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Jeg- 
en jubilar
Fortalt til
Axel Søndergård

Hej venner.
Glædelig jul og godt nytår.
Jeg er en af årets jubilarer - sådan 
som SID og damefrisører har været
det. Det er måske slet ingen tilfæl
dighed, for jeg er osse noget speciel, 
og jeg er osse med til at lave krøller 
på linjen.
Jeg er en kendt én. Omtalt i avi
serne og i »Ugeposten« (aviserne 
skal altid nævnes først, siger Hers- 
bøll og Søndergård), en af de meget 
betydningsfulde og i virkeligheden 
uerstattelige. Kendt og anvendt er 
jeg og min familie over det ganske 
land. I hele EF og i Rækker Mølle. 
I byrådet og sågar i kulturudvalget. 
Af borgmester Chr. Lundsgård, der 
ellers er svært påpasselig med, hvad 
han bruger. Især nu lige før et by
rådsvalg.

tt

Også Kallestrup bruger min familie 
- selvom han selvfølgelig helst bru
ger min store bror. Ham vender jeg 
tilbage til. Sinkjær Nielsen i Bølling 
praler ligefrem af mig i sit navn. Og 
Gunnar Johansen, selvom han bli’r 
lidt knotten - og meget stædig - 

hvis jeg smutter på plads i stedet for 
min storebror. Alligevel må det da 
være en anbefaling for min familie. 
I kender godt min storebror. Ham 
Kallestrup helst hælder sig til. Han 
er en kedelig fyr. Min storebror alt
så. Han holder sig altid på stregen, 
sådan stort set da. Kun i skolen kan 
det ske, at han slår et sving ned un
der stregen og laver en lille krølle 
mellem linjerne.
Jeg har det mere fornøjeligt, for jeg 
boltrer mig altid både under og over 
stregen. Jeg holder mig faktisk al
drig på den.

tt

Nå, De er allerede klar over, hvem 
jeg er. Det berømte lille »j« i Skjerns 
bynavn. Tidligere SKERN. I de 
mange år jeg var landsforvist, men 
elsket og savnet. Var jeg ikke kom
met tilbage ved et statsminister-kup 
i 1952, kan man aldrig vide, hvad 
der var sket.
Regeringskrise måske. Eller at P. 
Th. Graversen, min alfabetiske ven 
i mange år, havde fået et mavesår 
med til sit hus på Præstegårdsvej. 
Der kunne være sket frygtelige ting, 

Den 21. april 1952 blev skiltet på banegården skiftet ud - og ieg var med igen. Som 
man dog kan se repræsenteret af min storebror - ham Kallestr ... På billedet ser 
man yderst til højre min ven fra trængselsårene, P. Th. Graversen, så daværende by
rådsmedlem, nu afdøde typograf Jensen, sektionsingeniør Holmberg, DSB, og sta
tionsforstander, nu afdøde Rieck Jensen.
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for når stednavneudvalget, som jeg 
sjøremig ikke kan fordrage, kan til
lade sig at fjerne mig med et enkelt 
viskelæder-strøg, så var vel efter
hånden hele min familie blevet ud
visket.
Så havde min ven i Bølling heddet 
»Sinkær«, og det er jo noget helt 
andet.
Og »Ohansen« - i Stauning.
Og Kallestrup, ham med min store
bror, kunne ikke have rettet på sit 
pepitaternede, velstrøgne slips bag 
den blå marinejakke med guldan
keret og have sagt:
- Dette høje råd kan ikke være in- 
interesseret i at patte tiden væk.
Men: - Dette høe-råd kan ikke være 
interesseret i at patte tiden væk.
Konsekvenserne var blevet uhygge
lige, om jeg ikke havde kunnet fejre 
25 års jubilæum for min tilbageven
den.

tf

Det er helt morsomt at mindes 
trængselsårene med den lykkelige 
udgang, i jule- og nytårshumør, som 
jeg er. Efter et par julesusser. Und
skyld, der forglemte jeg mig selv: 
Julesjusser, naturligvis. Men ek
semplet viser min og min families 
betydning. Vi kan ændre ting i ver
den ved enten ikke at være på rette 
sted i rette tid, eller ved at være et 
forkert sted på forkert tid.
Jeg tager lige et par eksempler: 
Tjurhøne, bjesk, bjørn, fjor, gjalde, 
sjæl. . . Fjern mig og se, hvad der 
nu er sket. For resten, jeg har aftalt 
med Årbogens udgiver, at vi laver 
en lille jubilæumskonkurrence for 
bl. a. at give juledagene lidt ekstra 
indhold. Den læser, der kan finde 
flest ord til understregning af min 
betydning, altså ord, som uden mig 
bliver til noget ganske andet, men 
altså til noget andet vi kender, får 
en flaske whisky eller 100 kr. som 
en lille skjæmtsom hilsen på den sid
ste dag i januar. Ordene sendes 
til »Årbogen«, Skolegade 4, 6900 
Skjern.
Men husk lige: Det gælder kun for 
mig - ikke min storebror. Altså ikke 
ham Kallestrup holder sig til, fordi 
han helst kun taler og skriver med 
de store. Det gælder brugen af mig 
lille »j«. Og sidste frist er 25. januar 
1978.
Det var en trist tid, da stednavneud
valget - det udvalg kan jeg sjøremig 
ikke li’ - smed mig ud af byens 
navn. Havde min ven i livet, Gra- 
versen, ikke været for mig i disse år 
som »jod på sår«, så var jeg aldrig 

sluppet levende igennem. Forvist 
som jeg var fra posthus, banegård, 
statstidende, vejskilte og kørepla
ner. På vej til helt at blive glemt 
nord for Holstebrovej og syd for 
åen.
Jeg er taknemlig for det fristed, jeg 
fandt hos Marie og P. Th. bag faca
den med »Vestjyllands smalfilms
central«. Herfra ku’ jeg følge ud
viklingen på centralt hold. Huset er 
der ikke mere. Der er bygget en 
bank.
Fra min reol ku’ jeg følge livet på 
Grønlunds Hotel lige overfor. Mun
tert og fornøjeligt kunne det være. 
Hotellet er der ikke mere. Der er 
bygget en sparekasse.
Ved at skæve lidt mod nord ku’ jeg 
osse se hen til det sted, hvor Out- 
sens hus havde ligget, og hvor nu et 
andet, men hyggeligt hus lå. Det 
ligger der ikke mere. Der er bygget 
en stor bank.
Efter min tilbagekomst har det tit 
undret mig, at man snakker mere og 
mere om en ringere og ringere øko
nomi her i landet. Det er da egent
lig sært, når der er kommet så man
ge store og flotte banker og spare
kasser.
Eller det er det måske alligevel ikke.

tf

Det var en lise for mit personlige 
»j« at følge Graversens kamp for 
mit liv. Tænk, han nægtede simpelt 
hen at modtage breve og sådant, når 
der i adressen stod »Skern«. Uden 
mig i adressen, så returnerede han 
simpelt hen til afsenderen.
-Ja, altså ikke postanvisninger og 
sådant, men tryksager og den slags. 
Han havde heldigvis mange med sig 
i kampen for min tilbagekomst, men 
jeg er alligevel en smule sej af, at 
der måtte storpolitik til, før det ud
valg, jeg sjøremig ikke kan li’, til 
sidst bøjede sig.
Det var dengang, Venstrevikingerne 
rådede over land og folk. Da Erik 
fra Ringe var høvding og ven med 
Knud Sildebinder fra Esbjerg.
På en kold dag i 1951 kom høvdin
gen til Skjern for at tale i Venstre. 
Da hørte jeg Graversen mumle:
- Om jeg så skal høre på høvdin
gens venstrepræk i en time eller to, 
så skal det være.
Så tog han mig i lommen, og så gik 
vi. Jeg så godt, der stod SKERN 
ovre på banegården, og jeg græm
medes.
Efter at have talt en lang stund, så 
tav da høvdingen, men nu begyndte 

min ven Graversen at tale dunder 
og med lutter store bogstaver (lige
som Kallestrup i byrådet i vore 
dage), og høvdingen blev blødgjort 
og fandt frem en runepose.
- Grams i den, sa’ høvdingen til 
Graversen, og find hvad du vil, men 
vid, at fanger du »d«, da må det kun 
bruges af gode venstrefolk til daglig 
og af alle andre på valgdage.
Det var før Venstre blev V.
Da vi nåede hjem til Marie og 
»Vestjyllands Smalfilmscentral«, 
havde jeg genvundet mit eget jeg, 
fordi Graversen havde sikret byen 
sit »j«.
Dagen efter gik høvdingen i sted
navneudvalget og slog dem i hove
det med både min storebror og an
dre store bogstaver, og så måtte de 
krybe til Graversen.
Jeg glemmer aldrig den 1. marts 
1952, da »Ugepos ... - undskyld: 
Da dagbladene og »Ugeposten« in
deholdt følgende bekendtgørelse:

BEKENDTGØRELSE
I anledning af, at statsministeriet 
har ændret stavemåden for sted
navnet Skern til Skjern, benævnes 
postkontoret i Skern fremtidig 
Skjern.
Generaldirektoratet for post- og 
telegrafvæsenet, den 27. februar 
1952.

Så blev der fest i gaderne, ja i det 
ganske land. Jeg kom igen på »pla
katen« på posthus, på breve, på ba
negården og i statstidende, og Gra- 
versen var fri for at returnere tryk
sager og den slags, som han nu uden 
videre kunne smide i papirkurven.
Jeg blev en sensation med dertil hø
rende god turistreklame. Akkurat 
som da de mange år senere huggede 
hovedet af den lille havfrue. Det 
mistede hoved gjorde Danmark be
rømt på samme vis, som det gen
vundne »j« gjorde Skjern berømt.
Alle blades huspoeter digtede, og 
tegnerne tegnede, og jeg solede mig 
i fortjent festivitas efter de mange 
år på Graversens støvede reol.

PS: - Kære venner. Jeg har ligt haft 
fornøjelsen i jubelåret at gennem
læse Turistforeningens protokol 
med alle de skønne minder fra min 
genkomst. Jeg synes lige, I skal have 
et eksempel fra dengang, nemlig 
hvad Mogens Dam digtede, og Otto 
F tegnede i »Nationaltidende«:
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I den fremadstræbende jydske By Skjern hersker der i disse Dage stor 
Begejstring, fordi Byen har faaet Lov til at stave sit Navn med »J«.

Længe nok har Skern nu gaaet 
rundt og lidt et fjælles Savn.
Der var nemlig ikke no’et
J i Byens fljotte Navn.
Det var Fjolk en Tjørn i Øjet, 
at de maatte savne J’et, 
skønt dog Byen nær og fjern 
kaldes overalt for Skjern.

Folk fra Fjalster eller Fjyn, 
som i Skern sig monne fæle, 
fjandt det fjollet, at ej Byen 
smukt for J’et maatte kjæle. 
Kjøbmand, Kjæmner - spjæde Bjørn 
døbtes »Barne« eller »Børn«.
J i Navnet nu de faar 
fra det fyldte fjorten Aar.

J-KONKURRENCEN
Vi håber, at mange vil være med på vor lille jule- og nytårsspøg 
om j og ikke j. Vi gør opmærksom på, at visse retningslinjer må 
følges nøje. Det gælder altså om at fjerne et j i et ord og derved 
få et andet ord frem, men for at ordene kan godkendes, skal der 
være tale om regulære ord i begge tilfælde. Med andre ord: Ord 
som findes i den danske ordbog. Person- og stednavne må ikke 
bruges. - Held og lykke!

Redaktionen.

Man ku’ være ganske sikker 
paa at fejle med sit Ær’nd, 
hvis man spurgte: Hvordan ligger 
det med Kjærlighed i Skjern? 
Folk, der stod paa Gadehjørnet, 
gloede fentligt og fortjørnet 
paa den Fremmede: De ser 
nok, det rager os en Fer?

I Turister fra det ferne 
vil nu Skjern faa Del og Lod 
og i Baedecker en Sterne, 
skjøndt desværre uden J.
Glæden stor og velbegrundet 
er i Dag i Skjern, og kun
Fols vil kunne mene, at 
det er noget Pank og Pat.

Mogens Dam.

Et 60 års 
jubilæum
Licitation
Arbejderne ved Opførelsen af 
Skjern Kommunes Alderdomsasyl 
udbydes i Entreprise for Skjern 
Haandværkere. Tegninger og Kon
ditioner faas hos Konstruktør Chri
stensen mod 10 Kr. Depositum. Til
bud indsendes mrkt. »Tilbud paa 
Asylet« til Sogneraadet inden Tors
dag den 13. ds., Aften Kl. 8, hvor 
Tilbudene vil blive aabnede i de by
dendes Nærværelse paa Missions
hotellet.

Skjern Sogneraad.

Sådan lød en annonce i Skjern Dag
blad i 1916. Det var begyndelsen til 
det, vi i dag kender som De gamles 
Hjem i Skjern.

Den gang hed det Skjern Kom
munes Alderdomsasyl. Byggeriet 
skulle være i to etager og med kæl
der. Den øverste etage var dog kun 
nogle store karnapper. Det er den 
nuværende midterfløj, som der se
nere er lavet om på.

Den 14. juni kunne man læse i 
Skjern Dagblad, hvordan licitatio
nen var forløbet:

»Ved Licitationen i Gaar over Ar
bejderne ved Asylet var indkommet 
følgende Tilbud:

Tømrerarbejdet: Gravers Chri
stensen 7.571 Kr., Anton Andersen 
7.923 Kr., Kr. Dalkjær Christensen 
7.677 Kr., Hans Toft og Chr. Toft 
7.950 Kr., Fr. Christensen 7.471 
Kr.

Murerarbejdet: Murer Nielsen 
18.995 Kr., Murer Christensen 
12.490 Kr., Jens Beck 12.396 Kr.

Malerarbejdet: Maler Sloth 1.400 
Kr. og 65 Øre, Maler Herborg Pe
dersen 1.175 Kr., Maler Th. Thom
sen 1.042 Kr.

Snedkerarbejdet: Jacobsen og Je
spersen 3.468 Kr., Jens Pedersen 
3.200 Kr.

Blikkenslagerarbejdet: C. Niel
sen 779 Kr.

Arbejdet blev overdraget de fem 
lavestbydende.«

Disse fems samlede pris blev på 
24.888,00 kr. Da byggeriet stod 
færdigt, var der desuden kommet 
en regning på varmeindlæg på 5.720 
kr. samt til vand, gas, wc og bade
værelse på i alt 1.005 kr. Naturlig-
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Udsigt over Skjern by mod nord i 1904 fra kirkens tårn.

vis blev der også installeret elek
trisk lys. Det kostede den »formi
dable« sum af 740 kr. Totalregnin
gen lød på 32.353 kr.

