rivende travlhed på Skjern Turist
kontor, hvor et stort antal turister, skan
dinaviske, tyske og flere andre nationali
teter søger vejledning; der udstedes lejr
pas og anvises sommerhuse osv.
24. Det dårlige sommervejr mærkes også 
på Skjern Friluftsbad, der har haft cn 
nedgang i antallet af badegæster på 6- 
7000 i år.
25. Salget af fiskekort i Skjern å-områ- 
det er steget igen i år. En fiskeribro
chure, trykt på dansk og tysk, udleveres 
på Skjern Turistkontor til mange inter
esserede turister.
26. Maersk Air Cup golfturnering star
ter. I alt anmeldt 143 spillere fra hele 
Danmark. Søndag aften præmieuddeling 
ved hr. Sichelkow som repræsentant for 
M ærsk-rederierne.
29. 27 kanoer, der udlejes af Skjern-å 
kanofart, daglig i fart på åen. Turist
kontorerne i Skjern - Tarm - Brande og 
Give står for udlejningen.
30. 10 store blå spejdere og 19 juniores, 
der har deltaget i den store korpslejr ved 
Hvalpsund, vendte hjem. - En udstilling 
af håndskårne piber samt tillige frem
stillingsprocessen vises for tiden i Ring- 
kjøbing Banks Skjern afd. Det er pibe
mageren Fl. Pedersen, Borris, der ud
øver det sjældne håndværk og eksporte
rer en del til bl. a. Japan.

August
1. Skjerns nye dommer, S. Unmarck-Lar- 
sen, tiltræder sit embede. - Skjern Mu
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seum har haft stort besøg i sommer, især 
af udenlandske gæster, ikke mindst ty
ske turister.
2. Røde Kors børnehaven i Skjern har 
fået socialudvalgets godkendelse til at 
køre med 2 grupper børn, en med børn 
fra 2-3 år og en fra 4-7 år. - Familien 
Holt Sørensen, Lundenæs, der gennem 
en snes år har haft udenlandske gæster 
på besøg for at lære dansk landbrug, 
har i år 2 unge landmænd fra Schweiz 
og Kenya. - Skjern Sparkasse indvier 
nye, moderne lokaler som kontor for sin 
Astrup-afdeling.
3. Høsten er nu i gang på Skjernegnen. 
- På Landsjagtforeningens skydebane i 
Skjern afvikledes skydning om Kors
holm-pokalen. Mange skytter var mødt 
frem. Nr. 1 i pokalskydning blev Niels 
Korsholm, Herborg.
5. Den konserverede kæmpehval »Jonas« 
besøgte Skjern, hvor den kunne beses på 
Byskolens grund. Længden var 20,5 
meter og vægten over 58 tons. - Skjern 
Ungdomsklub åbner ny sæson. Klubloka
lerne på Finderupsvej er i sommerferien 
ved hårdt slid og få penge af medarbej
derne nyindrettet, malet og fikset op på 
alle måder og over det hele.
10. Hotel Skjern har fra brandkommis
sionen i Skjern fået pålæg om efter de 
nye brandvedtægter at foretage omfat
tende ændringer af hensyn til evt. brand
fare. Bl. a. må den store sal omgående 
lukkes indtil videre, og mange arrange
menter aflyses. Der forestår betydelige 
investeringer af kapital for at opfylde 
lovens krav om sikkerhed.
11. Ca. 20 unge fra ligeså mange lande 
på international arbejdslejr i Skjernå- 
skolen, arrangeret af Mellemfolkeligt 
Samvirke. Skoleleder Mogens Frank er 
sponsor for lejren.
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12. Skjern bys 3 skoler starter det nye 
skoleår med 2240 børn i 125 klasser, 
deraf 225 i 1. klasse, 115 i børnehave
klasse og med en lærerstab på 149. Den 
nye kristne friskole i Lyager begynder 
med 53 børn og 4 lærere.
13. Vestjysk Handelsskole har begyndt 
det nye skoleår. Nybygningerne er næ
sten færdige og skolens pladsforhold 
dermed fordoblede.
15. Andejagten startede stilfærdigt. Man
ge jægere, men få ænder og færre spover 
ved fjorden i Stauning og Skaven. - 
Byggeaktiviteten i Skjern på vej nedad 
ligesom andre steder. - Bestyrelsen for 
EU-centret beslutter at få opført en ny 
fløj med 26 værelser efter ophævelsen af 
bygge- og anlægsstoppet.
18. Sædding gi. skole, som af Luth. Mis
sionsforening er indrettef til efterskole, 
åbner med 52 elever og 8 lærere, der 
med store forventninger, humør og ar- 
bejdslyst er gået i gang.
20. Cirkus Benneweis besøger Skjern 2 
^lage og giver forestilling af høj kvalitet, 
ret klassisk cirkus. - Skjern Bank har 
realiseret en god idé ved at lade sine ga
vetelegrammer udstyre med smukke teg
ninger og kort historisk beskrivelse af 
Skjern kirke og museet, begge udført af 
John W. Lind.

