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Træk af
Skjern retskreds’ historie
Af tidligere dommer i Skjern, V. Ravnsholt Rasmussen, Sorø

I det ansættelsesbrev, Frederik IX 
underskrev på kongeskibet »Danne
brog« den 9. juli 1957, bruges for 
første gang betegnelsen dommer i 
Skjern, endog skrevet rigtigt, det vil 
sige med »j«. Der sker således in
gen ændring i stillingen ved Skjerns 
overgang til købstad den 1. april 
1958, således som H. K. Kristensen 
giver udtryk for i det digre og dyg
tigt skrevne værk fra 1975 »Nørre 
Horne Herred« side 52.

Bekendtgørelsen fra 1956 om 
landets inddeling i underretskredse 
har tilladt sig at spare hele tre 
»j«’er; først ved rettens navn, så 
ved tingstedets beliggenhed og en
delig ved kommunens navn. Da af
snittet om retten i Skjern indehol
der angivelse af sognekommuner
nes navn, gengives det nedenfor 
med bekendtgørelsens ordlyd.

94. Retten i Skern.
Tingsted: Skern. 
Tingtid: torsdag kl. 10.
Område: Borris, Bølling-Sæding, Dej bjerg, 

Egvad, Faster, Hanning, Hemmet-Sønder 
Vium, Hoven, Lyne, Lønborg, Nørre 
Vium-Herborg, Skern, Stavning, Strellev, 
Sønder Bork-Nørre Bork og Ådum kom
muner.

Før 1957 hedder retskredsen Bøl- 
ling-Nørre Herreder eller mere kor
rekt, da der er flere nørre herre
der i Jylland, Bølling-Nørre Horne 
Herreder, således som bl. a. lands
arkivet i Viborg benævner embedet.

Dobbeltnavnet siger, at retskred
sen består af to herreder, som fra 
gammel tid er kaldt Bølling herred 
og Nørre Horne herred, forkortet 
til Nørre herred.

Hvad er et herred?
Selve ordet herred antages at være 
sammensat af hær som betegnelse 
for en samlet mængde mennesker; 
den krigsmæssige betydning er en 
senere udvikling. Sidste del af ordet 
red har forbindelse med at ride og 

menes at henvise til en ridende 
skare.

Videnskaben vil føre begrebet 
herred tilbage til hedensk oldtid. 
Det menes, at ordet oprindelig har 
betegnet en vis handling og udvik
ler sig til at betyde de folk, der 
foretager handlingen, altså her en 
hærskare, der rider ud. Tilsidst an
giver herred det område, hvorfra en 
sådan skare samler sig.

Herrederne falder for en stor del 
sammen med de områder, hvor der 
tidligt var en sammenhængende be
byggelse. De gør indtryk af at være 
groet frem af sig selv uden indgreb 
fra ydre forhold. De fleste herreder 
har oprindelig haft de grænser, na
turen selv har skabt, altså vandløb, 
søer og fjorde, men tid efter anden 
er herredet udvidet med jord på 
den anden side grænsen.

Hvilke opgaver har herredstinget 
haft?
Herredets beboere har haft trang 
til at samles for at ordne fælles an
liggender på et for dem bekvemt 
sted, som regel midt i herredet og 
på jord, der ikke tilhørte nogen 
privat ejer. De fælles interesser om
fattede gudsdyrkelse, samlet op
træden udadtil og afgørelse af ind
byrdes mellemværender, senere og
så beslutninger om det fælles for
svar.

Disse forsamlinger kaldes her
redsting. De holdes på bestemte 
ugedage, tingdagen; stedet, hvor 
tinget samles, benævnes tingstedet. 
Det hele foregår indtil 1639 under 
åben himmel og på fri mark, hyp
pigt ved en gammel gravhøj. Det 
begrundes med, at retten er fri for 
hver mand, så at alle, der ønsker 
det, i ubegrænset antal har adgang 
til at overvære, hvad der foregår på 
tinget.

Undertiden sælges det sted, hvor 
tinget holdes; så enes man om et 
nyt tingsted. Derfor kan man end

nu træffe flere tinghøje inden for et 
herreds område.

Hvordan ser herredstinget ud?
Der er intet herredsting under åben 
himmel bevaret; i Ringsted findes 
rester af et byting i form af store 
sten.

I præsteindberetningen fra Ou
trun i 1638 er bevaret et grundrids; 
her er nordøst for kirken afsat en 
firkantet plads med en prik i mid
ten. Ridset suppleres gennem en 
beskrivelse fra 1747 fra en gammel 
herredsfoged. Mindst 4 sten, der 
var flade på oversiden, lå i firkant; 
når tinget skulle holdes, anbragtes 
4 tingstokke oven på stenene, så at 
der blev en aflukket firkant mellem 
stokkene. Tingstokkene var ikke 
tilfældige planker, men havde en 
vis værdi og opbevaredes under tag 
i nærheden, når de ikke var i brug.

På tingstokkene sad mindst 8 
mænd, »stokkemænd«, der kræve
des til et lovligt ting. Senere havde 
også herredsfogeden og herreds
skriveren plads på stokkene. Midt 
på pladsen mellem stokkene lå en 
stor sten, hvorpå tyven sad, når han 
stilledes for herredstinget. Derfor 
kaldes stenen for tyvstenen.

Hvornår optræder herredsfogeden? 
Jydske Lov fra 1241 kender ikke 
herredsfogeder; tingmændene er 
domsmagtens rette indehavere. Kon
gens lensmand eller ombudsmand 
skal varetage kronens interesser og 
opkræve bøder; han kan ikke være 
tilstede på alle ting i hele lenet, 
men må lade sig repræsentere af en 
fuldmægtig.

I Kristoffer IPs håndfæstning af 
1320 påbydes, at lensmanden i 
hvert herred skal indsætte en jord
egen, d.v.s. selvejende, bonde fra 
herredet som sin fuldmægtig; han 
benævnes herredsfoged.

Påbudet gentages i de senere 
håndfæstninger, og i 1376 anerken
des en bryde (= forpagter) som 
herredsfoged.