Afdøde, fhv. bankbestyrer og 
konstruktør P. Ingolf Christensen 
skrev i sin dagbog for den 12. sep
tember 1917:

»De gamles Hjem blev indviet i 
Dag af fhv. Amtmand Haarløv. 
Først talte Sogneraadsformand 
Haahr, derefter Præsten (Andersen, 
senere provst, red.), saa endelig 
Amtmanden. Forinden Indvielsen 

var jeg rundt med Amtmanden og 
Amtslægen samt Haahr for at vise 
dem det hele. Om aftenen var der 
Fællesspisning paa Missionshotel
let.«

Senere har man bygget til De 
gamles Hjem flere gange. I 1943 
indviedes den vestlige fløj samtidig 
med, at man foretog en gennemgri
bende modernisering af den gamle 
fløj. Denne ombygning kostede 
163.634 kr. I 1965 indviede man 
den østlige fløj, som er sygeafde
ling. Prisen herfor var 1.287.143 kr.

Aaret rundt
Oktober 1976
29. Skjern-virksomhed får miljølovens 
bestemmelser at føle. Det er grosserer 
Børge Jensen i Danmarksgade, som 
tvinges til at søge om tilladelse til at 
drive forretning med konserves, choko
lade, bolcher, lyspærer etc., efter at visse 
sanitære krav er opfyldt. - YA er nu 
startet i Skjern. Det er KFUM og K’s 
yngste afdeling for piger og drenge i al
deren 9-12 år. - Skjern-børn i afrikan
ske børnedragter gjorde lykke på Sudan- 
basaren i missionshuset på Finderupsvej.
30. Skjern og Tarm mødtes i et festligt 
optog ved Skjern Å-broen, og der ud
veksledes borgmesterhåndtryk. Det var 
Skjerns originale måde at skabe PR for 
»Flygtning 76« på. - For anden gang 
fejrede Skjern Harmoniorkester triumf i 
det nordjydske. Orkestret spillede for 
små 3.000 mennesker ved fire koncerter 
i Dronninglund og Hjallerup. - Skjern 
Bibliotek har kontakt med næsten alle 
husstande i byen. En intern undersø
gelse, foretaget af biblioteket, viser, at 
biblioteket »bruges« på en eller anden 
måde af et af husstandens medlemmer.

November 1976
1. Overgangen til jetdrift på Stauning 
flyveruten forløb stille og roligt. Det 
går meget hurtigt med Cimber Airs

LØVEN /-\
BETON VAREFABRIK OG MORTELVÆRK

Telofon (07) *35 12 44

»VFW-614«, for godt en time efter star
ten fra Stauning lander man i Kastrup 
efter endda at have været i Thisted. - 
Ca. 50 børn i alderen 10-14 år så fore
stillingen »Blå bukser og røde sløjfer« 
på Skjern Børnebibliotek.
3. På Skjern Byskole arrangeres der en 
række af forældremøder for at orientere 
om den nye skolelov, der trådte i kraft
1. august.
4. For at beskæftige arbejdsløse i Skjern 
kommune er der fra arbejdsmarkeds
nævnet bevilget yderligere 40.000 kr. De 
tidligere bevilgede penge er opbrugt og 
er blevet anvendt til oprydning i de 
kommunale plantager og restaurering af 
Bundsbæk Mølle.
8. Skjern er ved at få sit rentvandsreser- 
voir nr. to. Det skal ligge ved det gamle 
vandværk i Danmarksgade.
9. Byggeudvalget for Skjern Byskole kan 
nu tage fat på planlægningen af moder
niseringen af skolen.
10. For alle Skjerns børnehaver vil for- 
ældrebidragene blive ens fra 1. januar
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1977, nemlig 370 kr. om måneden pr. 
barn for hele dagen og 200 kr. for den 
halve dag. - Den tidligere beslutning 
om stadion-udvidelsen bliver nu gennem
ført på dyrskuepladsen. - Skjern kom
munes tekniske forvaltning får nu eget 
mandskabsrum og værksted. Det skal 
bygges på Snedkervej og kommer i før
ste omgang til at koste ca. 400.000 kr. - 
Ved Kirkeligt Samfunds møde talte TV- 
kommentator, redaktør John Danstrup. 
- Cirklen i Skjern var rammen om en 
fest med piger fra Skjern og Tarm, som 
markerede »Alverdens pigers dag«.
12. Tove og Holger Astrup har åbnet en 
ny forretning i Østergade i Skjern. Det 
er nu køkkener, det drejer sig om, hvor 
det før var tobak.
13. -14. Skjern Harmoniorkester har del
taget i danmarksmesterskabet i orkester
spil, som blev afviklet i Odense Rådhus
hal. Tom Blom, som leder orkestret, var 
glad for orkestrets indsats.
15. Kejserlindetræer i flapperne på par
keringslommerne i Bredgade giver alle
rede nu et dejligt og hyggeligt præg i 
gaden.
17. På landboforeningens møde i Skjern 
understregede konsulent Kr. Ravn, 
Skjern, betydningen af vandingsanlæg
get. Uden dette ville udbyttet på Skjern- 
Tarm-egnen kun have været det halve. - 
I Skjern missionshus talte Indre Missions 
landsformand, pastor Kr. Friis, Vojens.
18. Tyskerne får nu en grundig beskri
velse af fiskemulighederne i Skjern A. 
Det sker i det tyske lystfisker-tidsskrift 
»Fisch und Fang«. Forfatteren er den 
meget anerkendte lystfisker-journalist 
Walfred Brümmer. - Skjern-politikere 
er positive overfor ideen om et fælles
projekt Skjern-Tarm, beliggende mellem 
byerne. Det drejer sig om institutioner 
som teatersal, vandrehjem, idrætshøj
skole og især svømmehal (som presser 
sig meget på i Skjern). Men alt dette er 
endnu kun ønsketænkning. - Hjemme
værnskompagniet og lotteafdelingen i 
Skjern fik megen ros af major C. N. 
Juel Grønbjerg ved den årlige fest. - 
Loppemarkedet i Skjern havde stort be
søg. Der blev solgt for 7.000 kr. - Skjern 
Ungdomsklubs jubilæumsfest blev fejret 
sammen med Opsund Ungdomsklub.
19. Efter trafikministerens udtalelse om 
Vestbanens bevarelse er man nu i Ring
købing Amtsråd indstillet på at gøre den 
så god, at folk vil benytte den. - Skjern- 
Tarm-egnens Landboforening har holdt

20. Skjern Bokseklub har gjort det godt 
i et stævne i Odder ved drengebokseren 
Ove Bjerg, som slog sidste års jydske 
mester i dunvægt.
21. I Skjern kirke er altervinen gjort al
koholfri for antabus-patienternes skyld. 
Det er resultatet af en debat om arbej
det i Blå Kors.
22. I en opgørelse over ejendomssalgene, 
frembragt af Danmarks Statistik, frem
går det, at grundprisen i Skjern er 45 kr. 
i gennemsnit pr. kvm. Endvidere frem
går det, at prisforskellen fra kommune 
til kommune svinger fra 250 kr. til 16,50 
kr. pr. kvm.
23. DMS-børnekredsen i Skjern har ved 
adventsfesten fået ca. 1.700 kr. ind ved 
salg af ting, de selv har fremstillet. Det 
betyder, at to piger i Tanzania kan blive 
undervist endnu et år.
25. En stålmast med måleinstrumenter, 
som er rejst ved Skjern Papirfabrik, skal 
måle, hvor meget en stålskorsten svajer. 
- Konsulent Kr. Dreier gjorde rede for 
fodersituationen på Skjern-Tarm-egnen 
ved landboforeningens kvægmøde. Han 
fremlagde de dystre kendsgerninger af 
tørkeperioden, hvor der ingen kunstig 
vanding har været, er der kun høstet et 
mimimum af foderenheder. - På Kriste
ligt Folkepartis generalforsamling i 
Skjern udtalte byrådsmedlem, konsulent 
A. Ammitzbøll sig om bistandslovens 
virkning i Skjern og sagde, at overgangs
vanskelighederne ikke har været store.
26. Juletræet foran Skjern Bank har i år 
rekordhøjde med 14 meter.
28. Ved Skjern Amatørbokseklubs stæv
ne på Hotel Skjern vandt Ove Bjerg, 
Skjern, for anden gang over den pydske 
mester i dunvægt. - Skjern Fritidsklub i 
hallen har udstillet deres produktion af 
julegaver i Skjern Bank.
29. Stadsingeniør G. H. Gregersen kun
ne på Skjern Lystfiskerforenings gene
ralforsamling meddele, at foreningen nu 
råder over 17 km fiskevand.
30. På Skjern og Omegns Frimærke- og 
Møntklubs auktion blev en énkrone fra 
1924 solgt for 825 kr. - Kioskejertilvæ
relsen for Birgitte og John Lindquist er 
blevet ændret til en »slotsherretilværel
se«, idet de har lejet det fynske slot Ul- 
riksholm. JL-kiosken i Østergade, Skjern, 
er blevet overdraget Poul Erik Jacobsen 
(Banegårdskiosken).

December 1976
1. Et fornemt spil til dronningen er 
fremstillet på bestilling hos kunsthånd
værker Th. Skjøde i Skjern. Det er et

rejsegilde på en kontortilbygning. Det ei
den fjerde tilbygning indenfor en niårig 
periode i Nygade i Skjern.
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EGA-RENS

Nygade 3 . Skjern
Tlf. (07) 35 03 45

ALT I
MODERNE

BELYSNING

V. Jørgensen
Østergade 34

Kinaskak, hvor spillekuglerne er ædel
stene i seks forskellige slags, nemlig 
rhodocrocit, tigerøje, amazonit, sodalit, 
sarneol og jade, som er blevet leveret af 
dronningen. - Røde Kors i Skjern har i 
år samlet 12.550 kr. ind netto
2. Mekanikerlærlinge fra Teknisk Skole 
i Skjern har overværet retsbehandlingen 
af to bilister for spirituskørsel.
3. Venstreforeninger i Skjern kommune 
vil sammen med oplysningsudvalget 
prøve at få mere kontakt med arbejds
pladserne.
4. Gårdejer Jacob Bjerregård havde 
travlt med at »ilde op« i den gamle gen
opbyggede bageovn i Bundsbæk Mølle, 

Hugo Holmstoel A/S
Jern- og 
stålforretning

Skjern
Telefon 35 16 11

BREDGADE. 6900SKJERN (y TLF. 07-35 0093

ISENKRAM . GLAS . PORCELÆN . GAVEARTIKLER

da rugbrød, sigtebrød, kringler og små
kager blev bagt til indbudte gæster og 
venner. - 24 Skjern-borgere har fået ud
leveret pensel, farver og lærred og er 
dermed gået med på Skjern Handelsfor
enings julespøg, som går ud på at male 
et billede efter bedste evne.
5. Advents- og julekoncert med Skjern 
Pigekor og kor fra Borris, Kvong-Lyne. 
Kaj Lykke var leder.
6. Skjern kristne Friskole er rykket ind i 
nye og moderne lokaler på Fasanvej i

ALT TIL JAGT
OG
FISKERI ...

Bøssemager
Korsholm A/S
Telefon 35 02 83

CHR C. GRENEA/s

Skjern. - Byskolens 4. klasse i Skjern 
har lavet rigtig gammeldags julepynt til 
Ringkjøbing Banks december-udstilling 
»Gammel dansk jul«.
7. Indskrivningen til Skjern kommunes 
skoler er sluttet, og der bliver mange 
førsteklasser med et elevantal på 15-16.
8. En utrættelig og dygtig leder af Skjern 
Harmoniorkester, Tom Blom, tilbyder at 
arbejde videre med orkestret til somme
ren 1977.
9. På Skjern Bibliotek har der været en 
meget spændende forfatteraften med Pe
ter Seeberg.
10. Så juler vi igen i Skjern med skæg 
og halløj i gaden. Julenissen var på 
færde i hestevogn og strøede om sig med 
karameller. Han var »næsten« ukende
lig i sin nissedragt, men hvem kunne det 
være? Der var fire muligheder, nemlig 
Glistrup, Anker Jørgensen, Spiis eller 
fritidsklubleder Chr. Jørgensen. Det var 

et led i Skjern Handelsforenings gætte
konkurrence for børnene. - Alko-cirklen 
i Skjern advarer mod julefrokoster. Man 
henstiller til tillidsfolk og arbejdsgivere 
at fejre julen på en bedre måde end med 
overdreven forbrug af spiritus. - Skjern 
FDF har holdt tumlingemøde for hele 
familien med tumlinge-optrin og jule
spil. - Datoparkeringen i Østergade i 
Skjern deler »sol og vind lige«, så den 
forbliver, siger teknisk udvalg i Skjern. 
Der har ellers været forslag om at æn
dre parkeringsvilkårene i denne trafik
mæssige vanskelige gade.
11. Skjern kristne Friskole er blevet ind
viet. - SG fejrer 60 års jubilæum. For
manden, Kaj Axelsen, understregede i 
festtalen den store betydning det har for 
SG, at byens borgere bakker foreningen 
op.
14. Amagerskolen i Skjern får en hånd
bolddame med gummibelægning til 
127.000 kr.
16. Tal halhøringen i Skjern, som blev 
holdt af Skjern byråds kulturelle udvalg, 
mødte ca. 75 idrætsfolk fra sportsklub
berne i kommunen. - KFUK-spejderne 
og FDF har holdt juleafslutning i fæl
lesskab som optakt til et fremtidigt næ
rere samarbejde. - Byrådsbevillingerne i 
byrådene Skjern-Egvad på hver 10.000 
kr. skal bruges til at udarbejde skitser 
til brug for udnyttelsen af området mel
lem byerne. - En skoleinspektør i Skjern 
retter en appel til forældre for at for
hindre fyrværkeriulykker.
17. Det er nu blevet afgjort, hvilke pro
grammer fællesantennen i Skjern skal 
indstilles på. Der bliver 5 forskellige 
TV-programmer, nemlig dansk, tysk 1, 
2, 3, og norsk, desuden 8 FM- og 3 AM- 
radiostationer. De første signaler går ud 
i æteren 1. april. - Nu får de ældre på 
hjemmene også TV i farve. Det er so
cialudvalget i Skjern kommune, som har 
bevilget apparaterne. - Skjern Harmoni
orkester, et stort ensemble med børn og 
unge og en dygtig leder, spillede i Kirke
skolens aula.
19. Skjern Bank havde engageret Trille 
til at synge for børnene i bankens loka
ler.
20. En af grundene til de mange »mør
ke« cyklister, som i den senere tid er 
blevet stoppet af politiet, er hærværk på 
cyklerne i skolerne.
21. Skjern Papirfabrik har spildevands- 
problemer og truer med lukning.
22. Spændingen omkring KFUM og K’s 
landslotteri blev udløst kort før jul. In
gen havde meldt sig som vinder af ho
vedgevinsten, og denne skulle være fal
det i Skjern. Fru Kenne Nielsen, Skjern, 
fandt gevinstsedlen, der indbragte 40.000 
kr.
31. West-Gem og Bjørn Clausen VVS er 
flyttet på landet. I de tidligere lokaler 
på Industrivej 10 virker tømrermester 
Karl Henriksen.

Januar 1977
Heldigvis har rapporterne om nytårs
skyderiet i Skjern ikke meldt om alvor
ligere uheld.
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Din lokale bank indgår som 
en naturlig del af bybilledet

Ingen kender byen 
og egnen bedre end din 
lokale bank.

Siden grundlæggel
sen har vi været med til at støt
te og præge udviklingen i 
vores del af Jylland.