22. Prins Henrik besøgte Borrislejren, 
hvor Prinsens Livregiment, Viborg, p. t. 
holder panser-skydeøvelser.
23. Amagerskolens kl. 10. T har været på 
gaden med båndoptager for at udspørge 
tilfældige borgere om Skjern å-projektet 
og fandt, at folk ved for lidt om sagen, 
og at kvinder ikke vil udtale sig. Af de 
adspurgte interesserede 65 pct. sig for 
projektet, deraf var 40 pct. jægere eller 
fiskere. Andre spørgsmål vedrørte for
ureningen af fjorden, ansvaret for pro

jektet, samfundsnytten deraf, glæder 
over adgang til området ad de mange 
nye veje m. m.
24. Nøgleløbet, arr. af Set. Georgsgildet 
i Skjern, hvori deltog ca. 125 børn, for
delt på 24 patruljer fra FDF, KFUM- og 
K-spejderne og de blå pigespejdere, blev 
gennemført i højt humør trods store 
strabadser til lands og til vands. Vinder 
blev »Comandre« med 121 points.

26. En stor rovfugl, der i nogle dage er 
observeret i Dejbjerg, er af kyndige orni
tologer genkendt som den sjældne Mun
kegrib, sandsynligvis undsluppet fra fan
genskab. - 18 medlemmer af Natur og 
Ungdom på udbytterig fugletur til Blå
vand og Skallingen under ledelse af 
overlærer Hedegaard.
27. Ved årsmødet for Søndagsskolemed
arbejdere i Skjern-Tarm-Videbæk og 
Ringkøbingegnen aflagde formanden A. 
Ammitzbøll beretning. Fru Lizzie Wen- 
gel talte om »Barnet 1974«.
28. Skjern Skakklub har startet E. M. T. 
med 42 spillere og 1. runde er afviklet. 
- Den megen omtale og kritik af Skjern- 
å-projektet har medført stor tilstrømning 
af gæster til området. J. Smedegaard 
Mortensen har alene vist 12-13 hold 
med tilsammen ca. 1000 mennesker 
rundt i og forklaret udviklingen af pro
jektet.
31. Vestjysk Golfklub holdt åbningsfest i 
den udvidede og smukt indrettede golf
gård.

September
2. Skjern Billardklub sluttede sommer
turneringen. Vinder blev den kun 16- 
årige Gert Lillebæk med total gennem
snit på 7,43.
3. I Skjern kirke opførtes af Herning 
kirkespilkreds »Kvinderne fra Kalatas«, 
et enkelt og stærkt spil om tilgivelse. - 
Bibliotekets første koncert i den nye sæ
son var med Herning Stadstrio, som i 
Kirkeskolens aula spillede Haydn, Dvo
rak og Brahms.
4. Skatteinspektør J. Agerbo i Skjern 
Husmoderforening om den kommunale 
skattekrones anvendelse. - Ved Skjern 
Bridgeklubs første møde i sæsonen til
meld tes 31 spillere. Formanden, tand
læge Ewertsen, oplyser, at klubben er 
optaget i Danmarks Bridgeforbund og er 
med i turneringen.