Christian IPs håndfæstning fra 
1513 ligesom de senere håndfæst
ninger lader lensmændene udnævne 
herredsfogeder, som »skikker hver 
mand lov og ret«. Herredsfogeden 
indtager en central stilling i for
samlingen på tingstedet og bliver 
den, der leder tinget. Han ender 
med at blive enedommer, medens 
stokkemændene er tilhørere.

I 1400-tallet nævnes herredsskri
veren, der udfærdiger de skriftlige 
tingsvidner og besørger herredstin
gets øvrige skriverier, som herreds
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fogeden ikke altid kunne påtage 
sig. I 1552 og så sent som i 1610 
foreligger eksempel fra andre dele 
af landet på herredsfogeder, der 
hverken kan læse eller skrive.

I Danske Lov fra 1683 er her
redsfogeden den kongelige embeds
mand, der selv udnævner mænd 
blandt herredets bosatte. Først ef
ter 1736, da juridisk eksamen hol
des på universitetet, vinder den ju
ridiske sagkundskab indpas på her
redstinget.

Bølling Herred
Den oprindelige grænse for Bølling 
herred mod nord er Venner å og et 
tilløb til denne. Derved kommer 
den sydlige del af Velling sogn 
med Venner by, Vennergård og 
Nørby under Bølling herred, me
dens den øvrige del af Velling sogn 
hører til Hind herred. Ligeledes fin
des Lem sogn og en del af Ølstrup 
sogn under Bølling herred. Også 
Brejning sogn hører oprindelig til 
Bølling herred; i 1873 bliver det 
overført til Hind herred, men ven
der tilbage efter 100 års forløb, da 
retskredsgrænserne ændres i 1973.

Gengivelse af Bølling herreds segl fra 
1584 og 1648. - Den sekskantede stjerne 
fra det ældste segl er genbrugt i Skjerns 
byvåben.

Mod øst er Vorgod å grænsen for 
Bølling herred; åen gennemløber 
Borris, Nørre Vium og Vorgod 
sogne og deler dem mellem Ham
merum og Bølling herreder. I ma
triklen af 1688 hører af Nørre Vium 
sogn kun selve Nørre Vium by, 
Sønderup, Fiskbæk og Egeris til 
Bølling herred; Skærbæk, Vium- 
krog og Bjørslev falder ind under 
Hammerum herred. Fra 1843 hen
lægges de i Hammerum herred lig
gende dele af Borris, Nørre Vium 
og Vorgod sogne til Bølling her
red; resten af Vorgod sogn overgår 
i 1956 til Herning retskreds. Ved 
ændringen i 1973 vender hele Vor
god sogn, der er en del af Videbæk 
kommune, tilbage til Skjern rets
kreds.

Kun på en kort strækning er 
Skjern å grænsen mod syd; dens 
tilløb, Omme å, er sydgrænsen for 

Borris sogn og bringer sønderlan- 
det ind under Bølling herred. Disse 
åer danner skellet mellem Bølling 
og Nørre Horne herreder og der
ved også mellem de to sysler, Hard- 
syssel og Vardesyssel.

Mod vest er grænsen Ringkøbing 
fjord.

Benævnelsen for herredet findes 
som Bylængheret i det håndskrift 
fra 1231, der benævnes Kong Val
demars Jordebog.

Nørre Horne Herred
I samme jordebog nævnes Horne 
herred som en del af Vardesyssel. 
Det ret omfattende herred er delt 
inden 1300. I dette år tales der om 
Øster Horne herred, så tredelingen 
i Nørre, Øster og Vester Horne her
reder må være sket forinden. Selve 
navnet Nørræhæridh træffes først i 
1440.

Grænsen mellem de to herreder, 
Bølling og Nørre Horne herreder, 
har været omtvistet. Både i 1414 og 
igen i 1534 må Nørre Horne her
reds sandemænd, der tog sig af 
skeltrætter og andre alvorlige sa
ger, vise grænsen og sværge på, at 
det var rette herreds- og markskel. 
Tingsvidnet fra 1534 omfatter 14 
mænd, der udpeger 2 sten som rette 
sysselskel: den røde sten nordøst 
for Salholmvejlen viser ud ad det 
gamle åsted og ud til den anden 
sten, som står i markskel.

Nørre Horne herred har fået til
vækst gennem Tipperhalvøen og de 
omliggende polde, der hører under 
Sønder Bork sogn. I 1898 sker for
andring navnlig i Sønder Bork 
Mærsk, der deles mellem Nørre og 
Vester Horne herreder.

Gengivelse af Nørre Horne herreds segl 
fra 1610 og 1655. - De ældste segl fra de 
3 Horne herreder har gengivet et drikke
horn som fællesmærke. Nørre herred har 
i 1610-udgaven 1 horn, medens Øster 
herred har 2 horn og Vester herred hele 
3 horn.

Først i 1973 afgår Strellev sogn, 
der forinden var indlemmet i Øl
god kommune, til Varde retskreds.

Gennem tiderne har større eller 
mindre dele af begge herreder væ
ret selvstændige retsområder, de så
kaldte birker.

Hvad er et birk?
Selve ordet er et fremmed, måske 
frisisk, låneord med betydningen 
retskreds. Birkets beboere søger 
ikke herredstinget, men har deres 
eget birketing, som er sideordnet 
med herredstinget.

I ældste tid hører enhver beboet 
del af riget under et herred. Bir
kerne tager land fra herrederne og 
danner pletvise områder, som intet 
har at gøre med herredstingene, 
men står under egne birkefogeder.

Krongods og købstæder bliver de 
første birker, senere opnår kirkens 
og adelens ejendomme også birke
ret.

Der skelnes mellem kongelige, 
gejstlige og adelige birker; efter re
formationen går de gejstlige birker 
over til at blive kongelige birker, 
idet kirkegodset inddrages under 
kronen.

Inden for retskredsens område er 
der eksempel på alle tre arter.

Skjern Birk
Det kongelige slot Lundenæs med 
underliggende jorder kommer fra 
1532 til at danne Skjern birk, som 
var et kongeligt birk. Få år før har 
kronen udkøbt adskillige lodsejere, 
hvis jorder bliver lagt under lens
manden på Lundenæs og derved 
under Skjern birk.