Derfor har din lokale 
bank fået sin naturlige plads 
i byens og egnens liv som den 
økonomiske formidler og 
rådgiver ved de mange små 
og store engagementer, der 
har sat ting i gang.

Som din lokale bank 
tager vi derfor hensyn både til 
den enkelte, til erhvervslivet 
og til det samfund, som vi er 
en naturlig del af.

RINGKJØBING BANK
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3. A. P. Rasmussen, autoforretningen 
Renault i Østergade, har skiftet ejer. 
Han har solgt virksomheden til fire af 
medarbejderne: bogholder Egon Jensen, 
lagermand Chr. Hansen samt mekani
kerne Hans Chr. Nielsen og Bent Mik
kelsen. - SG’s damejuniorer gjorde det 
godt i Ollerup i juledagene. De vandt 
nemlig en sølvmedalje.
4. De nationale følelser er gemt godt, 
når det gælder om at købe dansk. Sådan 
forholder det sig, når det gælder sukker. 
Der bliver næsten kun handlet med tysk 
sukker i Skjerns butikker i tiden på 
grund af den nye sukkerafgift.
5. Vinterferie i skolerne skal til fornyet 
afstemning hos forældrene. - Ved Kirke
ligt Samfunds helligtrekonger-møde i 
Skjern talte højskolelærer Bendix Knud
sen, Askov.
6. I Kirkeskolens aula var der samlet et 
lille teaterinteresseret publikum til »Sva
legangens« opførelse af Ödön von Hor
vaths folkestykke »Ksimir og Karoline«. 
- Der er ikke stor rift om byggegrunde 
i Skjern by for tiden.
8. Grundpriserne i Skjern kommune er 
stærkt stigende. - Alt for mange ræve 
på Skjern-egnen er årsag til en væsentlig 
reduktion af fasanbestanden.
9. Skjerns gader var præget af unifor
meret ungdom på march med faner og 
klingende musik. Det var korpsenes nyt
årsparade med deltagelse af 225 piger og 
drenge. - Ejler Stål, Skjern FDF ud
trykker en tak til alle, som bidrog til 
den meget fine gave på 3650 kr., som 
tilfalder Skjern FDF.
10. Skjern Museum har indsamlet over 
500 gamle billeder fra Skjern-Tarm-eg- 
nen. - Aftenskolen i Skjern åbner nu 
adgang til kursus i slibning af smykke
sten.
11. Der bliver ingen kommunale penge 
til istandsættelse af møllens vinger på 
Langagervej.
12. Der er i dag en lang venteliste på 
børn, som ønskes enten i børnehave el
ler dagpleje i Skjern. - Skjerns TV-an- 
tenneanlæg bliver Danmarks mest avan
cerede og Europas største.
13. Bilinspektør Vagn Jacobsen har væ
ret på en morgentur ved Amagerskolen 
i Skjern og udtaler, at det var et under, 
at der ikke skete uheld eller ulykker. 
Der var et virvar af cykler, gående, bi
ler og busser på den isglatte Klostervej.
14. Førstehjælpskursus i Skjern, som er 
arrangeret af Røde Kors er blevet så 
stort, at man overvejer at dele det i to 
hold. - Banegårdskiosken i Skjern får 
ny bestyrer. Det bliver købmand Kjeld 
Frede Hansen, Nygades Kolonial.
15. Den gennemsnitlige værdi af Skjern- 
aktier blev mindre værd i 1976.. - Poli
tiet i Skjern har i 1976 fået opklaret 
3000 sager af politimæssig art.
15.-16. Børnegymnastik- og svømmedag 
i Egvad-hallen med ca. 400 børn blev 
en kæmpeoplevelse, godt arrangeret af 
Skjern-egnens Hovedkreds.
17. På det kristelige landmandsstævne i 
Skjern-hallen, som havde samlet ca. 200 
mennesker, talte landbrugslærer Søren 

Knudsen over emnet »En ny tids bon
de«. - I anledning af landsforeningen 
Evnesvages vel’s 25 års jubilæum har 
der været udstillinger i Skjern og Tarm 
af ting, som er fremstillet på de beskyt
tede værksteder, Skovbrynsværkstedet og 
værkstedet i Tværgade i Skjern.
18. Skjern Skolevæsen har netop be
gyndt et 3-dages uddannelsesarrange
ment for de ældste klasser i skolerne i 
Skjern. - Et projekt til 6-7 mill. kr. til
hørende Skjern Eksportslagteri er så 
langt fremskredent, at der er blevet 
holdt rejsegilde på det. Det omfatter et 
stort frysehus og en stor udbygning af 
slagteriet.
20. Der er udstedt 2382 pas på politi
kontoret i Skjern. Ligeledes er der 600, 
som har fået kørekort i 1976.
21. Kirkeskolen har gennem KDAK ind
stillet den 17-årige Anna Gertrud Han
sen til en sølvnål for god tjeneste i 
skolepatruljen.
23. Der var ialt 223 startende biler til 
Skjern-Tarm Motorsports velarrange
rede glatbanekørsel ved teglværket i 
Foersom.
24. Venstre i Skjern-kredsen får en ny 
mand. Det er driftsleder Leif Sig Jen
sen. Han afløser gdr. Knud Raunkjær. - 
Et usædvanligt godt resultat opnåede 
drengene på Kirkeskolen i Skjern, idet 
de blev amtsmestre i volley-ball.
26. Ca. 25 forretninger byder på smags
prøver af nye brødtyper i Egvad, Skjern, 
Åskov, Videbæk, Holmsland og Ringkø
bing kommuner. Det er rugkærnebrød, 
rom giver større proteinindhold og læn- 
rere holdbarhed. - Politi-auktionen i 
Skjern blev en dyr fornøjelse. Således 
faldt hammeren i mange tilfælde ved 
priser, som lå meget nær en ny cykels 
pris. - »Der var en gang«, Drachmanns 
kendte komedie, blev vist i biografen 
for pensionisterne i Skjern.
27. Birgitte Grimstads besøg i Skjern 
blev som ventet en stor oplevelse. Som 
arrangør stod Skjern Bibliotek.

Renault Skjern ApS
Østergade 73 . 6900 Skjern

Tlf. (07) 35 02 62 - 35 12 62 . Giro 3 06 64 01

SALG • SERVICE • STORT RESERVEDELSLAGER

28. Lions-klubben på Skjern-Tarm-egnen 
er i samarbejde med skolerne i gang 
med at samle gamle briller til u-landene. 
- Forsamlingshusene i Skjern kommune 
er i meget trange kår rent økonomisk. 
Det vil blive nødvendigt med støtte, 
hvis de fremover skal kunne fungere.
29. Mange så biler hos Renault i Skjern, 
som nu ejes af tidligere medarbejdere 
hos A. P. Rasmussen. Der var åbent hus 
for at markere ejerskiftet.
30. Folketingsmand Knud Raunkjær, 
Lyne, fik tak og en gave for 16 års poli
tisk virke. Det skete på et udvidet kreds
bestyrelsesmøde i Venstre i Skjern-kred 
sen.
31. Fremskridtspartiets vælgermøde på 
Hotel Skjern med Mogens Glistrup som 
taler var et vælgermøde i den helt gamle 
stil med tilråb og kommentarer fra pub
likum. - En ædelsten for 50 øre og en 
historie oven i købet vil Helle Husted 
Olesen tilbyde sine kunder, hvis de mø
der op i Stenboden i Østre Allé i Skjern.

Februar
1. Civilforsvaret i Skjern øver ledelses
funktion i form af et planspil.
2. Traktorforhandler Leo Lægsgaard i 
Østergade i Skjern har opført et nyt og 
300 kvm stort værksted.
3. Elever fra Skjern Byskole stillede 
spørgsmål til folketingskandidaterne på 
skolens vælgermøde. Det var hovedsage
ligt atomkraft, forsvar, inddoktrinering, 
som eleverne ønskede svar på.
7. Som deltidsansat stadionmand er SG’s 
folboldtræner gennem mange år, Jørgen 
Hansen, blevet Preben Nielsens efter
følger. - Udsalgstilbudene i Skjern Bo
ligmontering var så besnærende, at nogle 
udholdt en hel nat ved butiksdøren. - 
Ungdomsklubben på Finderupsvej har 
haft besøg af færdselspolitiet fra Viborg, 
som demonstrerede politiets funktion 
med udstyret i en patruljevogn.
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Eigil Pedersen
Statsaut. 
installatør

Telefon
35 04 33 og 35 06 34

8. Det blev fabrikant Egon Søgård, som 
fik Skjern Håndværker- og Industrifor
enings nyindstiftede initiativpris. Egon

zmgolf
KONTORNYT LJ BOGHANDEL
OSTIRGADE 13 • SKJERN -TLF 35 09 22

CYKLE-
OG
TRÆHANDEL

Karl Fjord
Telefon 35 00 65

C. Jensens Enke
Telefon 35 09 00*

magnu, 
tarsens

CYKLER
KNALLERTER

MARTIN
JENSEN
Telefon 35 01 39

Søgårds virke er både på det erhvervs
mæssige og det kulturelle område. - På 
Skjern Håndværker- og Industriforenings 
generalforsamling sagde Teknisk Skoles 
formand, Heiberg Mortensen, om sko
len, at den er i vældig vækst med en stor 
betydning som uddannelsessted.
10. Formanden for Skjern Eksportmar
ked, Kjeld Andresen, bekendtgjorde på 
generalforsamlingen, at et underskud i 
året 1975 var blevet vendt til et pænt 
overskud.
11. Kompagnichef J. Lykke lensen fra 
hjemmeværnskompagniet i Skjern ser 
gerne kompagniet styrket, og derfor er 
der for tiden en hvervekampagne i gang. 
- Skjern Håndværker- og Industrifor
ening har fastsat industriferien i Skjern 
til den 11.-31. juli. - 3 alternative for
slag til planen for Skjern by fra byplan
firmaet Møller & Wichmann er nu ble
vet forelagt Skjern Byråd. - I øjeblikket 
er der ingen mangel på arbejdskraft i 
Skjern. Det fremgår af en rundspørge, 
som har været sendt ud til 72 virksom
heder. Den anden uge i januar var le
dighedsprocenten i Skjern 11,1.
13. Spejderhytten ved Vardevej i Skjern 
skal moderniseres. Kassereren, overass. 
lens Dybdahl, Skjern, oplyser, at der er 
et overskud på 6900 kr., og at der såle
des er økonomisk baggrund for at påbe
gynde arbejdet.
14. lørgen Hansen og Poul Chr. Jørgen
sen, begge SG’ere, har taget initiativ til 
hyggeaften-arrangementer for 13—18- 
årige.
16. Ca. 60 grønsmutter har holdt faste
lavnsfest på Cirklen med tøndeslagning.
17. Det har været en sæson med en 
række af dygtige foredragsholdere, et 
godt og interessant år for foreningen 
Bedre Hørelse, oplyste fungerende for
mand Jørgen Jørgensen, Tarm, på for
eningens generalforsamlingen.
18. De handlende i Skjern opfordres nu 
kraftigt til at gøre danske varer særligt 
attraktive.
19. AL Stålspær på Industrivej i Skjern 
har fået mere plads med en nybygning 
på 1140 kvm.
21. Formanden for Skjern Bank, lands
retssagfører Hans Abildgaard, oplyste 
på bankens generalforsamling, at indlå
net var steget med 22 % mod landets 
øvrige pengeinstitutters 12 %. - Skjern- 
egnens landmænd har været på besøg 
hos DLAM i Skjern for at studere land

brugsmaskiner. - SG’s fastelavnsfest i 
Skjernrhallen blev en dejligt fest for 
børnene.
22. Stadion-udvalget i Skjern ønsker et 
lån på 100.000 kr. til lysanlæg og vand
boring
23. KFUM og K’s Idrætsforening har 
holdt åbent hus på Cirklen. - Skjern 
Handelsforening har valgt ny formand. 
Det blev materialist Ebbe Jepsen, som 
skal virke på denne post. Næstformand 
blev trikotagehandler Jesper Graakær, 
og kasserer blev bankdirektør Curt 
Knudsen. Brugsuddeler Jens Brændgaard 
er blevet sekretær.
25. KFUK-spejderne tilrettelægger som
merferien, som skal tilbringes som fa
miliecamping i Frederikshavn under 
navnet »Ekkoloddet«, hvor KFUK-spej- 
derne skal have landslejr.
26. Den 18-årige Skjern-pige Erna Pe
dersen er udtaget til ungdomslandshol
det i håndbold. - Møllens venner for
ener sig nu for at bevare et smukt var
tegn for Skjern.
27. Koncert i Skjern kirke med solosang 
og orgelspil af solisterne C. J. Andre
sen, Ulfborg, og Aase Emborg, Køben
havn.
28. Borgermøde om centerplanlægnin
gen i Skjern.

Marts
1. Vandmøllen i Bundsbæk er nu i or
den og kan male mel til eget brød i 
møllestuen. Men tilbage står nu færdig
gørelsen af møllestuen. - Stauning Luft
havn har et stigende passagertal som 
gølge af jetdriften. - Optiker P. Foms- 
gaard har solgt sin forretning i Øster
gade i Skjern til Grete og Per Vilain, 
Brabrand. - Skjern Bank nedsætter ud
lånsrenten med 1 % i overensstemmelse 
med diskontofaldet.
2. Skjern Skytteforening vil dæmpe 
støjen på banen ved Ånumvej.
3. Den sidste jydepottekone i Danmark 
er død. Det var den kendte pottemager- 
ske Maren Hansen, Skjern. Der er på 
Nationalmuseet opbevaret en del af hen
des ting. - På Kirkeligt Samfunds møde 
talte provst Vagn Kvist om det moderne 
menneskes livsvilkår. - En relativ sjæl
den flyvemaskine af typen Luscombe- 
Silvaire er blevet erhvervet af KZ- og 
veteranklubben i Stauning. - Udvidelse 
af EUC i Skjern med 280 kvm kongres
sal med plads til 350 mennesker taget i 
brug. - Ringkjøbing Bank, Skjern, viser 
porcelænet Flora Danica. Det er kroejer 
Poul Oehlenschläger, som har udlånt 
det.
6. Søndagsskolen i missionshuset på Fin- 
derupsvej indbød mor og far til fest. - 
Edel og Palle Adamsen er sikret som 
værtspar endnu en sæson på Skjren A 
Camping.
7. Besætningsudvidelser og de skatte
mæssige følger deraf blev omtalt på 
Skjern-Tarm-egnens Kredsforenings ge
neralforsamling. - Skjern Stadion har 
fået et rentefrit lån af Skjern Byråd på 
100.000 kr.
9. På Skjern og Omegns Frimærkeklubs
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Oplev et par dejlige timer - 
gå i biografen