5. Ved Skjern-Tarm musikdramatiske 
Forenings generalforsamling udtalte for
manden, R. Lund-Andersen, at man 
kunne se tilbage på en god sæson med 
varieret repertoire og godt besøg, flere 
gange helt udsolgt.
7. LO har konference på EUC med del
tagelse af 35 repræsentanter for AOF i 
Ringkøbing amt. AOF’s faglige konsu
lent indledte, og livlig debat fulgte. - 
SG’s drenge blev danmarksmestre for 
andet år i træk ved stævnet i Juelsminde 
og blev ved hjemkomsten hyldet af bl. a. 
borgmester Lundsgaard, der overrakte 
hold og trænere en gavecheck fra kom
munen.
9. Røde Kors i Skjern, hjulpet af de blå 
spejdere, har i Røde Kors-ugen indsam
let ca. 10 tons papir og brugt tøj.
10. Ca. 90 mødte til bibliotekets første 
forfatteraften i sæsonen, hvor Anna La- 
degaard talte over emnet »Forfatteren og 
hans værksted«.
11. Direktør Knud Hansen har af hel
bredsgrunde fået tilladelse til at udtræde 
af byrådet; han efterfølges af sin sted
fortræder, købm. Jeppe Jensen, Astrup.
14. 1300 gæster i trængsel ved festlig 
indvielse på Sædding nye efterskole, op
rettet af Luth. Missionsforening. En kol
lekt indbragte 47.000 kr. I alt er til sko
len indgået 656.000 kr.
15. Ved høstgudstjenesterne i Skjern 
kirke og indsamlinger i forbindelse der
med indkom 13.500 kr. - Betty Spang, 
Skjern Golfklub, har på Nordvestjysk 
Golfklubs bane ved Thisted vundet tur
neringen om Danair Cup med 31 points.
16. Licitationen over en nybygning til 
EUC i Skjern viser overraskende, at byg
geriet kan udføres for ca. 300.000 kr. 
mindre end overslaget og således letter 
finansieringen af projektet.
17. Kun ringe ledighed i Skjern-Egvad i 
forhold til andre områder, oplyser ar
bejdsformidlingen.
18. Bestyrelsen for A/S Hotel Skjern 
skriver 2-årig forpagtningskontrakt med 
et nyt værtspar, Verner og Grete Ander
sen, der 1. oktober afløser Lissy og Hol
ger Christensen.
19. Skoleidrætsstævne for 800 børn fra
8. -10. årgang i Skjern og Tarm skoler 
afviklet på Skjern stadion med hånd
bold, forbold og atletik. De to vandre
pokaler fra Skjern Bank og Sparekassen 
gik til Skjern. Samtidig afholdtes stævne 
på Tarm stadion for 4.-7. årgang, ligele
des med boldspil og atletik. - Set. 
Georgsgildet i Skjern har besøg af se
kretær Ruth Kristiansen, Santalmissio- 
nen, der talte om arbejdet i Bangladesh.
21. En 15-16 m høj ædelgran ved Lun
denæs plantørbolig, plantet 1885, flæk
ket midt over ved lynnedslag.
22. Skjern Friluftsbad slutter sæsonen, 
en af de dårligste nogensinde, bl. a. på 
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grund af dårlige vejrforhold. - Sudan- 
kredsens basar i Skjern indbragte ca. 
7.000 kr. netto. - Efterårsmødet i Luth. 
Mission indbragte ca. 11.000 kr. til mis
sionens arbejde.
23. Bloddonorkorpset, Skjern-Tarm, har 
god tilgang og omfatter nu ca. 800 med
lemmer. - Soldatervennerne i Skjern- 
kredsen har generalforsamling med ca. 
70 deltagere, og formanden, Studsgaard 
Madsen, kunne oplyse, at medlemstallet 
er steget til 909. Kredsen har bidraget 
med 37.258 kr. til arbejdet sidste år.
25. 12 store britiske helikoptere landsæt
ter 180 hollandske marineinfanterister i 
Borrislejren som led i Natoøvelse. - Et 
stort antal bilister besøger bilsynshallen 
i Skjern for gratis kontrol af lygteføring.
26. Ved Skjern Fjernvarmeselskabs gene
ralforsamling omtalte formanden, Sigurd 
Jacobsen, selskabets 25-årige virke samt 
de efter oliekrisen enormt forhøjede af
gifter. Bestyrelse og suppleant genvalg
tes. Selskabet har 1584 brugere og indtil 
nu en god økonomi, men kan ikke klare 
større udvidelser ved egen hjælp.
27. FDF’s sommerlejrfest samlede ca. 
200 til et festligt og afvekslende pro
gram.
28. Skjern Hjemmeværnskompagnis år
lige store øvelse. Ca. 90 mand og Lotte
korpset var i sving.
30. Den nye vært på Hotel Skjern for
pagter »Rakkerstuen« ud til den 26-årige 
Bjarne Pedersen, Skjern, pr. 1. oktober.