Dette birk omfatter sognets syd
østlige del, Albæk mølle, Øster 
Skjern, Ånum og en del af Skjern 
by, men også ejendomme andet
steds, f. eks. i Lem sogn, hører med.

Kronens gældsbyrde efter sven
skekrigene er årsag til, at meget 
krongods, deriblandt Lundenæs 
gods, sælges til private i 1661 sam
men med birkeretten. Man ved, at 
Skjern birk ca. 100 år senere - i 
1753 - består af Lundenæs, Skjern 
præstegård, degnejorden, Albæk, 
Ånum, Øster Skjern, Skjernbro- 
gård, Dall, Old, Oldagergård og 
Nørgård.

1779 sælges Lundenæs og birke
retten til ejeren af Lønborggård, 
som i 1796 får bevilling til at ned
lægge Skjern og Lønborg birker. 
Herefter vender jorden fra Skjern 
birk tilbage til Bølling herred.

Forinden har birkedommeren be
sværet sig over, at herredsfogeden i 
Bølling herred har gjort indgreb i 
hans embedsforretninger og der
med forbundne indtægter. Herreds
fogeden har holdt auktion over 
ejendomme, der blev udstykket fra 
birket. Da sælgeren fra den dag, 
auktionsbudet antages, betragtes 
som selvejer, er jorden indgået un
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der herredet; derfor kommer der 
ingen yderligere indtægter fra auk
tioner over jorderne og løsøret.

Lønborg Birk
Kongsgården Lønborg, der har lig
get vest for kirken i Lønborg, eksi
sterer i 1278, da der udstedes kon
gebreve, derfra. Måske har gård og 
tilliggende bøndergods allerede da 
været kongeligt birk, Lønborg birk. 
I 1540 hører der under birket 13 
gårde i Lønborg, 10 i Bøel, 1 i Va- 
risbøl, 3 i Kyvling og 1 gård i 
Skjern. Både gård og tilliggende 
samt birkeretten sælges i 1664 til 
en af kronens kreditorer; birket bli
ver fra kongeligt birk nu adeligt 
birk.

I 1692-93 er der tvist om Varis- 
bøl hede. Under sagen optages et 
tingvidne om 6 sten, der angiver 
grænsen mellem Lønborg birk og 
Nørre Horne herred. Der nævnes 
først den røde sten i Bøel Østerkær 
og sluttes med en sten i Stabelmose 
mellem lille Ånbjerg (i birket) og 
store Ånbjerg (i herredet).

Lønborg birk nedlægges samtidig 
med Skjern birk i 1796.

Vos trup Birk
Ribe bispestol ejer fra gammel tid 
gård i Lønborg sogn; før 1345 skal 
den være brændt og plyndret. Går
den kaldes ofte Lønborg Bispegård 
eller Bisgård og er måske anlagt på 
Vostrup bymark. Den ligger på 
Lønborggårds nuværende område.

Kirken opnår tidligt birkeret for 
sine jorder; 1468 får Ribebispen 
stadfæstelse på bispestolens birke
rettigheder, bl. a. til Vostrup birk, 
men det er muligt, at birkeretten er 
ældre end 1468.

Tinget må formodes at være holdt 
på nogle agre i Vostrup, der benæv
nes Tingagre.

Ved reformationen - 1536 - kom
mer Lønborg Bisgård under kro
nen, som allerede 1539 pantsætter 
gården Lønborggård med tilliggen
de samt både Vostrup og Lønborg 
birker, der nu begge er kongelige 
birker.

Da kronen i 1664 sælger Løn
borggård, nævnes begge birker, men 
ikke som retskredse, kun som geo
grafiske områder.

Det tidligere Vostrup birk har 
kun haft jord i Lavstrup, Fjerbæk, 
Vostrup samt gårdene Styg og Mø- 
gelgård.

Kjær gård Birk
Foruden de tre birker, Skjern, Løn
borg og Vostrup, der lå i retskred
sen, var der et fjerde birk, som hav
de jord her, men selv lå udenfor med 
hovedparten af sit område og med 
sit tingsted. Det er Kjær gård birk, 
som hører hjemme i Al sogn i Vester 
Horne herred.

Det oprettes i 1572 som et kon
geligt birk og skulle søges af kon
gens bønder i omliggende sogne, 
deriblandt i Nørre og Sønder Bork 
samt Hemmet sogne. Begrundelsen 

for oprettelsen søges i, at en del af 
dem, der besøger fiskelejet mellem 
Langli og Nyminde, ikke svarer 
told og anden rettighed til kronen. 
Birketinget har muligt været holdt 
på Tinghøj, der ligger øst-nordøst 
for Borre.

I 1686 sammenlægges Kjærgård 
birk med Vester Horne herred; det 
nye tingsted bliver !4 mil nordøst 
for Outrup kirke, og her opføres et 
tinghus.

I 1770 får man lov til at sælge 
det forfaldne Vester Horne herreds 
tinghus ved auktion og at anvende 
salgssummen til herredets bedste. 
Det bestemmes samtidig, at tinget 
flyttes til Varde og holdes på råd
huset. På den måde forsvinder Kjær
gård birk.

❖

Retskredsens historie har visse års
tal, hvor der sker noget særligt, og 
i det følgende vil nogle af disse be
givenheder blive omtalt.

1580
Nørre Horne herred har fra Arilds 
tid, det vil sige fra meget gammel 
tid, holdt ting i Sønder Vium på de 
to tinghøje, der nu er fredet.

Der har været spor af veje i alle 
retninger over Tingheden, som 
strækker sig ind i Lyne sogn. Nu er 
heden i 1950’erne forvandlet til 
agerbrug, men Tinghøjene, som har 
været forbundet med en jordvold, 
fik lov til at blive liggende.

Tinghøjene i Sønder Vium er Nørre Horne herreds gamle tingsted. I 1500-tallet flyttes det en kortere tid andetsteds, men vender 
tilbage 1580 og bliver her til 1687.
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Tinghøjene i Vestkjær på grænsen mellem Ølgod og Strellev sogne har haft 
dybe vejspor af den vestjyske hærvej.