Den billigste fornøjelse -
i det store format

BIO-SKJERN
Telefon 35 03 01

A«f^BOGHaNDEL
SKJERN
(07) 35 16 66

RADIO
&
tv • • • Harry Troelsen

Bredgade 85 - Skjern

Maskinfabrikken

HERBORG A/S
Skjern

auktion blev en 10-øre fra 1945 solgt 
for 205 kr.
10. Skjern Reservedelsdepot v/ grosserer 
Jørn Jensen har købt Holmstoel-byg- 
ningen for 1,3 mill. kr. - Indre Missions 
Samfundsråd har valgt gdr. K. Svend- 
sen-Tune til ny formand. - Kun 200 ud 
af 2200 husstande i Skjern by har meldt 
sig til det nye fælles TV-antenneanlæg.
13. Tanken om et nyt kirkeorgel i 
Skjern kirke begynder så småt at tage 
form. - Skjern-Tarm Motorsport star
tede det første orienteringsløb med 35 
biler. - Skjern Rideklub havde klub
stævne.
14. Ved forældreafstemningen om vin
terferie gik et stort flertal ind for at be
vare ferien.
15. Venstre-folkene har været på besøg 
på Skjern tekniske Skole.
17. To tyske statsborgere har søgt om 
optagelse i henholdsvis lottekorpset og 
hjemmeværnet i Skjern-kompagniet.
20. Ved et bordtennisstævne i Hamme
rum opnåede lilleputterne fra Skjern 
KFUM at blive forbundsmestre. Holdet 
bestod af Mike Jensen, Kim Thorius og 
Morten Gross. - SG sluttede en god 
gymnastiksæson med en meget festlig 
forårsopvisning i Skjern-hallen.
22. -23. Billeder og plancher, der fortæl
ler om FDF og FPF’s historie vistes i et 
rullende udstillingslokale.
23. Alex Campbell, Skotland og Jens 
Memfis og Niels Hausgaard fra Vend
syssel spillede og sang i Kirkeskolens 
aula. Skjern Bibliotek var arrangør.
24. På Skjern Antenneforenings gene
ralforsamling blev det oplyst, at mulig
heden for at tyske og norske TV-signa- 
ler, som modtages fra Skjerns 80 meter 
høje antennemast, kan retransmitteres 
overalt i Ringkøbing amt. - Pædagoger 
fra Skjern kommune præsenteret for un
dervisningsmateriale til brug for reli
gionsundervisningen, forestået af semi
narieadjunkt Kaj Mortensen, Nr. Nis
sum.
25. Karoline-uge i Unge Hjems børne
have på Amager. - Hyggeklubben for 
pensionister og ungdomsklubben i 
Skjern har haft besøg af folkene fra 
Tvind-skolerne.
27. Skytter fra Vestjylland mødtes til 
Landsjagtforeningens pokalskydning. - 
SG’s herrejuniorer i håndbold opnåede 
en bronzemedalje ved et danmarksme
sterskabsstævne i Erritsø.

SLAGTERMESTER

F j ølner 
Lydersen

Østergade 25 . Skjern
Telefon (07) 35 02 19

28. Faster-Skjern Mejeri har åbnet en 
ny butik på Mølletorvet. - Foreningen 
til bevarelse af Skjerns gamle bygninger 
er nu blevet dannet.

26. -27. Skjern Boligmontering havde ud
stilling af ægte og skønne pakistanske 
tæpper.
29. Skjern Husmoder- og Husholdnings
forening havde udstilling af sæsonens 
arbejde.
30. Fhv. finansminister Poul Møller 
sagde på et møde i Dansk Arbejde: 
»Løsningen af den valutariske krise lig
ger hos befolkningen - ikke hos politi
kerne.« - KFUK’s grønsmutter havde 
fest med deres mødre på Cirklen.

April
23. Skjerns gyldne nøgle blev overrakt 
borgmesteren i den tyske by Gaimers
heim i Bayern af folkedansere fra SG.
24. Skjern Amatørbokseklub har fostret 
en jydsk mester, den 14-årige Ove Bjerg.
- Wacond, som ejes af Lizzie og John 
Clausen, er blevet købt af ingeniør Leif 
Sig Jensen, Skjern, og han vil opgive sit 
kandidatur i Skjern-kredsens Venstre. - 
Ved en cyklistprøve ved Byskolen i 
Skjern i efteråret blev der fra 6. klasse 
fundet to meget dygtige cyklister. Det 
var Erik Simonsen og Karin Fynboe. De 
kvalificerede sig til landsdelsfinalen i 
Holstebro, hvor Erik Simonsen blev 
nr. 1.
25. Generalforsamling i Civilforsvars
forbundet og DKB. - Fragtruten Skjern- 
Kolding har skiftet »ejer«. Det er Frost 
Andersen, som har afgivet ruten til fir
maet J. M. Jensen, Skjern. - Åbningen 
af Skjern Friluftsbad forsinket på grund 
af det ugunstige vejrlig. - Der er nu gi
vet grønt lys for moderniseringen af 
Skjern Byskole. Forslaget er at sanere 
den høje bygning ud mod Bredgade og 
»hestestalden« i skolegården. - Den tid
ligere Lyager skole er af Skjern kom
mune blevet solgt til direktør Jørgen Pe
ter Houlberg, Hørsholm, for 225.000 kr.
- Den nystiftede Skjern Kommunes Be
varingsforening vil nu koncentrere sig 
om den gamle vindmølle på Langager
vej, så den kan stå som en slags vartegn 
for byen. Bestyrelsen er blevet konstitue
ret med fru Lisbeth Strandbygaard som 
formand, fabrikant Egon Søgaard som 
næstformand og fru Ellen Nielsen som 
kasserer.
27. Skjern KFUM og K’s Idrætsforening 
har uddelt lederpokalen til Knud Lang
bo.
28. Til afløsning af den 1-årige under
visning til handelseksamen på Vestjydsk 
Handelsskole indføres fra august i år 
den nye erhvervsfaglige grunduddan
nelse. - Skjern kommune sælger bygge
grunde i det nye boligområde Skovbrin
ken. Det drejer sig om 25 grunde fra 
787-1133 kvm til priser på henholdsvis 
57,75 kr. og 48,85 kr. pr. kvm. - En stor 
afgørelse for Skjern Byråd i den kom
mende tid vedrørende biblioteks- og 
svømmehalsbyggeri bliver, hvilket der 
skal bygges først. De koster hver ca. 6 
mill, kr., men der bliver ikke råd til 
dem begge på en gang.
30. Skjern Tennisklub åbnede sæsonen.
- Hollandske lystfiskere vil komme fly
vende hertil for at fiske i Skjern Å.
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Maj
1. Camping-standeren gik til tops på 
Skjern Campingplads - 1. maj demon
stration i Skjern med faner fra socialde

mokratiske foreninger og forskellige 
fagforeninger gennem byen. - CF's 
Marchforening arrangerede årets rak
kermarch.
2. Folkedansen i Skjern-hallen har stor 
tilslutning med 240 dansere. - 3. Ved 
Skjern Svømmeklubs generalforsamling 
oplystes, at medlemstallet falder foruro
ligende støt.
7. Kulturuge i Skjern. - Natur og Ung
dom arrangere udflugt til Borris Hede, 
hvor deltagerne oplevede de sjældne og 
særprægede urfugles adfærd. - Skjern 
Skytteforening er i fuld gang med at 
lave en lydisolerende jordvold, som vil 
koste 60.000 kr.

10. Firmaet »Revisam« har indrettet sig 
i nye smukke lokaler i Østergade i 
Skjern i bøssemager Korsholms nye til
bygning. Revisam i Skjern har udviklet 
sig meget stærkt de sidste par år. - For
anlediget af AOF’s kulturarrangement 
udstilles der mange steder i Skjern ting 
og sager forarbejdet af folk i alle al
dersgrupper. - »Den slanke Linie«s med
lemmer har på 8 måneder samlet mistet 
1834 kg. - Børnetandplejen i Skjern 
kommune er blevet vurderet meget højt, 
idet man i byrådet har valgt den dyreste 
løsning på dette problem.
11. Nu skal der gøres noget alvorligt for 
at gøre Skjern by til en god handelsby. 
Der skal være fest i gaden og dans om 
majstangen, og det kommer til at koste 
mange penge. Der er blevet nedsat et 
reklameudvalg under handelsforeningen 
bestående af urmager R. Myrup, bog
trykker N. E. Strandbygaard og er
hvervschef Fl. Kongshede. - Det blev en 
vellykket tur for husholdningsforenin
gerne i Dejbjerg og Skjern med besøg i 
Bjerremosegård ved Horne og Tjære
borg Rejsebureau. - En hel ny Skjern 
by med Bredgade som gågade ligger som 
plan hos byplanfirmaet Møller & Wich
mann.
12. En uheldig Skjern-borger stod for 
sent op, da attraktive byggegrunde blev 
solgt på Skjern Rådhus. Det viste sig, at 

nogle allerede havde »boet« på rådhuset 
nogle dage, da købsdagen oprandt. Så 
det gamle ordsprog om, at den, der 
kommer først til møllen .. ., gælder også 
i Skjern. Ordningen er blevet meget kri
tiseret, fordi man mener, den tilgodeser 
folk med kendskab til de specielle for
hold i Skjern. - Borgmester Chr. Lunds- 
gaards besøg på maskinfabrikken Her
borg i forbindelse med kulturugen blev 
vellykket.
13. Skjern Kirke afholdt koncert med 
Skjern Harmoniorkester med Tom Blom 
som dirigent. Endvidere medvirkede kir
kekoret. Ved orglet var Willy Egmose. - 
Skjern Bank vil om kort tid betjene 
kunder fra en bankbus. Det er henven
delser fra landsognene, som har gjort, 
at banken har taget dette initiativ. Det 
er Stauning, Dejbjerg, Hanning, Astrup, 
Faster og Bølling, som får besøg af 
bankbussen.
14. Ved afslutningen af AOF's kulturuge 
i Skjern var der åbent hus hos Søgaard 
Autobetræk. Der var ca. 500 mennesker, 
som interesserede fulgte produktionen 
fra tilskæringen til det færdige produkt, 
og mange spørgsmål fra gæsterne til 
medarbejderne blev besvaret. - Mari
nens hæderstegn blev tildelt Jens Hei
berg Mortensen, som i 22 år har været 
marineformand i Skjern. 1 øvrigt blev 
25-års tegnet uddelt til Knud Mathiasen,

FM © Copenhagen press

Få bedre 
råd

Der er mange fordele ved at bruge 
Sparekassen. Her træffer man folk 
med økonomi som speciale, fagfolk som ved, 
hvordan man får noget ud af pengene.

Derfor: Tal med Sparekassen før der 
handles. Uanset om det gælder køb 
og salg af værdipapirer, eget hus eller bare 
almindelige daglige økonomiske 
spørgsmål.

- Hvad, mener De om situationen? 
-Ja, hvad skal man sige?
- Næh - det siger jeg også!

Spørg

SPAREKASSEN
-så har du et problem mindre.
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Linds Farvehandel
v/ Svend Gottfredsen

PERLE SKO
v/ Henning Jensen

Østergade 6 - Skjern
Tlf. (07) 35 01 83

Verny Gregersen, Erik Orloff Lauridsen 
og Kaj Orloff Lauridsen.
16. Amagerskolen afholdt stor forårs
koncert. - Et ungt og nyt orkester blev 
set og hørt for første gang ved kultur
ugen i Skjern. Det er »Mini-Gruppen«, 
der består af 11-årige Lena Borup, Pe
ter Westphall, Henrik Olsen og Peter 
Christiansen. - Indsatsen for at få nye 
virksomheder etableret i Skjern-området 
bør øges. Det udtalte AOF’s formand, 
Leif Pedersen.
17. Turistforeningens generalforsamling. 
- Ved et hollandsk-dansk boksestævne i 
Amsterdam vandt Skjern-bokseren Brian 
Jensen en flot pokal i letmellemvægt.
19.-21. Nøglefesten i Skjern har været 
alle tiders succes.

Tlf. (07) 35 12 13

Centrum Møbler
Tonni Christensen

Bredgade 80 - Skjern
Tlf. (07) 35 20 74

19. Set. Georgs Gildets forårsbasar gav 
et pænt overskud.
20. Skjern-spejdere får træningsplads i 
Skjerns anlæg bag tennisbanerne.
21. Divisionsløb i Skjern for 140 mini
spejdere i Det danske Spejderkorps. - 
De ældste klasser i Kirkeskolen i Skjern 
tog afsked med deres skole med manér. 
Der var mange sjove påfund af 3. real 
A og B i en revy, hvor lærerne måtte 
stå for skud. Et indslag i revyen bestod 
i, at lærerne måtte give en karakteristik 
af sig selv. - Den kristne Friskole i 
Skjern er i fuld gang med at udbygge 
skolen på Fasanvej. - Skjern Bank viser 
maleriudstilling med billeder af fr. Anne

leder fra den vestjydske natur« bliver 
vist i Ringkjøbing Bank. Det er Grete 
og Stig Sund, som har frembragt moti
ver fra den vestjydske natur. - Evange
lisk-luthersk Missions forårsmøde blev 
åbnet af formanden, Anders Lodahl, Fa
ster.
24. Til formand for Skjern Erhvervsråd 
er bogtrykker N. E. Strandbygaard ble
vet valgt.
25. En elev fra Kirkeskolen i Skjern 
klarede cyklistprøven helt fejlfrit og op 
nåede dermed maximum point 600. Det 
var Mikael Bork, som derfor går videre 
til landsdelsprøven i næste skoleår.
27.-28.-29. Majfest arrangeret af de 
handlende i Skjern. Majstang på fest
pladsen med sang og musik.
29. Lærer P. E. Bechmann, Skjern, til
træder stillingen som præst for Brødre
menigheden i Hopedale, et lille eskimo
samfund i Canada.
30. Det er bestemt ikke dovenskab, som 
ligger til grund for, at der er 300.000 kr. 
i anpartselskabet Skjern Industrigård, 
som ikke er blevet brugt. Men det er 
mangel på henvendelser fra driftige fa
brikanter, som ønsker at etablere sig i 
Skjern«, siger formanden, fhv. borgme
ster Stie Hansen. - Det er skoleudflugts
tid, og det ses tydeligt ved banegård og 
busser. Mange forventningsfulde og »ny- 
pudsede« børn skal med tog, som i dag 
jo er en oplevelse for de fleste. - Der er 
nu opslået en stilling som musikkonsu
lent i Skjern og Egvad kommuner Man 
håber også at finde en afløser for Tom 
Blom som leder af Skjern Harmonior
kester.
31. Skjern-egnens Hovedkreds stod som 
arrangør af en meget vellykket opvis
ning af Flensted-Jensens gymnaster i 
Skjern-hallen. - Det er stadig vanskeligt 
for bilister at forstå parkeringsbestem
melserne i Østergade i Skjern.