Oktober
1. Ved voksenundervisningscentret for 
Skjern-Egvad-Videbæk og Åskov er til
meldt 133 elever, der undervises i 15 
fag; desuden er til HF-kurset tilmeldt 34 
elever i tysk, engelsk og matematik. - 
Ca. 50 af Skjern Civilforsvars personale 
deltager p. t. i det fredsmæssige katastro
feberedskab indenfor brandtjenesten, 
deraf er en del kvinder. - Lystfisker-be
søget har sat rekord ved Skjern å; der er 
solgt fiskekort for ca. 30.000 kr. Også i 
Ejstrup-søerne er der fremgang og solgt 
for 6000 kr. kort; de besøgende fiskere 
fra både ind- og udland er ikke draget 
tomhændede hjem, mange ørreder og 
laks af alle størrelser er fanget.
2. Plejehjemmet Klokke bjerg markerede 
ved en uhøjtidelig sammenkomst, at den 
ny fløj nu er i brug og giver plads til 
flere ældre i 19 nye værelser. Borgmester 
Lundsgaard takkede Luth. Missionsfor
ening for initiativet og overbragte en 
check på 500 kr. til udsmykning. Social
udvalgets formand, fru Ida Kristensen 
m. fl. talte og takkede.
3. Et nyt initiativ, Folkekirkens Telefon
tjeneste, er etableret også indenfor 07- 
området, hvortil mennesker i nød kan 
ringe mellem kl. 21 og 7 morgen og få 
kontakt, evt. råd og vejledning til at 

klare problemer, der tynger sindet, men 
forblive anonyme. 20 præster og 20 læg
folk er tilknyttet tjenesten og har vagt 
på skift, deriblandt Brogaard Andersen, 
Skjern.

Afd. politiass. Jacobsens kone plantede 
for 50 år siden vinen ved politistationen.

4. Mejeribestyrer H. P. Rasmussen, Rk. 
Mølle, valgt til formand for Alsigers Le
gat af 1948 til Fremme af Havebruget i 
Ringkøbing Amt.
6. Ved Skjern Svømmeklubs sæsonafslut
ningsfest, hvori deltog 250 voksne og 
børn, uddelte formanden, Jørn Andersen, 
100 beviser for bestået 1000 m prøve og 
20 for frisvømmerprøve samt en række 
pokaler til klubmestre.
8. Skjern kommune er i gang med ud
stykning af ialt 196 byggegrunde ved 
Brinkvej i Skjerns sydlige del.
9. Skjern-Tarm Motorklub har på gene
ralforsamlingen valgt urmager Jens P. 
Karlsen til formand; klubben har ca. 50 
medlemmer. - Mange tilhørere til Radio- 
kammerkorets koncert i Kirkeskolens 
aula, arrangeret af biblioteket. - Usæd
vanlig mange elever fra Skjernskolerne 
tager på efter- og ungdomsskole i år, op
lyser skoledirektør Kristensen.
10. Amtsmesterskabet i håndbold til 
Skjern Byskole, da drengene fra 8.-10. 
skoleår vandt over Lemvig Byskole 6-5 
og fik Sparekassens store vandrepokal. 
- På generalforsamlingen i Dansk Slag
teriarbejderforbund, Skjern afd., oplyste 
formanden, Erik Kristiansen, at der er 
mere end fuld beskæftigelse hos slagteri
arbejderne i Skjern for tiden. Bestyrelsen 
genvalgtes. - Alkocirklen, der begyndte 
sit arbejde i Skjern for 2-3 måneder si
den, søges af så stort et klientel ved den 
ugentlige konsultation i »Skovbrynet«, 
hvor læge M. Jacobsen, Esbjerg, tager 
imod, at lokalerne ikke er store nok.
13. 450 til blod-donorfest i Skjern-hallen. 
Overlæge Galatius, Tarm, holdt festta
len. 517 afgav blod sidste år. Der var 
musik af »Slyngelorkestret«, »Joker«, 
Holstebro, og unge piger underholdt. Til 
slut gik dansen.
15. Skjern Skakklub har sluttet enkelt
mandsturneringen. Vinder af mesterklas
sen blev Claudi Andersen, Outrup, med 
51/2 points. 1. kl. E. Lund-Jensen, Skjern, 
5V2 points. 2. kl. Th. Krogsgaard, Skjern, 