4

Engang i 1500-tallet har tingste
det været flyttet andetsteds, måske 
til Forsum i Egvad sogn, hvor der 
både er en tinghøj og en galgehøj, 
men stedet var ubelejligt. I 1580 
blev tingstedet flyttet tilbage til de 
to Tinghøje i Sønder Vium øst for 
kirken.

1606
Vostrup og Lønborg birker var si
den 1536 begge kongelige birker 
med hver sin birkefoged og sit bir
keting, skønt det hele var inden for 
samme sogn. Først i 1606 opnås til
ladelse til at slå de to birker sam
men til ét, så at tinget kunne holdes 
på et passende sted; der har en 
overgang været holdt birketing på 
selve Lønborggård. Det samlede 
birk beholder navnet Lønborg birk.

1688
Efter enevældens indførelse - 1660 
- og Danske Lov fra 1683 påtæn
ker kancelliet at sammenlægge her
reder i hele riget, hvor det kan lade 
sig gøre, og at beholde de mest due
lige herredsfogeder. Der indhentes 
for de jydske retskredse erklæring 
fra landsdommerne i Viborg, som 
i 1687 afgiver betænkning.

Om Bølling herred siges, at det 
på grund af dets vidtløftighed og 
især for åernes skyld ikke kan sam
menlægges med noget andet herred, 
men »får at blive for sig selv heref
ter som tilforn.« Retten skal sættes 
på sædvanlig tid og sted. Der fin
des endnu 4 tinghøje i Ølstrup sogn



på grænsen til Lem sogn og fandtes 
en tinghøj i Hanning sogn. I præste- 
indberetningen fra 1638 står, at der 
mellem gården Gammel Hanning 
og kirken i Hanning findes en sten
sætning på 9 sten kaldet Bølling 
herredsting; stedet er senere kaldet 
Tingbakken.

Landsdommerne mener, at Nørre 
Horne herred og Øster Horne her
red »bekvemmelig« kan sammen
lægges, og tinghuset sættes ved Tra- 
nekærhøje, som er midt i begge her
reder. Det oplyses, at sammenlæg
ningen giver de længst fraliggende 
beboere »ikkun 3 mile til tinget.«

Forslaget får gyldighed fra 1688, 
og tinget for Nørre og Øster Horne 
herreder holdes fortsat på Øster 
Horne herreds gamle tingsted på 
tinghøjene i Vestkær, hvor Ølgod og 
Strellev sogne støder sammen. Her 
ligger endnu de 5 tinghøje i en lille 
hederest, som gårdejer Einer Jes
sen, Vestkær, i sin tid lod frede. 
Tinghuset blev ikke bygget her, 
men først omkring 1700 ved Lyne 
kirke.

Bølling herredsting flytter tit
I Christian IV’s tid påtales i almin
delighed den misbrug, at nogle her
redsfogeder har taget ophold i køb
stæder og dér ernæret sig ved øl
salg, medens andre herredsfogeder 
bestrider to herreder på en gang, 
hvilket også vakte mishag.

Herredsfogeden har efter 1643- 
recessen krav på en gård i herredet 
med den sædvanlige frihed; senere 
får han også ret til forseglings- og 
skriverpenge for arbejdet. Kan in
gen gård skaffes, skal herredsfoge
den have udbetalt 30 rigsdaler årlig 
af amtsstuen.

Trods statsmagtens modstand mod 
at embeder forenes, bliver byfoge
den i Ringkøbing i 1715 og flere år 
frem tillige herredsfoged i Bølling 
herred.

Bølling herredsting har haft en 
bygning af træ som tinghus på Han
ning kirkegård, men det er sikkert 
gået til i tidens løb som så mange 
andre tinghuse, når der spares på 
vedligeholdelsen. I 1715 klarer man 
sig uden tinghus; man lejer sig ind 
forskellige steder. I 1736 holdes 
tingstue i Skrebsgård, så i en bon
degård i Gammel Hanning. I 1758 
flyttes til en gård i Vester Venner i 
Velling sogn, fordi byfogeden i 
Ringkøbing ikke så godt kunne 
holde til hver ugedag at rejse til 
Hanning for at holde ting. Det hed
der, at denne flytning er til mindst 
bebyrdelse for almuen. Ved byfoge

dens død - i 1761 - flyttes tinget 
tilbage til Gammel Hanning, men 
fra 1766 skal det være i Lem sogn.

Nørre Home herredsting 
holder også flyttedag
Nørre og Øster Horne herreder, der 
siden 1688 var forenet, flytter ting
stedet fra Vestkær omkring 1700 
til Lyne. I 1749 var herredsfogeden 
i disse herreder tillige byfoged i 
Varde og herredsfoged i Vester 
Horne herred. På hans ansøgning 
bliver tingstedet i 1765 flyttet til 
Sækbæk, hvor det må holdes om 
onsdagen. I ansøgningen hedder 
det, at tinget holdt i Lyne kro med
fører vanskeligheder, især for her
redsfogeden, der har 4 miles rejse 
fra Varde dertil.

I 1797 får byfogeden i Varde, 
der også nu er herredsfoged i alle 
tre Horne herreder, lov til at holde 
politiret på tingstedet i Varde, hvis 
det ikke kan nås på de sædvanlige 
tingdage i Sækbæk.

1777
Ringkøbing rådstue skal opbygges i 
1777 ved bidrag fra Bølling og Ulf- 
borg-Hind herreder; til gengæld må 
disse herreder, som intet tinghus 
har, men må leje sig ind, holde de
res ret på rådhuset uden noget ve
derlag. Amtmanden skal påse, at 
indretningen bliver til nytte for 
byen og herrederne.

Der skal være et passende væ
relse til rådstuen, og herredsretterne 
og bytinget skal holdes adskilt. Råd
stueretten holdes om mandagen, 
Bølling herreds ting om tirsdagen 
og Ulfborg-Hind herreders ting om 
onsdagen.

7 midten ses Skjernbrogård i 1860. Til højre for den lange længe ses ting- og arrest
huset, som stod her fra 1842 til 1884.