City-Kiosken
Østergade 2 - Skjern

Tlf. 35 10 40 - 35 23 56

Østergade 3 - Skjern

Kirstine Stenbæk Johnsen, Adelvej 4, 
Skjern. Den vestjydske natur og de men
nesker, som bebor den, har inspireret 
maleren. - Der blev demonstreret fåre- 
klipning for Amagerskolens børnehave
klasse ved Ernst Kristensen, Astrup. - 
En af de største forureningskilder i 
Skjernå-systemet er okkerudledningen 
fra de gamle kullejer i Haunstrup. Det 
prøver man at afhjælpe ved at tilsætte 
vandet kalk.
22. Skjem-kredsens KFUM og K har 
haft forårsmøde med indbudte gæster 
fra Kristianssand i Norge. - »Ugens bil

Juni
2. På Skjern Lawn Tennisklubs general
forsamling blev det oplyst, at foreningen 
har 122 medlemmer. - På Skjern Papir
fabrik er fabrikschef Thue Nielsen ble
vet udnævnt til salgsdirektør og civilin
geniør Mogens Lindholm til teknisk di
rektør.
3. På Luthersk Missionsforenings års
møde i Skjern talte landsformanden 
Gunnar Svendsen, Øster Marie, Born
holm. - Knud Evald Nielsen, Stauning, 
er blevet kåret som fuglekonge hos For
svarsbrødrene. - Rejsegilde på veteran- 
flymuseet i Stauning.
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Fra gamle postkort med
Skjern-motiver

Udsigt mod nord fra kirketårnet på Skjern kirke omkring 1904.
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Kongevej i Skjern i slutningen af 1800-tallet. Alle de gamle huse ligger der endnu. Huset helt 
til højre i billedet ligger endnu på Chr. Hansens Vej.



Østergade ca. 1902. Til venstre ses bygningen, hvor Østergades Foto ligger.

Østergade ca. 1904. Bemærk, at det hus, som læge Svaneborg nu bor i, er blevet bygget.



Skolegade pyntet i anledning af modtagelsen af kong Frederik VIII og dronning Louise samt 
prins Gustav og prinsesserne Thyra og Dagmar 30. juli 1908. Herren med den hvide kasket er 
gartner Oldager, og herren med cyklen er lærer Kaspersen. Bygningen til højre i billedet er 
J. Strandbygaards Bogtrykkeri. I baggrunden Kirkeskolen.

Skjern Aktietømmerhandel dominerer billedet i forgrunden op mod jerbanen. Til højre ses 
Husholdningsskolen på hjørnet af Bredgade og Kongevej. Kirkeskolen anes til venstre i bil
ledet, som er fra ca. 1907.



Bredgade omkring år 1907 med den gamle husholdningsskole på hjørnet til Kongevej. I bag
grunden til venstre ses lægehuset, Villa Alba, som er bygget omkring 1902. Det er det hus, som 
læge Rimestad i dag bor i.

Skjern Aktietømmerhandel til højre. Lige over for, hvor nu tandlæge Hammerskov har klinik, havde tømmerhandlen 
udsalg af støbegods. Billedet er fra ca. 1910.



Savskæreriet i Mellemgade før det nedbrændte i 1907. Huset til højre ligger endnu på hjørnet 
af Søndergade og Mellemgade.

Vestergade (det nuværende Poppelallé) set fra vest. Til højre i billedet ligger »Kommunehu
set«, som havde tre lejligheder. En dejlig, gammel gaslampe ses i forgrunden. Billedet er fra 
omkring 1902.



Forretningen, der blev kaldet »Tugthusudsalget«, 
fordi man solgte lærred, som blev lavet i Horsens 
Tugthus. Lærredet var næsten uopslideligt og blev 
brugt til lagener og arbejdstrøjer. Til gengæld var det 
ikke fri for at kradse lidt.

Interiør fra »Tugthusudsalget«. Ejen
dommen nedbrændte 26. septem
ber 1912. Samtidig blev Outzens 
hus, det første hus i Skjern, revet 
ned. Det lå der, hvor biografen nu 
ligger.

Vognmand Eskild Kirkegaard, som boede på Mølletorvet, præsenterer alle sine fine chara
bancer, droscher og i alt 11 heste. Billedet er fra begyndelsen af år 1900.



Brdr. Christiansen
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Bredgade 72 . Skjern
Telefon (07) 35 13 88

Skjern Dagblad
Telefon 35 12 00

ARNOLDS
RADIO

Bredgade 25 . Tlf. 35 03 14

Byens urmager
Byens guldsmed

Byens optiker

M. Christensen & Søn
(07) 35 15 11 og 35 11 84

Forretningen med det 
store udvalg

Deres annonce bliver

læst i

UGEPOSTEN

Tryg Forsikring
Bredgade 82 - Skjern

Tlf. 35 02 44
Telefon 35 13 11

4. Ved KZ- og veteranfly-rallyet i Stau
ning Lufthavn var der store problemer 
med den hårde nordvestenvind. - De to 
unge beatgrupper Hjemmebryg, Skjern, 
og Poker, Videbæk, debuterede med 
beatbal på Hotel Skjern. - Den gamle 
ovn på Bundsbæk Mølle vil komme i 
gang sankthans-aften. - Skjern Brevdue
forenings ærespræmie er blevet vundet 
af Chr. Sunesen med sin due, som præ
sterede en gennemsnitsfart på 1001,70 m 
pr. minut. - På SG’s generalforsamling 
blev der valgt en ny formand. Det blev 
Svend Gottfredsen. Han afløser Kaj 
Axelsen.
8. Cirkus Benneweis i Skjern. - På De 
gamles Hjem i Skjern har elever fra 
Kirkeskolens 8. klasse opført teaterstyk
ket »Dødens Triumf«.
9. Generalforsamling i Røde Kors, hvor 
formanden, Arnold Andersen, sagde, at 
det forløbne år havde været lige så godt 
som i 1976.
10. Skjern Byskole havde dimissionsfest, 
hvor man tog afsked med 120 elever.
12. Ved Indre Missions sommermøde i 
Skjern Anlæg talte pastor Peder Jensen, 
Give.
13. Folkedansen kommer igen som fag i 
ungdomsskolen. - Skjern Tennisklubs 
ny formand blev Poul Gross Jørgensen.
- Kirkeskolen dimitterede 59 elever.
14. På Amagerskolen tog man ved di
missionsfesten afsked med 39 elever. - 
Skjern Realkursus har i år dimitteret 28 
elever.
15. Skjern-egnens Hovedkreds sluttede 
sommergymnastikken med en stor op
visning af ca. 400 gymnaster og fane
overrækkelse.
16. Ringkjøbinb Bank, Skjern, udstiller 
for tiden sparebøsser i mange forskellige 
udformninger. - Generalforsamling i 
Skjern-Tarm Teaterforening, hvor for
manden, overbibliotekar Lund Andersen 
trak sig tilbage. - Der er ikke plads til 
skolepsykologerne på Skjern Rådhus. 
Som en midlertidig løsning på proble
met vil byrådet stille lokaler til rådighed 
for psykologerne på Borris gamle skole.
- Møbelfabrikant O. Bank Larsen, 
Skjern, har med et meget smukt skabs- 
arrangement fået salgssucces i mange 
lande.
17. Fiskeriminister Svend Jacobsen har 
været på besøg ved Skjern Å for at tage 
okkerbekæmpelsen i øjesyn.
20. Peter Gjerulf Nielsen, medlem af 
det meget berømte orkester »Gnags« og 
søn af Else og K. T. Nielsen, Dommer
gården, Skjern, har af Statens Kunst
fond modtaget et legat på 10.000 kr.

som påskønnelse for hans indsats som 
komponist.
21. Amtsfællesskuet i Skjern samlede 
7000 gæster. - En klasse på 22 elever, 
som i 1951 tog mellemskoleeksamen fra 
Byskolen i Skjern har været samlet til 
25 års jubilæum.
23. På Skjern Museum er der for tiden
en udstilling, som viser vestjydsk kirke
kunst. Det er fotografen Ronald Pay, 
som ved besøg i vestjydske kirker har 
lavet en »billedbog« i fotos af gammel 
kirkekunst i Ringkøbing amt. - Pensio
nisterne i Skjern har været på deres år
lige sommerudflugt, som gik til Lemvig. 
- På dyrskuepladsen i Skjern havde 
FDF og KFUK-spejderne inviteret til 
sankthansfest. - 23 unge indenfor
KFUM og K’s Idrætsforening rejser for
skellige steder hen på kurser for at være 
rustet til den kommende sæson. - Mid
sommervisen var blevet oversat til flere 
sprog til glæde for de mange turister, 
som opholdt sig på Skjern-Å-Camping 
sankthansaften.
24. Hellig Kors Kloster på Dejbjerg 
hede er nu i stand til at modtage gæ
ster, som trænger til stilhed og fred.
26. En tur i serien »Kend din egn«, som 
er arrangeret af Skjern Turistforening, 
gik til Tipperne. - Denise Klemm fra 
Gladstone i Australien, som er Rotary- 
student og på udvekslingsrejse i Dan
mark, overbragte en hilsen fra Gladsto
nes distriktkommunes borgmester til 
Skjerns borgmester Chr. Lundsgaard..
30. Dansk Politiforbunds 75 års jubi
læum blev markeret ved en festlighed 
på Skjern politistation. Politiassistent 
Ingemann Pedersen, Tarm, talte på 
dansk landpolitis vegne. - I missionshu
set på Finderupsvej i Skjern talte mis
sionær og sygeplejerske Aase Kristian
sen om forholdene og sit virke i Nigeria.

Juli
30.-1.-2. Byfesten i Skjern blev afviklet 
over tre festlige dage med købstadsmar
ked, musik og dans, maleriauktion og 
med »Skjernmydsler« i toppen.
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JØRNS
HERREMAGASIN

Lige i centrum

Telefon 35 06 88

Cykler - Legetøj - Træsko 

Rebslageri

H. P. Sahl - Østergade 27
Grundlagt 1897

Østergades
Foto

Telefon 35 09 80

Købmand
K. JAKOBSEN

Vardevej 6 - Skjern
Telefon (07) 35 00 20

SPANG SKO
Møllegade 2

Telefon 35 01 97 
Skjern

Martin Bonde & Co.

Autoriseret 
installatør

Bredgade 65
Telefon 35 11 88

2. Skjern Karosserifabrik vil bygge fa
brikshal på 500 kvm. Niels Møller og 
Villy Bæk, Skjern, har formået at få en 
halv år gammel virksomhed til at gro 
og udvikle sig med moldsom fart. - Om
klædningsforholdene i Skjern Svømme
bad er under al kritik, mener livredder 
John Christensen.
4. Borris Kirke med sin meget interes
sante historie blev målet for turistfor
eningens »Kend din egn tur«. - Beat og 
gammel rock og engelsk popmusik kom
mer der meget talentfuldt ud af det re
lativt nye Skjern-orkester »Sjuks«, som 
består af Jan Kloster, Henrik Skjerning, 
Poul Erik Jensen, Gert Axelsen og Gert 
Hedegaard.
8. »Vis glæde - vind vinner«. Under 
dette motto drager omkring 65 grønne 
spejdere fra Skjern og Lem på den år
lige KFUK-landslejr. Lejren varer i 10 
dage og er henlagt ved Frederikshavn.
12. Det franske fjernsyn, Television 
Française, har filmet i Sædding Kirke, 
hvor det var Søren Kierkegaard, det 
franske fjernsyn interesesrede sig for.
13. Skjern kommune vil nu se nærmere 
på det rekreative område i brunkuls
lejerne i Ejstrup. Årsagen til kommu
nens skridt er det meget dramatiske 
ulykke i brunkulslejerne i Fiskbæk for
leden, som kostede et menneskeliv. - 
Skjern-Tarm-egnens Landboforenings 
sommerudflugt gik i år til de sønder
jyske forsøgsgårde.
14. Politiet vil nu skride ind mod den 
ulovlige parkering foran Skjern Post
hus. - Konsulent Ravn oplyser, at flyve
havren i år er et problem.

16. Fabrikant Carl C. Jensen og hans 
folk har travlt med at samle en kæmpe
parabol samt antennemast til den store 
TV-antenne i Skjern. I begyndelsen af 
august regner man med, at antennen er 
klar til at modtage seks TV-program- 
mer samt mange radioprogrammer.

17. 40 FDF’ere med ledere og tanter har 
haft en dejlig tur til Bornholm.
19. Petersmindeprisen, som er indstiftet 
af Else og K. T. Nielsen, er i år tildelt 
bibliotekar Rudolf Lund-Andersen for 
uegennyttigt arbejde for Skjern. - Bor
ris Forsøgsstations nedbørsmåling viste 
15,2 mm. Dog viste det et underskud på 
14,5 mm, idet fordampningen var 29,7 
mm.
21. Museumsinspektør Kim Clausen og 
hans medhjælper, H. P. Thordrup, har 
gjort et stort arbejde med museet i an
lægget. Museet er blevet lyst og venligt 
og er et besøg værd.
28. »Ved sammenhold blev vundet frugt
bar jord«, sådan lyder de ord, som er 
prentet på mindestenen for ådalens af

vanding. Stenen blev afsløret ved pum
pestation Nord under overværelse af fhv. 
landbrugsminister, folketingets formand 
Karl Skytte.
29. Skjern-Tarm-egnens Landbofor
enings kontorbygning i Nygade er ble
vet færdig. Lokalerne er nu på 790 kvm, 
og foreningen beskæftiger 41.
30. -31. På golfbanen i Dejbjerg afvikle
des Maersk Cup-stævnet med deltagelse
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Central-vaskeriet

Bækgå rdsvej 35
Telefon (07) 35 03 43

af 250 spillere. - Skjern Billardklub 
mangler medlemmer. Klubbens formand, 
Lykke Vorup, oplyser, at man på gene
ralforsamlingen kun har et punkt på 
dagsordenen, nemlig optagelse af nye 
medlemmer. - Ved Skjern-Tarm-egnens 
Landboforenings sommermøde på Bor
ris Landbrugsskole talte Nana Jensen 
om en rejse til Japan.

Hotel Vestjyden
Telefon 35 11 88

SKOLEGADES 
BAGERI

E. Lund Jensen
Telefon 35 00 43

A ugust
1. Af de 150 pladser til den erhvervsfag
lige grunduddannelse, som Vestjydsk 
Handelsskole har fået bevilget, er der 
endnu nogle, som ikke er besat. - 39 
KFUK-spejderpiger vendte hjem fra 
landslejren ved Frederikshavn. - Engel
ske spejdere har besøgt Skjern i nogle 
dage for at »se, opleve og lære«. Spej
derne er fra Buckinghamshire og Bark- 
shire.
2. Efter 10 års præstegerning i Dejbjerg 
flytter Johs. Larsen med familie til 
Høng på Vestsjælland. - Købmændene 
og hotellerne i Bredgade i Skjern er 
utilfredse med skiltningen ved indkørs
len til byen. - Et engelsk sækkepibeband

Se først i

Trikotage-
Magasinet 
v/ Kr. Abildhauge 
Therkildsen

Østergade 1 . Skjern
Telefon 35 02 47

gav koncert i gaden i anledning af FDF 
og FPF’s 75 og 25 års jubilæum.
3. Cirkus Schumann har for første gang 
været i Skjern. - Lystfiskerne ved Skjern 
Å har ikke fanget ret meget i tiden 
marts-juni på grund af for meget grøde 
i åen.
4. Den første skoledag.