5 points. 3 kl. Villy Mortensen, Skjern, 
51/2 points.
16. Skjern Pigekor starter sin 2. tourné 
til Holland under ledelse af Kaj Lykke 
og organist Egmose. - På Husmoderda
gen, arr. af Ringkøbing amts sydlige 
kredsforbund under DMS, indledte P. 
Brogaard Andersen, Skjern, med bibel
time. Kinamissionær Gerda Bech fortalte 
derefter om 19 års arbejde blandt spe
dalske på Taiwan. - På Dansk Fotograf
forenings syd- og sønderjyske kreds’ ud
stilling på Tønder kunstmuseum vandt 
fotograf Nygaard, Skjern, sølvpokal for 
det bedste portrætbillede.
17. Af Skjern skolevæsens rapport for 
skoleåret 1973-74 fremgår, at der i land
skolerne ikke forekom forsømmelser 
»uden lovlig grund«, medens dette hyp
pigt er tilfældet i Skjerns skoler, mest i 
Kirkeskolen, som også har det største 
elevantal pr. klasse. - På Skjern Strand- 
jagtforenings generalforsamling nyvalgtes 
til bestyrelsen Erik Jørgensen, Skygge
hus, og Jens Pedersen, Skjern, i stedet 
for Knud Mathiesen og Egon Olesen; 
Arne Karlsen genvalgtes.
18. Ved konkurrencen i malkning hos 
gdr. Holt Sørensen, Lundenæs, blev Wil
liam Schmidt, Skjern, amtsmester.

Ingeniør Fl. Rohde indviede nye 
kontorlokaler i 1974.

19. Ca. 600 deltog i SG’s jazzfestival 
1974 i Skjern-hallen, hvor 4 orkestre spil
lede på skift i 6 timer. Stor succes, men 
ikke større økonomisk overskud. - AFO 
samvirket og sparekasserne i Ringkøbing 
amt holdt konference på EUC i Skjern 
med 95 deltagere. Lektor Mette Kofoed 
Bjørnsen, Københavns universitet, og 
fhv. udenrigsminister K. B. Andersen 
talte hhv. om »Økonomi« og »Vor ver
den af i morgen«. Livlig debat fulgte.
22. På generalforsamlingen i Skjern 
KFUM og K indledte pastor Brogaard 
Andersen. Formanden, Carl Aage Poul
sen, oplyste, at medlemstallet var 92 i 
hovedafdelingen og 91 i ungdomsafdelin
gen. Kontingentforhøjelse vedtoges. Ny
valgt til bestyrelsen blev Finn Thomsen, 
som afløser J. Chr. Fjord; iøvrigt gen
valg. Vedr. KFUM-bygningen drøftedes 
ændrede driftsformer. - »Musikalsk 
Møde« med vendelbosangeren Niels 
Hausgaard i Kirkeskolens aula samlede
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...det betaler sig i

^Vard^
■ Bank,

HOTEL SKJERN
Telefon 35 13 00

Besøg vor hyggelige
BAR

Byens 
Brødfabrik 
serverer hver dag 
udsøgt bagværk for 
indbyggerne
i Skjern

Anerkendt køkken
Selskaber med indtil 350 kuverter

modtages

Det er kvaliteten, 
der gør det!

*
JENS V KROGH

Bredgades Slagter
v/ Leo Andersen

Forretningen 
med kvalitetsvarer

TELEFON
35 04 59 og 35 02 65



o DOnK
Kommunens og egnens lokale bank.
En moderne bygning - en moderne bank. 
Vi følger med tiden, og har De et økonomisk 
problem - stort eller lille - så er De altid 
velkommen i

jfc SKiæn öonK
Aktieselskabet Skjern Bank
Telefon (07) 3513 33*. Giro 4 8713 
Kontorer i Borris, Troldhede & Fmderup
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