1796
Skjern og Lønborg birker nedlæg
ges i 1796, og området fordeles, så 
at Bølling herred får ejendommene 
nord for Skjern å, medens Nørre 
Horne herred tager sig af jorderne 
syd for åen.

1814
Amtsinddelingen ændres i 1794, så 
at Nørre Horne herred kommer fra 
Ribe amt til Ringkøbing amt. Her
ved åbnes vejen til den sammen
lægning af Bølling og Nørre Horne 
herreder, som sker i 1814. Forin
den er byfogeden i Varde, der til
lige er herredsfoged i Nørre, Øster 
og Vester Horne herreder »entledi
get«, det vil sige afskediget, og »for
undt for hans levetid brugen af 33 
tønder land af embedsjorderne samt 
i årlig pension 24 tønder rug og 12 
tønder byg af embedets dommer
korn og i penge 500 rigsdaler.«

Ændringen i retskredsforholdet 
begrundes med, at embedets ube
kvemme beliggenhed i to forskellige 
amter har medført ulejligheder. 
Nørre Horne Herred adskilles fra 
sin tidligere forbindelse med Øster 
Horne herred og henlægges under 
Bølling herredsfogedembede. De 
kaldes herefter Bølling-Nørre her
reder. Tinget skal holdes i Skjern 
by ved åen; det betyder på Skjern- 
brogård i den bygning, som stod 
her fra ca. 1790 og til 1906.

På Skjernbrogård har birketinget 
for Skjern birk været holdt, til bir
ket blev ophævet i 1796. Bølling 
herred har benyttet stedet til ting
møder for magtinget (mag — be
kvemmelighed) i tiden før 1814.

>
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Dommergården »Petersminde«. Den var kontor og bolig for herredsfogeden og senere 
dommeren fra 1829 til 1940-47.

1829
Herredsfogeden i Bølling-Nørre her
reder var stadig byfoged i Ringkø
bing, men efter et par embedsskif
ter får retskredsen i 1829 egen her
redsfoged med bolig og kontor på 
»Petersminde«, som var naboejen
dom til Skjernbrogård og opført af 
dennes ejer, Peter Christian Peter
sen; derfra stammer navnet, stavet 
med »t«.

Indtil 1940 er retskontoret ind
rettet i den østlige del af bygnin
gen, medens »Petersminde« endnu 
nogle år er bolig for dommeren.

Også i 1829 bliver skriverembe
det i Bølling-Nørre herreder forenet 
med herredsfogedtjenesten; den sid
ste herredsskriver har haft bestil
lingen fra 1788 til 1829, da han var 
75 år.

I 1830 bevilges, at tinget for Bøl
ling-Nørre herreder, der nu er sam
let under en jurisdiktion, må hol
des på en og samme ugedag, nem
lig om torsdagen. Denne dag er 
stadig den ordinære retsdag.

1842-1843
Allerede i 1822 bestemmes, at Lem 
og Ølstrup sogne skal henlægges 
fra Bølling herred til Ulfborg-Hind 
herreder, men først når Bølling- 
Nørre Horne herreder forenes ved 
indtræffende embedslejlighed.

10 år senere - i 1832 - besluttes 
det at udsætte henlæggelsen, selv 
om foreningen af de to herreder er 
indtrådt i 1829. Det er hensynet til 
de lokale omstændigheder, der får 
kancelliet til at overveje det ønske
lige i, om der skal ske modifikatio
ner i bestemmelsen fra 1822.

I 1842 købes et stykke jord nord
vest for Skjernbrogård. Her opfø
res et ting- og arresthus, som er i 
brug indtil 1884. Dets beliggenhed 
har kunnet fastslås ud fra en ce

mentstøbt blok på godt 1x2 m; 
den skal have udgjort gulvet i en af 
cellerne, hvorfra en fange havde 
forsøgt at grave sig ud.
Ting- og arresthuset har 2 små fløje 
mod nord; der er stald og lade for 
arrestforvareren, som selv bor i den 
vestre ende af hovedbygningen. Den 
østre del er optaget af tingstuen og 
et par celler, og yderligere er der 
indrettet en celle i kvisten.

I 1843 har man fundet ud af, at 
den i 1822 bestemte jurisdiktions
forandring hensigtsmæssig kan brin
ges til udførelse. Lem og Ølstrup 
sogne samt den sydlige del af Vel
ling sogn henlægges til Ulfborg- 
Hind herreder fra 1. maj 1843. Til 
gengæld forøges Bølling-Nørre her
reder med de dele af Vorgod, Nørre 
Vium og Borris sogne, som Lidtil 
har hørt under Hammerum herred.

1873
Fra 1. maj 1873 lægges Brejning 
sogn fra Bølling-Nørre herreder til 
Ulfborg-Hind herreder; vejen til 
Skjern har været for lang og dårlig 

Rids, der viser, hvor de forskellige bygninger, nævnt her, lå. Nr. 6, Pjaltenborg, var i 
1860-erne bolig for herredsfuldmægtigen.

sammenlignet med vejen til Ring
købing.

1884
I omtrent en snes år har man over
vejet, om ting- og arresthuset ved 
Skjernbrogård skal ombygges eller 
flyttes enten til Tarm eller Skjern. 
Efter banens anlæg i 1875 taler 
mest for at flytte nærmere statio
nen i Skjern.

Resultatet bliver, at der bygges 
et ting- og arresthus i Bredgade i 
Skjern på amtets bekostning. En 
dag i begyndelsen af september 
1884 foregår indvielsen og over
dragelsen; amtmanden og amtsrå
dets 9 medlemmer ankommer ved 
5-tiden om eftermiddagen. En del 
af omegnens beboere er mødt op. 
Amtmanden giver en kort oversigt 
over tinghusets historie og de over
vejelser, der gik forud for opførel
sen. Provsten i Borris holder der
efter en tale om den afskrækkende 
virkning, den gamle Skjernbro hav
de. De mødte beser bygningen.