SKJERN BRUGSFORENING 
giver 3 % i dividende

Skjern
Brugsforening
Jernbanegade
Telefon *35 08 00

5. SG’s store piger i 12-13 års alderen 
har opnået det fine resultat at blive

amtsmestre i sommerhåndboldturnerin- 
gen. - Etnologerne Jens Pinholt og Mi
kael Gravers har samlet ting fra to for
skellige primitive kulturer, Karenerne, i 
Nordvest-Thailand og Reef-øboerne, 
som hører til Salomon-øerne. Det bliver 
Skjern Museum, som vil åbne en ud
stilling med disse spændende ting. - 
»Hurra for det danske - det beskæftiger 
os alle«. Under dette motto vil butikker 
i Skjern forsøge at få Skjern-borgere og 
andre til at købe dansk. - Indtil nu er 
der tilmeldt 425 abonnenter til fælles
antennen, og inden årets udgang kan de 
nye signaler modtages overalt i Skjern. 
8. En duehøg havde forvildet sig ind i 
dueslaget hos tømrermester Willy Dam- 
gaard, Borris, hvor den havde dræbt to 
duer. - Skjern Billardklub har holdt ek
straordinær generalforsamling, hvor 
man vedtog at udvide medlemsalderen 
til 12 år. - Medlemstallet i Skjern Tu
ristforening er vokset med 200 i løbet af 
sommeren, så foreningen tæller i dag ca. 
600.
10. Skjern Byråd tog samlet en tur i 
Skjern Bio for at se en gammel filmop
tagelse fra Skjern, som biografejer Wer
ner Husted har skænket kommunen. - 
Den dygtige unge Skjern-bokser Brian 
Jensen er blevet placeret som nr. fire på 
den danske bokserangliste i mellemvægt 
for juniorer.
12. EUC i Skjern har i det forløbne år 
haft 12.000 overnatninger. - Et ret så 
usædvanligt billede vil blive hængt op i 
Stauning Kirke. Billedet, som forestiller 
dommedag, er malet i 1600-tallet og har 
»gemt« sig bag tre lag maling, indtil 
konservator Rosing Holm, Alborg, tog 
sig af det.
13. -14. Pokal-svømmestævnet, som blev 
afviklet i Skjern Friluftsbad, og som 
var arrangeret af Skjern Svømmeklub, 
havde deltagere fra 12 jydske svømme- 
klubber.
15. FDF i Skjern markerede klasseop
rykningen ved med faner og trommer at 
marchere gennem byen.
16. Skjern Badmintonklub har holdt ge
neralforsamling, hvor formanden, John 
Gram Anderson, foreslog en kontingent
forhøjelse.
18. Kirkemusik-aftenen i Skjern Kirke 
med Willy Egmose ved skifte orgel og 
hammerspinet var en musikalsk ople
velse - En venskabsforbindelse mellem 
en vesttysk klub, DJK Westwacht, og 
Skjern KFUM’s Idrætsforening er ble
vet formidlet af Skjern Erhvervs- og Tu
ristkontor. - På Amagerskolen i Skjern 
klages der jævnligt over hovedpine og 
anden utilpashed. Man mener, der har 
forbindelse med varmluft-ventilations- 
systemet.
20. Bøssemager Korsholm i Skjern har 
afsluttet en større tilbygning. Forretnin
gen med alt indenfor jagt og fiskeri rå
der nu over 1400 kvm og er Danmarks 
største specialforretning indenfor dette 
område.
21. »Vi vil kun lade os påvirke af fjern
synet, hvis vi samtidigt kan overholde 
vore kvalitetskrav«, udtaler overbiblio-
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tekar R. Lund Andersen. Dette er sagt i 
forbindelse med det kulturchok, som er 
kommet til Skjern med de mange nye 
kanaler på TV-apparatet.
22. En af nyhederne i AOF’s program 
bliver et kursus for dagplejemødre som 
et erhvervsmæssigt kursus.
23. Mads Toft, som i mange har virket 
som lærer i Stauning, udgav i 1972 sine 
første digte og udsender netop nu en ny 
samling med titlen »Efterklang« på eget 
forlag - og i meget smuk udførelse. - 
Brugen af lommeregnere i skolernes 
ældste klasser bliver obligatorisk. Det 
bliver en simpel nødvendighed for at 
løse visse opgaver.
25. Tidligere Skjern-pige, Inge Jæger, nu 
Inge Woolcott, London, er blevet ridder 
af dannebrog. Årsagen er hendes store 
arbejde for »Danske Kvinders Samfund 
i London«.
26. På EUC i Skjern er der blevet holdt 
rejsegilde på den sidste del af byggeriet. 
Det drejer sig om en udvidelse af køk
kenet og en ny indgangsportal. - Alt ty
der på en meget vellykket kornhøst på 
Skjern-egnen. - »Mini-gruppen har ved 
lurfesten i Brørup vundet en førstepris, 
hvor de spillede egne melodier og frem
førte egne tekster.
28. Nøgleløbet 1977 for Skjern-Egvad- 
området havde i år rekorddeltagerantal, 
ca. 300 fra de uniformerede korps. - 
Skjern Brugsforening har planer om at 
udvide butiksarealet med dobbelt så me
get plads.
30. Foreningen af Stads- og Kommune
gartnere sluttede deres årsmøde på EUC 
i Skjern og takkede for gæstfrihed med 
at plante et træ ved Grønningen i Skjern. 
- En kæmpelaks på 14,5 kilo er taget i 
Skjern Å.
31. Skjern Kirkeskole havde deres eget 
idrætsstævne. Alle deltog på en eller an
den måde.

September
1. Forfatteren Klaus Rifbjerg fortalte 
om sin kunst og den aktuelle politiske 
holdning til kunsten. Skjern Bibliotek 
var arrangør. - Ungdomsklubben i 
Skjern, som har til huse i det gamle råd
hus, startede sæsonen med orkestret 
»Sjuks«, som fik de unge mennesker ud 
på dansegulvet. Klubleder Henning Rør
strøm orienterede om de aktiviteter, som 
klubben byder på.
2. På Hotel Skjern får de unge lokale 
musikgrupper en chance for at optræde 
offentligt og derved vise, både sig selv 
og andre, hvad de duer til.
4. Ringkøbing-Skjern-Tarm Flyveklub 
var vært ved det vestjydske mesterskab 
i motorflyvning. Mester blev Jens Mik
kelsen, Tarm. Vestjydsk mester i spe
cielle landings-discipliner blev Magnus 
Pedersen, Spjald.
5. To søstre har indrettet en lidt speciel 
forretning i Bredgade med møbler og 
tøj, som hedder »You and Me«. - En 
venskabsforbindelse af de mere festlige, 
som er bundet af familienavne som mo
ster og faster, er blevet til et regulært 
nordisk samarbejde for børnene på øen 

Moster i det vestlige Norge og Faster
børnene på Skjern-egnen. 24 børn fra 
Moster er kommet på besøg. - Der er 
stor uvished om slagterforretningens 
skæbne på Amager i Skjern. Forretnin
gens ejer, slagtermester Obling, har ud
budt den til salg.
7. Forventningerne om en spændende og 
festlig idrætsdag for Amagerskolen, både 
små og store elever, med nye og usæd
vanlige discipliner, såsom ridning, golf 
og orienteringsløb. - Skjern Rådhus er 
utæt. På trods af eksperters udtalelse om 
tæthed, så har den senere tids regnskyl 
afsløret utætheder overalt i bygningen.
8. På loppemarkedet i Skjern blev der 
omsat for ca. 13.000 kr. - Bestyrelsen i 
Skjern-Tarm Teaterforening har kon
stitueret sig med apoteker Jytte Møller 
på formandsposten og erhvervs- og tu
ristchef Sv. Michelsen, Tarm, som kas
serer. Som sekretær virker Else Tvede, 
Tarm, og forretningsfører for forenin
gen Marie Høgh, Skjern. - Aftenunder
visningen på Vestjydsk Handelsskole fik 
tilmeldt 301 deltagere, fordelt på 14 
hold. Det er ca. 40 mere end sidste år.
9. I hele september måned kan man i 
Ringkjøbing Bank se en udstilling, som 
omhandler FDF og FPF’s historie. - 
Pumpestationen på Amager blev ud
budt i offentlig licitation. Det bliver den
10. og sidste pumpestation, som skal 
lede kloakvandet fra Skjern by til rens
ningsanlægget.
10. Skjern Bridgeklub vil ikke opfattes 
som en lille eksklusiv klub. Derfor ind
byder klubben alle, som ønsker at lære 
dette ædle spil, til en instruktionskursus 
på 20 lektioner. - På Skjern Tricotage- 
farveri er 125 ansatte gået på arbejdsde
ling. Dette er følgen af en produktions
nedgang på 20 %.
11. Ved SG’s folkedanserafdelings første 
danseaften var der mødt 70 voksne.
12. Eva og Erling Krigslund har sagt de
res forpagtning af »Karina« i Bredgade 
op. - En gruppe forældre til elever i 

Skjern . Telefon 35 12 88

Kirkeskolen bygger en kæmpesandkasse 
i skolegården. Samtidigt vil en del af 
skolegården blive afgrænset med et le
vende hegn, så de små kan få deres eget 
område at tumle på.
14. På grund af de mange ulykker, som 
sker i hjemmene, vil Civilforsvaret i 
samarbejde med Dansk Røde Kors i 
Skjern oprette et kursus i førstehjælp. - 
Elevrådet på Kirkeskolen i Skjern har 
købt is-kiosken, som før stod på Grøn
ningen, for at sælge sundere varer som 
frugt og juice. Kiosken blev købt for 
500 kr.
15. Husholdningsforeningen og have
kredsen i Skjern stod som arrangør af 
et blomsterkursus på Amagerskolen. 
Konsulent Anna Rønnow, Århus, viste 
havens blomster i dekorationer. - 47 
pensionister i hyggeklubben har været 
på en tur til Limfjordsøerne Fur og 
Livø - og derfra med båd til Rønbjerg, 
hvor de så Hvitskøl Kloster. Turen blev 
ledet af Henning Rørstrøm.
16. Skjern Bokseklub har holdt general
forsamling. Formanden, Henning Jen
sen, kunne notere en god sæson. - Der 
blev festet på Skjern Eksportslagteri i

anledning af den store udvidelse, som 
bl. a. består af det nye frysehus i Ny
gade i Skjern. - Som et led i Byskolens 
idrætsdag var cykelprøverne et nyt og 
spændende led. De stillede meget store 
krav til udøverne, og der var da også 
kun tre, som opnåede de maksimale 7
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points. - Skjern Friluftsbad har haft en 
dårlig sæson med mindst 25 % færre be
søgende i år end sidste. Grunden er den 
nye dejlige svømmehal i Tarm, som bli
ver meget besøgt.
17. Østergade i Skjern blev gågade, skabt 
af Skjerns S-butikker, for en enkelt lør

dag formiddag.. - Skjern Skytteforenings 
skydebane er blevet åbnet igen.
20. Ved Evangelisk luthersk efterårs
møde talte prædikant Ove Dam, Rønne.
21. FDF’s sommerlejrfest på Cirklen.
22. Koncert i Skjern Kirke med jazzvio- 
linisten Svend Asmussen sammen med 
Putte Wickmann på klarinet og Ivan 
Renliden ved flyglet.
23. Teateraften, hvor Rimfakse opførte 
Ibsens »Peer Gynt«.
24. DIPAKU, som står for distriktspa
truljekonkurrence indenfor FDF/FPF i 
vestjydske distrikt, blev vundet af »Co
manche« fra Skjern. Præmien var et 
»vandrende« gyldent skind. - Lørdags
samvær bliver navnet på en række mø
der, som er begyndt i missionshuset på 
Finderupsvej. Det er Skjern-kredsens 
KFUM og K, som står bag arrangemen
tet. - Unge Hjem i Skjern ændrer nav
net til Alle Hjem. - Skjern Modelflyve- 
klub stod som arrangør af DM i model
fly. Den hårde blæst vanskeliggjorde 
flyvningen. Stævnets leder var lærer 
Erik Knudsen, Skjern.
25. En stenklub i Skjern er blevet en 
realitet. Den har haft stiftende general
forsamling. - Det er i år 25 år siden, at 
Sk(j)ern fik sit j igen.
26. Civilforsvaret i Skjern er begyndt 
kurser med det formål at uddanne nye 
folk i civilforsvarets vigtige funktioner. 
- Det er svært at få en afgørelse fra 
DSB om husene i Bredgade, som længe 
har stået tomme.
28. Den kommunale legeplads ved Fre
densgade i Skjern lukker, fordi menig
hedsrådet har købt grunden og vil op
føre en bygning til brug for konfirmand
undervisning og kontorer.

29. En stor sten, som blev fundet ved 
Amagerskolens udgravning, kom til ære

og værdighed, da den blev afsløret som 
navnesten på skolen. Borgmester Chr. 
Lundsgaard foretog afsløringen.

Oktober
1. Ved The Kingfisher Guild-mesterska- 
bet ved Skjern Å deltog 96 engelske lyst
fiskere. Arrangementet var tilrettelagt 
af turistchefen, Flemming Kongshede og 
frue. - På skoleinspektør C. A. Ma- 
thiassens loft i Borris er der fundet pa
troner fra frihedskampens tid. Man me
ner, det er engelske geværpatroner, som 
under krigen er blevet sendt til danske 
frihedskæmpere. - Skjern Billardklub vil 
holde åbent hus for at skaffe nye med
lemmer. - På grund af erhvervsoriente
ring i skolerne ved ungdommen mere 
om erhvervsliv og uddannelse nu, end 
tilfældet har været tidligere. De unge 
foretrækker faggrupper, hvor arbejdsløs
hed er mindst. - Et nyt brød - et så
kaldt kosakbrød - er nu at finde i ba
gerbutikkerne i Skjern. Brødet cr en 
blanding af rug og hvede og har lang 
tids holdbarhed. - I Skjern Menigheds
råd bliver der en stor udskiftning. Af de 
12 medlemmer, som menighedsrådet be
står af, bliver 7 skiftet ud, hvoraf de 3 
nye vælges af Indre Mission, 3 af den 
grundtvigske kreds, og det sidste nye 
medlem bliver valgt af Evangelisk lu
thersk Mission.
3. En ny butik er åbnet i Skjern. Det er 
et udsalgssted med garn som speciale. 
Den ligger på Østergades og Nygades 
hjørne og har fået navnet »Garnnøglen«. 
Den ejes af Eva Sandgaard Christensen.
- Skjern Skakklub har startet sæsonen 
på Cirklen i Skjern, hvor alle, som øn
sker at stifte bekendtskab med skakspil
let, nu kan komme og få det lært med 
bistand af klubbens veteraner.
4. På Borris Forsøgsstation har man i 
september målt nedbørsmængden til 
64,8 mm, hvor normalen skulle være 87.
- Skjern Rideklub vil til at bygge en ny 
ridehal med stald og cafeteria. Klubben 
har netop fået byggetilladelse. - På Cirk
len har KFUK-spejderne haft sommer
lejr- og oprykningsfest.
5. Skjern er blevet mindre. Indbygger
tallet er pr. 30. september 12.338 mod 
12.391 for 3 måneder siden, altså en til
bagegang på 53.
6. Der vil nu blive samlet ind til en 
Skjern-hal nr. 2. Det har 9 foreninger 
givet tilsagn om. - Fælles TV-anlægget 
har fået tilmeldt 350 husstande, noget

17



mindre end ønsket. - Der er ønsker fra 
forskellige sider om at fremskynde kom
munens plan om en skolesti med tunnel 
under Herning-banen fra det nye Brink
kvarter.
8. -9. Hjemmeværnsøvelsen i Skjern-om- 
rådet var præget af »fjendtlig« opfind
somhed.
9. På Vandel Flyvestation afvikledes 
Kongelig Dansk Aeroklubs høstkonkur
rence i modelfly, hvor også Skjern Mo- 
delflyveklub deltog. Det blev til to før
stepladser til Skjern ved Ole Vestergaard 
Pedersen og Erik Knudsen. - Nordisk 
mesterskabs-arrangement i volleyball i 
Skjern. Skjern KFUM’s Idræts volley- 
ball-afdeling stod for arrangementet.
10. Unge mennesker under 21 år kan nu 
blive medlem af Skjern Strandjagtfor- 
ening til halv pris, blev det oplyst på 
foreningens generalforsamling af for
manden, Svend Pedersen. - Medlems
kampagne i Skjern Billardklub gav bo
nus ved det første åbent-hus-arrange- 
ment. - En tinglyst deklaration, som 
tvinger grundejere med hjørnegrunde 
til at holde hækken nede i 1 meters 
højde af hensyn til trafikken, volder en 
del grundejere i Skjern store bekymrin
ger. - En musikkonsulent for Skjern og 
Egvad kommuner er nu fundet. Det er 
lærer Jens Peter Krappe Nielsen. Sam
tidig med ansættes han som lærer ved 
Kirkeskolen i Skjern.
13. Skjern Byskole har haft 29 elever fra
6. klasserne til cyklistprøve. Cyklerne 
var alle i fin stand. To elever opnåede 
600 points af 600 mulige - det var Anne 
Fynboe og Dorthe Sig Jensen. - Skjern 
Trælasthandel har udvidet med omkring 
300 kvm, som rummer byggemarked 
med køkkener og badeværelser. - Et nyt 
altersæt er blevet indviet i Skjern Kirke. 
Det er en meget smuk alterkande og en 
oblatæske, som er udført af Bent Exner.