Stueetagen rummer foruden ar
restforvarerens bolig nogle celler og 
depotrum af politimæssig art. På 1. 
sal er den nordlige del - ligesom nu 
- retslokale med forværelse, dom
merværelse og arkiv. Resten af 1. 
sal rummer mødelokale for forligs
kommissionen (der var tvungen for
ligsprøve i borgerlige retssager) 
samt nogle celler, så at der ialt kan 
huses 12 arrestanter.

Årstallet 1884 står endnu på byg
ningens facade og fortæller dens al
der.

1893
Fra 1. januar 1893 overgår en min
dre del af Vorgod sogn fra Bølling- 
Nørre Horne herreder til Hamme
rum herred. I bekendtgørelsen be
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skrives det afståede som »den del 
af Vorgod sogn, som ligger øst for 
en grænse, der drages fra det punkt, 
hvor skellet imellem Timring og 
Vorgod sogne støder til Barde eller 
Abild å og derfra først følger dette 
vandløb indtil dets udløb i Vorgod 
å samt derefter denne å indtil det 
punkt, hvor grænsen imellem Vor
god og Nørre Vium sogne støder til 
åen«.

1898
Der kommer forandring og nærmere 
bestemmelse af grænsen mellem 
Bølling-Nørre herreder samt Øster 
og Vester Horne herreder gældende 
fra 1. november 1898. Visse matri
kelnumre i Sønder Bork Mærsk hen
lægges til Øster og Vester herreder, 
medens de øvrige ejendomme hø
rer under Bølling-Nørre herreder. 
Denne bekendtgørelse har stadig 
betydning, når der er tvivl, om do
kumenter vedrørende Sønder Bork 
Mærsk skal til tinglysning i Varde 
eller Skjern. 3 matrikelnumre i Ne
bel Mærsk og Geest Enge og 18 
ejendomme spredt over Barslund, 
Nørre Bork, Sønder Bork, Bands
bøl, Uldbæk, Mosbøl, Katrebel og 
Adsbøl henlægges, under Bølling- 
Nørre herreders jurisdiktion.

1919
Retsreformen træder i kraft den 1. 
oktober 1919; den tjener til at op
fylde 1849-grundlovens krav om 
retsplejens adskillelse fra forvalt
ningen, gennemførelse af offentlig
hed og mundtlighed i retsplejen. De 
politimæssige funktioner udskilles 
fra retsembederne; samtidig for
svinder lægdsvæsenet fra kontorer
ne.

Politimesteren er fælles for Bøl
ling-Nørre herreder og Ulfborg- 
Hind herreder og bor i Ringkøbing. 
Stillingsbetegnelsen ændres fra her
redsfoged til dommer, men de gam
le navne på retskredsene beholdes, 
og således lever navnet Bølling- 
Nørre herreder videre lige til 1957. 
For ting- og arresthuset betyder 
1919, at der oprettes politikontorer 
i nogle af stueetagens lokaler.

1928 og 1940
Arresten i tinghuset nedlægges i 
1928. Arrestforvarerboligen bliver 
ledig, og andre lokaler som cel
lerne og rum til opbevaring af arre
stanternes ejendele står tomme. Der 
indrettes tjenestemandslejlighed i 
den nordlige del af stueetagen for 
en politiassistent.

Ting- og arresthuset i Bredgade i Skjern er bygget i 1884. Siden 1928 er arresten ned
lagt, så nu er det kun tinghus og politikontor.

Fra justitsministeriets side stilles 
der krav om brandsikring af »Pe
tersminde« af hensyn til dommer
kontorets embedsbøger, især ting
bøgerne over samtlige faste ejen
domme i retskredsen. Der frem
kommer lokalt forslag om at ind
rette dommerkontoret på 1. sal af 
tinghuset, dels i forligskommissio
nens lokaler, der kun benyttes af og 
til, dels i de overflødige celler. Selve 
justitsministeren (K. K. Steincke) ta
ger turen til Skjern for at se forhol
dene på stedet, og kort tid efter 
løses problemet på bedste måde.

Der indrettes i 1940 dommerkon- 
tor i den sydlige del af tinghusets
1. sal, således at der er nem adgang 
til retssalen. Cellerne slås sammen 
to og to og bliver til brandfrit rum 
til tinglysningens bøger og papirer 
samt til kontorer for dommeren og 
fuldmægtige. Der er på den tid hele 
to fuldmægtige, hvoraf den ene i 
lange tider er en fuldmægtig, som 
er udstationeret fra justitsministe
riet i toårige perioder.

»Petersminde« overdrages til 
Skjern sogneråd, som til gengæld 
sørger for passende bolig for dom
meren; til det formål erhverves en 
villa i Skolegade, som udlejes til de 
skiftende dommere indtil 1974.

1956
Fra gammel tid bestod retskredsen 
af sogne, så at de kirkelige sogne
grænser samtidig var skel mellem 
de forskellige dommerembeder. I 
1956 kommer en ny bekendtgø
relse om landets inddeling i rets

kredse, men her bruges kommu
nerne som inddelingsgrundlag, så 
at de kommunale områder bliver 
afgørende for retskredsgrænserne. 
Det kan synes ret ligegyldigt, om 
man bruger det ene eller andet ind
delingsgrundlag, men mange steder 
er grænserne for sogne og kommu
ner ikke de samme.

I Bølling-Nørre herreder, eller 
som det hedder fra slutningen af 
1956 Skjern retskreds, er det til
fældet med en del af Videbæk sogn, 
som hørte til Vorgod kommune, 
der blev en del af Herning rets
kreds. Det fører med sig, at visse 
ejendomme i Videbæk sogn sam
men med hele Vorgod sogn forsvin
der fra Skjern retskreds til Herning 
retskreds.

Med den nye bekendtgørelse for
svinder de gamle herredsnavne fra 
retskredsbetegnelserne, og byernes 
retskredse får slettet det lille ord 
»købstad«.

1973 
Kommunesammenlægningen i 1970 
drager ændringer i retskredsene med 
sig; det følger af den lige nævnte 
1956-bekendtgørelse. For Skjern 
retskreds betyder det, at den var 
lige ved at blive udslettet og skulle 
sammenlægges med Ringkøbing.

Det lovforslag, der forelagdes 
folketinget i 1972, havde ladet Vi
debæk kommune gå til Herning 
retskreds, og derved er efter justits
ministeriets mening Skjern retskreds 
blevet for lille til at være selvstæn
dig. Inden forslagets fremsættelse 
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bliver der gjort opmærksom på de 
store afstande; der er længere fra 
den yderste del af Hoven sogn til 
Ringkøbing end fra Helsingør til 
København.

12 foreninger fra Skjernegnen fin
der sammen for at protestere mod 
nedlæggelsen af Skjern retskreds og 
samler på kort tid over 3.000 un
derskrifter, der afleveres i maj 1972 
til folketinget. Det er i den sidste 
stund, for loven skal være færdig 
inden folketingets sommerferie. I 
loven af 7. juni 1972 er forslaget 
blevet ændret, så at Skjern retskreds 

bevares og består af Egvad, Skjern 
og Videbæk kommuner.

Den 1. april 1973 bliver loven 
ført ud i livet. Til Varde retskreds 
afstås Strellev sogn, der i nogen tid 
har været en del af Ølgod kom
mune. Fra Herning retskreds kom
mer Vorgod sogn og fra Ringkø
bing retskreds modtages både Brej- 
ning sogn og den del af Nørre Om
me sogn, som var indgået under Vi
debæk kommune. Samtidig forsvin
der et par ejendomme i Dejbjerg 
sogn, som indgår under Lem sogn.

❖

Den seneste ændring af Skjern rets
kreds har givet en tilvækst på ca. 
20-25 % i areal og befolkning. 
1973 fik samme betydning for Vor
god og Brejning sogne, som 1920 
havde for Sønderjylland: genfor
ening af noget samhørigt, der havde 
været adskilt i kortere eller længere 
tid.

Det er at håbe og ønske, at 
Skjern retskreds må bevares i sit 
nuværende omfang, så at den ikke 
bliver større, end at dommeren ved 
selvsyn kender hele retskredsens 
område.

Få bedre råd

# - Er du lykkelig Hcrodol? - Ikke helt, jeg mangler syv øre!

Med plan i den daglige økonomi 
er det nemmere at få noget til overs.

Få vore gratis håndbøger: 
»Før De handler hus«, »Før der handles 
landbrugsejendom« og »Før De 
investerer«.

Og lad os sammen lægge en 
plan for, hvordan det daglige budget 
kan kombineres med opsparing 
og investering.

Spørg

SPAREKASSEN
-så har du et problem mindre.
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Aaret rundt
November 1977
1. Skjern Brugs vil fastholde det gode 
samarbejde med Faster-Skjern Mejeri, 
selvom der indenfor FDB er en nyord
ning på vej vedr. mælkeleverancen til 
Brugserne. - Sparekassen i Skjern har i 
år som tidligere år skænket pengegaver 
til forskellige positive formål. Den på
tænke Skjern-Hal nr. 2 og Rækker Møl
le-Hallen har hver fået 10.000 kr. Beva
ringsforeningen i Skjern har fået 2.500 
kr. - Snart begynder man nedrivningen 
af den ældste del af Skjern Byskole. Det

drejer sig om tre bygninger, den tidli
gere skoleinspektørbolig, den gamle fire
etages skolebygning ud mod Bredgade 
og en lav skolebygning, beliggende i sko
legården. De skal erstattes af nyt, mo
derne skolebyggeri, som vil koste ca. 7 
mill. kr.
5. Fra Kolding hjemførte Skjern Ama- 
tørbokseklub sit første jydske mesterskab 
ved Brian Jensen.
6. Y’s Men’s Clubs bankospil i Skjern- 
Hallen havde samlet ca. 1200 menne
sker, som havde megen fornøjelse af ar
rangementet. - Viceborgmester Børge 
Christensen, Socialdemokratiet, forlader 
efter denne valgperiode Skjern Byråd. - 
Åbent-hus-aftenerne på Cirklen i Skjern 
er blevet en stor succes.
7. Niels Møller og Villy Bech åbnede 
Skjern Karosserifabrik på Jernvej i 
Skjern. - Skjern Bibliotek havde invite
ret forfatteren Palle Lauring til Skjern, 
hvor han holdt foredrag over emnet 
»Børn i tusind år«.
8. Ved Amagerskolen bliver opførelsen 
af den påtænkte boldspilhal dyrere end 
beregnet. Hallen bliver i størrelse mel
lem en gymnastiksal og en aim. hal.
10. De 956 underskrivere på protestskri
velsen, rettet mod Skjern Menighedsråds 
planlagte bygning på den gamle lege
plads ved Fredensgade, har bevirket, at 
Skjern Byråd vil tilbyde menighedsrådet 
hjælp til at erhverve jord til formålet 
andetsteds. - Skjern Rideklub, som i et 
stykke tid har været uden træner for 
konkurrencerytterne, vil nu få en dygtig 
cg erfaren mand til at forestå træningen. 
Det er den tidligere konkurrencerytter, 
pens, oberstløjtnant Thorup-Jensen, Ny- 
mindegab. - Judo-sporten har godt tag i 
de unge i Skjern. Klubben har fordoblet 
sit medlemstal indenfor det sidste år til 