Altersættet er skænket af familierne 
Jette og Andreas Mathiasen og Edith og 
Hugo Holmstoel. - Indsamlingen til 
Rækker Mølle-hallen blev meget vellyk
ket med et samlet beløb på 450.000 kr.

15. Bevaringsforeningen i Skjern kom
mune har afholdt bankospil til fordel 
for vindmøllen på Langagervej. Det ind
bragte 8.000 kr. Gevinsterne var skæn
ket af byens forretningsfolk.

15.-16. Skjern Â har haft besøg af en
gelske elitefiskere. Det var 12 lystfiskere, 
hvoraf den bedste fangede 32,5 kilo på 
5 timer. - Efterårsferien for skolebør
nene i Skjern var præget af sørøveri og 
skattejagt. På Torvet foran Skjern Bank

lå et stort sørøverskib for anker med 
klubleder Henning Rørstrøm som »Kap
tajn Skæg« og klubleder Chr. Jørgensen 
som »Kaptajn Grog« i vældig fin sørø
verstil. Det hele var sat igang af Skjerns 
S-butikker. - Medlemmer af Natur og 
Ungdom i Skjern måtte tidligt op, da de 
tog turen til Vrøgum og Filsø for at 
studere kronvildt.
20. På Bundsbæk Mølle har der været 
holdt rejsegilde på genopførelsen af

Jens Sørensens gamle gård fra Øster 
Skjern Birk, som er flyttet til Bundsbæk. 
- Lædervarefabrikken Inter-Leather på 
Industrivej i Skjern har købt en tysk fa
brik til overtagelse 1. april 1978, og det 
medvirker til at øge beskæftigelsen i 
Skjern.
22. Travle forældre har været i gang 
med at gøre spejderhytten på Vardevej i 
Skjern til en helårshytte. Det er de blå 
pigespejdere og de gule drengespejdere, 
som moderniserer hytten. - To firmaer 
i Skjern er for nylig flyttet til større og 

bedre lokaler. Det er henholdsvis GP- 
offset og Skjern MC. - En vandingsma
skine med væsentlige forbedringer er 
blevet til på Wacond i Skjern. Det er en 
stor maskine, kaldet Wacomat, men den 
er let at flytte med.
24. I Kirkeskolens aula gav blokfløjte
spilleren Michala Petri koncert. Ved 
koncerten medvirkede også hendes mor 
Hanne Petri ved spinettet og broderen 
David ved celloen.
27. En fabrik i Skjern med verdensry 
eksisterer ikke mere. Det er Th. Skjøde 
Knudsens virksomhed, som ligger i Svin
get. Af forskellige årsager er man ikke 
mere i stand til at fortsætte produktio
nen af trækunst i fornem kvalitet. - På 
Snedkervej i Skjern vil en ny bygning, 
beregnet til værksted, maskiner og grej 
for Skjern kommunes vejvæsen snart 
blive taget i brug.
28. Ephraim Kishons komedie »Hvad 
nu, Julie« blev opført på Skjern Teater 
af Hvidovre Teater. - Protestunderskrif
terne mod Skjern Menighedsråds place
ring af en bygning ved den gamle lege
plads ved Fredensgade er blevet afleve

ret til menighedsrådets formand, Lau
rids Hansen, af Lisbeth Strandbygaard. 
Der var 956 underskrifter.
29. -30. Folkedansere fra Ingolfstadt ved 
Donau har været på venskabsbesøg i 
Skjern og Borris.
30. Stort knallertløb på banen ved Øster
gade, arrangeret af Skjern Knallertklub. 
I løbet deltog 75 kørere fra 15 jydske 
klubber.
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Guldbryllup
Oktober 1977
7. Dagny og Jesper K. Jensen, Fyrre
vænget 4.

Sølvbryllup
November 1976
9. Erna og Jens Kongensholm, Parkallé
11.
10. Mary og Morten Abrahamsen, Øster
vang 61.
17. Aase og Frederik Jensen, Bredgade 
147. - Lene og Verny Gregersen, Hol
stebro vej 5.

December 1976
16. Mary og Ejner Jeppesen, Centralva
skeriet, Møllegade.
27. Tove og Johannes Larsen, Bredgade
17.

Marts
15. Trafikkontrollør Kristian Ager og 
hustru, Østervang 9.
22. Anne Marie og Henry Østergaard, 
Albæk.

Maj
9. Alkokonsulent Erhardt Riis og hu
stru, Ånumvej 75.
10. Carl Midtiby og hustru, Fasanvej 7.
11. Lilly og Viggo Rasmussen, Vardevej 
86.

Juni
28. Irene og Gunnar Jensen, Skovvæn
get 3. - Forstander Johs. Kobbelgaard 
og hustru, »Rosengården«. - Ellen og 
Jens Finderup Schmidt, »Bakkehuset«, 
Vognbjerg.

Juli
25. Andrea og Svend Erik Grønborg, 
Markvænget 4.
26. Bestyrerparret Knud Nielsen og hu
stru, »Amagerbo«. - Else og Leo Lau
ridsen, Marupvej 16.

A ugust
16. Sys og Helge Simonsen, Langager
vej 20. - Anna og Verner Lindhardt, 
Løvsangervej 2.

September
2. Litograf Leif Bennedbæk og hustru, 
Kolding.
6. Erna og Børge Theils, Lindeallé 17.

Oktober
2. Eva og Poul Rejkjær, Nygade 38.
11. Ella og Børge Henriksen, »Skygge
hus«.
18. Hørepædagog Hugo Seindal og hu
stru, »Signhus«, Bølling.

Bryllup
December 1976
3. Hanne Christensen, d. af Ejner Chri
stensen, Skjern, og Henning Christen
sen, Hanning.
4. Lene Mikkelsen, d. af Johs. Mikkel
sen, Lem, og John Holm Jensen, s. af 
Gunnar Jensen, Skjern.

Februar 1977
18. Lene Lunde, d. af Karl Lunde, Rå
bjerg, og Aksel Krabbe Nielsen, s. af 
Lille Krabbe Nielsen, Ølgod.
19. Jonna Sørensen, d. af ejendomshdl. 
Svend Sørensen, Skjern, og Kristian 
Fjelstedj Nr. Nebel.

Marts
5. Bente Homann, d. af E. Homann, Al- 
kjærsgivej 1, og Kurt Mathisen, s. af B. 
Mathisen, Ringkøbingvej 8.
26. Tove Sig Jensen, d. af J. Chr. Jen
sen, Fredensgade 69, og Henning Krag- 
mose Jensen, Sdr. Vium.

April
2. Lærerinde Rie Rønne, d. af forstan
der H. Rønne, og lærer Flemming Ras
mussen, Odense.
7. Lis Gravengaard Pedersen og Leif 
Mathiesen, Engtoften 9, Skjern.
9. Syerske Hilda Alkjærsig Lauridsen, 
d. af L. A. Lauridsen, Østre Allé 32, og 
møbelsnedker Ejner Jørgensen, Aulum.
23. Laborant Lisbeth Frandsen, d. af 
kontorass. Ketty B. Frandsen, og kom- 
muneass. Niels Erik Kjærgaard, s. af 
rutebilejer Knud Kjærgaard. - Social
rådgiver Bodil Jensen, d. af ægeksportør 
C. Jensen, Hadsund, og landinspektør 
Mogens Poulsen, s. af Alfred Poulsen, 
Ringvejen 8.
30. Inger Christensen, Velling, og Søren 
Weis, s. af fru Elly Weis, Skjern.

Maj
21. Kontorelev Jytte Bendiks Knudsen, 
d. af Skov Knudsen, Allikevej, og revi
sorassistent Ivan Udengaard, s. af Viggo 
Udengaard, Østervang 17.
28. Sygehjælper Anne Kirstine Jensen, 
d. af Jens Krogh Jensen, Old, og rør
smed Harry Møller Madsen, s. af Møl
ler Madsen, Billum. - Kontorassistent 
Kanne Damgaard Eskildsen, d. af Johs. 
Damgaard Eskildsen, og Henning Jen
sen, Holstebro. - Karin Pagaard Kri
stensen og Jens Rasmussen, Måløv. - 
Klinikelev Hanne Andersen, Østre Allé
24, og Steen Steenbæk Nielsen, s. af 
Vagn Nielsen, Adelvej.

Juli
15. Inger Mathiasen, d. af Børge Ma
thiasen, Ringkøbingvej, og Kurt Mad
sen, Kvembjergvej.
16. Inge Bisgaard Sejrup, Århus, d. af 
Grethe Sejrup, og Peter Høgfeldt Thom
sen, s. af installatør Harry Thomsen. - 
Joan Ertmann, Odense, og ingeniør 
Svend Strandbygaard, USA, s. af afd. 
bogtrykker Erik Strandbygaard, Skjern. 
30. Susanne Ibsgaard, Ringkøbings og 

Jan Astrup Christensen, s. af Eigil Chri
stensen, Kløvervænget 22.

A ugust
27. Lena Krogh Hansen, d. af Orla 
Krogh Hansen, og Poul Nyborg Skov, 
s. af J. N. Skov, Vemb.

September
3. I Røros Kirke, Norge: Ingeniør Kir
sten Lindberg, Røros, og ingeniør Poul 
Henning Jensen, s. af fru Elly Byskov 
Jensen. - Slagteriarbejder Erna Marie 
Madsen, Glentevej 7, og slagteriarbejder 
Jens Chr. Egeris Jensen, s. af fhv. tex- 
tilarbejder Børge Jensen, Klostervej.
6. Sygeplejerske Bodil Theils, d. af 
Børge Theils, Lindeallé 17, og tømrer 
Poul Erik Larsen, Stadil.
10. Gurli Simonsen, Sdr. Felding, og 
Jens Karl Flinker, s. af Vognmand 
Børge Flinker.
11. Bente Henriksen, d. af B. Henriksen, 
»Skyggehus«, og maler Niels Jørgen 
Wittorf, Ringkøbing.
17. Inger Marie Christensen, Borris, og 
Aksel Hald Pedersen, Borris, s. af Petra 
Hald Pedersen, Klokkebjergevej 70.
26. Sygeplejeelev Tove Hansen, d. af 
Fr. Hansen, Borris, og tømrer Søren 
Hansen, s. af Holger Hansen. Ingen Fry- 
dendahl Mikkelsen, d. af K. F. Mikkel
sen, Kjelstrupvej 2, og Kaj Søgaard 
Nielsen, Oksbøl.

Oktober
15. Ekspeditrice Laura Dideriksen, d. af 
gdr. Andr. Dideriksen, Leding, og gdr. 
Hans Nørmark, s. af Søren Nørmark, 
Alkjærsig.
21. Conny Sørensen, d. af ejendomshdl. 
Svend Sørensen, og Bjarne Thomsen, 
Krogager.
29. Kontorass. Margit Kousgaard Lar
sen, Højgård, Ganer, og gdr. Ib Søren
sen, Hodsager, Aulum. - Kontorass. 
Kirsten Jensen, d. af Kaj Jensen, Ganer 
Mølles Dambrug, og lagerekspedient 
Ove Christiansen, s. af Niels Christian
sen, Lundevej 10. - Karen Margrethe 
Jensen, Skjern, d. af Laurids K. Jensen, 
Sdr. Vium, og Jens Vilfred Vestergaard, 
Skjern, s. af Jens Vestergaard, Stauning.

Fødselsdag
November 1976
3. Gdr. Gunnar Gundesen, Ganer, 50 år.
4. Fru Ingrid (Herborg) Nielsen, Marup
vej, 80 år.
5. Barbermester Svend Aage Madsen, 
Hjejlevej 11, 75 år. - Fhv. stadsdyrlæge 
Kr. Lysgaard, Bækgårdsvej, 70 år.
9. Fru Mary Jeppesen, Centralvaskeriet, 
50 år.
10. Forvalter Magnus Sørensen, Vester- 
vænget, 50 år.
15. Fru Ruth Christensen, Kongevej, 60 
år.
18. Viceborgmester Børge Christensen, 
Mågevej 9, 50 år.
22. Sparekassedirektør Henning Nielsen, 
Drosselvej 6, 50 år.
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24. Kirstine Pedersen, Holstebrovej 19, 
70 år.
26. Typograf Svend Holdgaard, Solvæn
get 7, 60 år.
28. Laurids Plougborg Hansen, Østre 
Allé 44, 70 år.
29. Tove Aalund Olsen, Egevænget 1, 
50 år.

December 1976
2. Tekstilarbejder Valdemar Ibsen, Vold
gade 19, 50 år.
4. M. Møller Thygesen, Nykjærsvej 2, 
60 år.
12. Fru Marie Kjær, De gamles Hjem, 
107 år.
13. Anton Christensen, Svinget 11, 60 år.
14. Chauffør Kaj Christensen, Bredgade
7, 50 år.
21. Dagmar Haahr, Enghavevej 1, 80 år.
25. Anna Studsgaard Madsen, Grønnin
gen 15, 60 år.

Januar 1977
3. Hans Boel, Elmevej 8, 70 år.
13. Hjemmehjælper Anna Lunde, Østre 
Allé 13 A, 65 år.
19. H. T. Hansen, De gamles Hjem, tidl. 
Kongevej 18, 85 år.
26. Hjemmehjælper Inger Nielsen, Fyr
revænget 6, 50 år.

Februar
8. Hans Damgaard, Mellemgade 7, 80 
år.
28. Fru malermester N. E. Nielsen, Fin- 
derupsvej 24, 75 år.

Marts
2. Elisabeth Frederiksen, Langagervej 
21, 50 år.
4. Fru Olga Bojsen, Engsiggade 6, 80 år.
5. Fhv. landpost Peder Rejkjær, Nygade, 
80 år.
14. Fru Ninna Faartoft, Østervang, 70 
år.
16. Børge Jensen, Klostervej 13, 60 år.
26. Viggo Høgfeldt, Birkvej 6, 75 år. - 
Magda Jensen, Nørregade 5, 70 år.

April
27. Dagny Poulsen, Enghavevej 41, 65 
år.
30. Viceskoleinspektør Kai Lykke, 50 år.

Maj
2. Fru Kirsten Nielsen, Bredgade 16, 65 
år.
5. Fru Maren Bendtsen, De gamles 
Hjem, 90 år. - Fru Ingeborg Damgaard, 
Marup, 50 år.
15. Fhv. gdr. Hans Hansen Ladekjær, 
Åvangen, 80 år.

Juni
3. Elly Margrethe Larsen, Østre Allé 73,
50 år. - Frk. Ida Dahl, Strømpehuset, 50 
år.
5. Fru Eleonora Jensen, Ganer Mølle 
Fiskeri, 50 år.
6. Jacob Henrik Keseler, Vendersgade 2, 
85 år.
8. Anna Vognbjerg, Engtoften 1 b, 60 
år.
9. Chr. Thomsen, Holstebrovej 108, 60 
år.

11. Valdemar Balthzersen, Fasan vej 1, 
75 år.
13. Fhv. gdr. Chr. Simmelkjær, Violvej
19, 60 år.
14. Kathrine Østergaard, Østre Allé 20, 
70 år.
22. Sigvald Christensen, Solvænget 8, 75 
år.
30. Fru Nancy Jensen, Bredgade 6, 50 år.

Juli
3. Stinne Randeris, Langagervej 28, 75 
år.
16. Vognmand Jens Flinker, Langager
vej 29, 60 år.
22. Fru Jenny Kastbjerg, Klokkebjerg, 
80 år.
27. Fru Ellen Olsen, Vardevej 84, 50 år. 
- Erik Lund, Vindmøllen, 50 år.
30. Preben Pedersen, Skyggehusvej 8, 
50 år.
31. Hans Bach, Fredensgade 70, 70 år.

A ugust
6. Gdr. Johs. Rahbæk, Alkjærsig, 60 år.
8. Janne Jørgensen, Jernbanegade 12, 60 
år.
11. Einar Thomsen, Vardevej 76, 50 år.
15. Frk. Augusta Bech, Østergade, ?? år.
16. Jacoba Nielsen, Østre Allé 20, 80 år.
17. Charles Nielsen, Chr. Hansensvej 4, 
70 år.
25. Ekspeditrice Agnes Storgaard An
dersen, Østergade 55, 70 år. - Karen 
Sandager Olsen, Fyrrevænget 1, 75 år.
27. Jens Madsen, Hedebyvej 3, 60 år.
28. Fhv. vejformand Chr. Eriksen, Klok
kebjerg, 80 år.
31. Johanne Bilberg, Rylevej 3, 70 år.

September
3. Peder Vestergaard, Tulipanvej 10, 50 
år.
5. Regionschef Ebbe Rold Sørensen, 
Engtoften 17, 50 år.
16. Fiskeriejer Niels Lyhne Jensen, 
Kongsholm, 65 år.
19. Fru Else Damgaard, Mellemgade 7, 
?? år.
25. Fhv. taxavognmand Anders Bjergbo 
Jansen, Voldgade, 60 år.
26. Blikkenslagermester Oscar Wagener, 
Danmarksgade, 70 år.
29. Fru Petra Grene, Ånumvej, 80 år.

Oktober
1. Overlærer fru Ellen Sofie Simonsen, 
65 år.
8. Fru Karen Andersen, Østergade 37, 
50 år.
14. Skrædder Aksel Nielsen, Nørregade 
3, 75 år.
Ejendomshdl. Chr. Andersen, Bækgårds
vej, 70 år.
15. Fru Heinze, Enghavevej 25, 65 år.
20. M. Hansen Høj, Pileallé 25, 90 år. -
22. Fhv. skomager H. Toft, De gamles 
Hjem, 90 år. - Fru Inger Meldgaard Ja
cobsen, Engtoften, 70 år.
24. Otilie Jansen, Brejning Kirkeby, 80 
år.
29. Jens Slot Sørensen, Birkallé, 70 år.

Eksamen
Henning Christensen, s. af Eigil Chri
stensen, Skovbrynet 4, har på Esbjerg 
Seminarium bestået lærereksamen.
Anne Dorte Risvig, Bækgårdsvej 15, har 
på Ålborg Seminarium bestået lærerek
samen.
Mogens Kjær, s. af Viggo Kjær, Øster
vang, har på Århus Universitet bestået 
eksamen som cand, oecon, med en fin 1. 
karakter.
Cand, theol. Knud Fensteen Madsen, s. 
af gdr. Niels Madsen, Marup, blev søn
dag den 5. juni ordineret af Helsingørs 
biskop, J. B. Leer Andersen, i Smørum 
kirke, hvor ordinanten er ansat som re
siderende kapellan for Smørum og Led
øje menigheder.
På biblioteksskolen i København har 
Anne Grene, d. af Poul Grene, bestået 
eksamen som bibliotekar.
Inger Thomsen, d. af Alfred Thomsen, 
Langagervej 45, har bestået eksamen 
som fysioterapeut på Odense Universi
tetscenter.
Ellen Rahbek, Alkjærsig, har bestået ek
samen som børnehavepædagog på Vi
borg Børnehaveseminarium.
Vera Vibeke Sørensen, Skjern Apotek, 
har på Apotekskolen i Hillerød bestået 
eksamen som apoteksassistent.
Afrika-missionær Bent Haaning, Skjern, 
har taget eksamen som ingeniør med 
førstekarakter for at blive bedre skikket 
til de store opgaver, som skal løses i 
Tanzania. Bent Haaning er uddannet 
murer og har tidligere været ansat i fir
maet Bech & Høgfeldt i Skjern.

Jubilæum
November 1976
1. Forstander Per Larsen, 10 års jubi
læum som leder af Vestjydsk Handels
skole.

Februar 1977
1. Mestersvend i kreaturslagtning på 
Skjern Eksportslagteri Verner Johnsen, 
Klostervej 24, fejre 25 års jubilæum.

April
2. Dimittender fra 1937 på Bjerrums pri
vate realskole mødes og fejrer 40 års ju
bilæum. Dog ikke i Skjern, men på Byg
holm ved Horsens.

A ugust
1. Banebetjent J. C. M. Rasmussen, 
Skjern, 25 års jubilæum for sin ansæt
telse i statsbanernes tjeneste.

September
17. FOF, Skjern, festligholder 25 års ju
bilæet med reception og udstilling på 
Skjern Bibliotek.
Den snart 92-årige Frands Fritze, Nørre
gade 29, kan i denne måned holde 70 
års jubilæum for medlemsskabet i Me
talarbejderforbundet.
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Svendeprøve
På Skjern tekniske Skole har følgende 
bestået svendeprøve som mekanikere: 
Henning Troelsen, Skjern, udlært hos 
Borris Autoservice, og Jørgen Bisgaard 
Mikkelsen, udlært hos Autohuset, Skjern. 
På Slagteriskolen i Holstebro har føl- 
gendebestået svendeprøve som slagtere: 
Gunnar Hansen, udlært hos Bredgades 
Slagter, og Jørgen Vestergaard Hansen, 
udlært hos slagter Kjærgaard, Ringkø
bing.

Dødsfald

28. Karen Kirstine Siersbæk, De gamles 
Hjem, 83 år.
30. Poula Emilie Jørgensen, De gamles 
Hjem, 78 år.

December 1976
4. Kirsten Nielsen, Duevej 3, 66 år.
8. Pens, overlærer Grethe Valborg Han
sen, Nørregade 18, 78 år.
12. Skræddermester Erhardt Alsholm, 
Jernbanegade, 68 år.

Januar 1977
1. Peder Christianus Arild Pedersen, De 
gamles hjem, 85 år.
14. Hans Aage Nielsen, Chr. Hansens- 
vej 3, Skjern, 50 år.
20. Ane Kirstine Bertelsen, Plejehjem
met Klokkebjerg, 69 år.
21. Fhv. gdr. Mads Chr. Madsen, Ven
dersgade 14, 86 år.
22. Fhv. revisor Carl Rasmussen, Bred
gade 9, 82 år. - Fhv. gdr. Jens Peder 
Hansen, Plejehjemmet Klokkebjerg, 84 
år.
24. Jens Chr. Christensen, Birkvej 16, 
81 år.
26. Karen Kirstine Jørgensen, Plejehjem
met Klokkebjerg, 81 år.

November 1976
12. Fhv. kirketjener Ejner Mikkelsen, 
Vardevej 8, 76 år.

14. Pastor Aksel Marinus Pedersen 
Bundgaard, Østervang 26, 81 år.
19. Christen Christensen Kjærgaard, 
Grønningen 3, 89 år.

Marts
3. Fhv. jydepottemagerske Maren Jo
hanne Hansen, Plejehjemmet Klokke
bjerg, 92 år.

14. Fhv. gdr. Chr. Siersbæk, Falkevej 5, 
71 år.
15. Kirstine Kathrine Karoline Vester
gaard, Nygade 4, 89 år.

18. Fhv. bankbestyrer Peder Ingolf Chri
stensen, Plejehjemmet Klokkebjerg, 93 år. 
22. Johanne Marie Ager, De gamles 
Hjem ,Stauning, 76 år. - Gunnar Mad
sen, Kvembjergvej 2, 51 år.
30. Ester Edith Jensen, Plejehjemmet 
Klokkebjerg, 78 år.

April
2. Jens Peder Lyager Madsen, Kjelstrup- 
vej, 68 år. - Jens Finderup Bagger Jen
sen, Bredgade 84, 70 år.

Februar
I. Anna Nielsen Jensen, Pilleallé 11, 48 
år.
3. Tømrersvend Frederik Adolf Hør- 
gaard Andersen, Mellemgade 5, 57 år.
7. Henny Marie Bank Jensen, Bredgade 
52, 69 år.
9. Kristine Margrethe Sejrup Nielsen, 
Spættevej 2, 63 år.
II. Ellads Kirstine Pedersen Kæseler, 
Vendersgade 2, 81 år. - Erna Marie 
Knudsen, Amagervej 9, 68 år.
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4. Ane Marie Jørgensen, Plejehjemmet 
Klokkebjerg, 84 år.
23. Ingeborg Thomsen, Lærkevej 1, 78 
år.
26. Fhv. pedel Niels Jensen, Vardevej 
114, 69 år.
29. Fhv. gdr. Rasmus Rahbek, Reberba
nen 2, 90 år.

Maj
2. Fhv. cykelhandler Svend Busk An
dersen, Finderupsvej 4, 69 år.
3. Fhv. stationsbetjent Hans Thomas 
Hansen, De gamles Hjem, 85 år.

17. Mette Kathrine Mikkelsen, Bredgade 
136, 79 år.
18. Frode Christensen, Finderupsvej 8, 
63 år.
21. Dorthea Jakobsen, Lupinvej 6, 79 år.
25. Niels Jørgen Nielsen, Grønningen 8, 
86 år.

27. Martha Bissenbacher, Nørregade 7, 
72 år.
29. Chauffør Harald Rahbæk Plauborg, 
Klostervej 8, 66 år. - Margit Haugaard, 
Sneppevej 5, 35 år.
30. Erik Axel Christensen, Enghavevej
14, 75 år.

Juni
3. Karl Aage Jensen, Vestervænget 25, 
63 år.
6. Søren Chr. Jensen, Møllegade 8, 74 
år. - Ana Johanne Billeskov, Plejehjem
met Klokkebjerg, 85 år.
9. Peder Henriksen, Grønningen 13, 53 
år.
27. Ingrid Laursen, Østre Allé 28, 38 år.
28. Fhv. afdelingssygeplejerske Jenny 
Petra Mikkelsen, Bredgade 20, 74 år. - 
Aksel Simonsen, Bækgårdsvej 12, 78 år.

Juli
10. Kirkegårdsgartner Knud Matthiesen, 
51 år. - Karen Kirstine Blæsbjerg, De 
gamles Hjem, 84 år.
20. Fhv. hønseriejer Einar Christensen, 
Østre Allé 28, 61 år.
22. Fhv. sygeplejerske Marianne Mad- 
sine Lauridsen, Skovbrynet, 84 år.

A ugust
2. Fhv. manufakturhdl. Okkels Jensen,

Plejehjemmet Klokkebjerg, 86 år. - Fhv. 
vejformand Karl Nielsen, De gamles 
Hjem, 84 år.
17. Fhv. blikkenslagermester Svend Aage 
Fogt Sørensen, 61 år.

18. Fhv. vognmand Jens Marius Jensen, 
Industrivej, 71 år.

September
10. Pens, overportør Karl P. Bissen- 
bacher, Nørregade 7, 80 år.
25. Kirsten Lund Kruse, Birkalle 4, 31 
år.
26. Fru Kristine Pedersen, Nylandsvej, 
83 år.

Oktober
21. Fhv. elektriker Bøje Jensen Frahm, 
De gamles Hjem, 76 år.
23. Maren Katrine Christensen (Kjær
gaard), Grønningen 3, 84 år.



Vi leverer kvalitetstryksager i flere farver 

i bogtryk og offset 

med vore moderne maskiner

J. Strandbygaards Bogtrykkeri
Skolegade 4.6900 Skjern . Tlf. (07) 35 00 22 & 35 04 22
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...det betaler sig i

barder 
iBanl^

HOTEL SKJERN
Telefon 35 13 00

Byens
Brødfabrik

Besøg vor hyggelige
BAR

serverer hver dag 
udsøgt bagværk for 
indbyggerne
i Skjern

Anerkendt køkken
Selskaber med indtil 350 kuverter 

modtages

Bredgades Slagter
v/ Leo Andersen

Forretningen 
med kvalitetsvarer

TELEFON
35 04 59 og 35 02 65



Den lokale bank 
taler det lokale erhvervslivs 
sprog og kan derfor vurdere 
problemerne bedst.

Skjern Bank er den lokale 
bank, der bedre end de fleste 
kender den by og den egn, 
som den er vokset op med.

Derfor har Skjern Bank også 
en særlig pligt til at være det lokale 
erhvervslivs tjener - pligt til at 
imødekomme sunde, økonomiske 
behov så langt mulighederne 
rækker.

Med et omfattende kendskab
til vort lokale område kan 
Skjern Bank også bedst vurdere 
de lokale erhvervsforhold og derfor 
også bedst være med til at løse 
økonomiske erhvervs-problemer...

Derfor: Tag Skjern Bank 
med på råd, når det drejer sig om

AKTIESELSKABET

6900 Skjern Tlf. 07-3513 33

Årbogen for Skjern . 36. årgang . Udgivet af J. Strandbygaards Bogtrykkeri Akts., 6900 Skjern. 
Forsidefoto: Skjern åens udmunding i Ringkøbing Fjord. Foto: Henry Pedersen.