ca. 70, som hovedsageligt skyldes opret
telsen af en ungdomsafdeling, hvor man 
træner børn fra 10 års-alderen. - EFG- 
eleverne på Vestjydsk Handelsskole i 
Skjern fik sløjfet den normale undervis
ning til fordel for en såkaldt »erhvervs
dag«, hvor de blev orienteret om de for
skellige erhverv.
12. Skjern Boligmontering har bestået i 
15 år og holdt i den anledning åbent en 
lørdag eftermiddag. - Stopforbud i den 
nordlige side i Østergade i Skjern er en 
ny parkeringsregel.
14. På Hotel Vestjyden i Skjern har der 
været fest for elitedeltagerne i Skjern- 
Tarm-egnens 4-H-arbejde. De fik for
uden præmier også et tilbud om at del
tage i en nordisk 4-H-lejr. - Lions Clubs 
Skjern-Tarm afd. vil yde tilskud til hal
byggerierne i Skjern og Rækker Mølle. 
Lions-julelotteriet er en væsentlig årsag 
til, at hallerne hver får 12.500 kr.
15. På husmændenes konsulentdag i 
Skjern blev det kundgjort ved konsulent 
M. Hansen, Tarm, at roeavlen på Skjern- 
Tarm-egnen aldrig har været så god som 
nu. Det betyder, at foderet til kreaturer 
i vinter skulle være sikret. - Biografgæn
gere kan nu nyde en god film dobbelt så 
godt i Skjern Bio, for biografejer Verner 
Husted har givet »kunderne« nye beha
gelige stole og samtidig givet mere plads 
mellem rækkerne.
17. Indsamlingen af brugte frimærker, 
som Skjern FDF har foretaget ved 
kredsmødet, resulterede i en samlet vægt 
på 3 kilo. Pengene bliver brugt til ved
ligeholdelse af ydremissionens bilpark i 
Sikonge og Tabora. - Bedre Hørelse 
var sammen med tivoliejer K. Rahbek 
Sørensen, Tarm. Rahbek Sørensen for
talte levende og spændende om sit liv i 
et omrejsende tivoli og om sine oplevel
ser med rigtige gøglere.
18. Dansk Landbrugs Andels Maskinind- 
køb, bedre kendt som DLAM, har be
stået i 30 år. Dette blev fejret landet 
over og naturligvis også i afdelingen i 
Skjern. - Gymnastikken i SG har god 

Møbler og tæpper køber man bedst i

* ... skjern
Egon Andersen
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vind i sejlene. Med en tilmelding på over 
400, som ønsker at holde sig i form, gi
ver det lidt pladsproblemer. Det er især 
de unge piger, som er blevet tiltrukket af 
gymnastikken. Med et hold på 80 er der 
skabt rekorddeltagelse. - Ved Skjern Bi
avlerforenings generalforsamling sagde 
formanden, Jens Rasmussen, at honning
høsten har været nogenlunde god.
19. På Hotel Skjern kunne man opleve 
at se og købe ægte håndknyttede tæpper 
fra Orienten med skønne motiver. Tæp
perne, som har en samlet værdi af 1,4 
mill, kr., blev vist af Holger Schmidt fra 
Orient Import i samarbejde med Skjern 
Boligmontering.
20. To unge Skjern-boksere hjemførte 
sølvmedaljer fra et weekend-stævne ved 
DM for ungdomsboksere i Nakskov. Det 
var Michael Knudsen i mølvægt og Ove 
Bjerg i let fluevægt. Desuden fik Ove 
Bjerg overrakt »DABU«s pokal for figh
terindsats. - Ved Ikast Rideklubs di
striktsstævne deltog Skjern Rideklub 
med fire ryttere, hvoraf tre fik placerin
ger.
21. Halindsamlingen i Skjern gav i før
ste omgang et tilfredsstillende resultat. 
Den indbragte omkring 140.000 kr. - 
Over emnet »Leret, der blev givet i vore 
hænder«, talte tidligere skoledirektør K. 
Kristensen i missionshuset på Finderups- 
vej i Skjern. - 13 meter høje grantræer 
skal der bruges til nye vinger på den 
gamle vindmølle på Langagervej i Skjern. 
De er sikret af Bevaringsforeningen i 
Skjern og står i en skov ved Silkeborg. 
Prisen pr. træ ca. 3.000 kr.
24. Skjern Byskoles 6. klasser opførte 
»Folk og røvere i Kardemomme by«. - 
Så er det ved at være jul igen i Skjern. 
Det lader sig ikke skjule, for træet på 
Torvet foran Skjern Bank er rejst. - En
gelske lystfiskeres begejstring for Skjern 
Å som fiskevand blev udtrykt af de 12 
engelske lystfiskere, som i oktober del
tog i Angling Times’ liga-mesterskab, 
som noget nær en guldmine. - Bestræ
belserne for at få gang i den frivillige
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musik i Skjern og Egvad kommuner har 
foreløbig resulteret i, at der er blevet 
oprettet et skolekor på Kirkeskolen i 
Skjern ved musikkonsulent Jens Peter 
Krabbe Nielsen.
25. Mange »mørke« cyklister eller cyk
lister med dårlig lygteføring blev obser
veret ved Skjern Kirkeskole af politiet 
en tidlig morgen.
26. I missionshuset på Finderupsvej i 

I Skjern har DMS-børnekredsen været i
aktivitet med at forberede julen. De har 
lavet adventskranse og dekorationer. - 
Pengeinstitutterne i Skjern ændrer ved 

i årsskiftet åbningstiderne.
I 27. Veteranfly-museet i Stauning har 
! fået et historisk fly med i sin samling.

Det drejer sig om den Zone-ambulance- 
maskine, som den svenske greve Folke 
Bernadotte brugte ved anden verdens
krigs slutning til rejser i Tyskland. - 
Stauning Gæstgivergård, »Eliselund«, er 
blevet solgt på auktion for 505.500 kr. 
til Kurt Maul, Stauning. - Ved Skjern 

‘ Lystfiskerforenings generalforsamling 
! var der ikke rosende ord til Skjern A 
i som fiskevand, når talen drejer sig om 
I laks og havørreder, gav formanden, 

stadsingeniør G. H. Gregersen udtryk 
for.
28. Faster-Skjern Andelsmejeri vandt 
kampen for at bevare leverancen til 
Skjern-butikker. Udfordringen kom fra 
Mejeriselskabet Danmark. - »En aften 
med Eddi Skoller«, sådan hedder hans 
show, blev en fantastisk oplevelse for de 
150. som fandt vej til Hotel Skjern.

December 1977
I. Formanden for Alko-Cirklen i Ring
købing Amt, sognepræst P. Brogård An
dersen, Skjern, har gennem annoncer 
advaret mod julefrokoster, der ofte en
der i rene drukorgier. - Skjern Biblio
tek havde indbudt til forfatteraften på 
Hotel Vestjyden med journalisten og 
forfatteren Arne Falk Rønne. - Skjerns 
S-butikker har arbejdet hårdt for at gøre 
byen til en jule-indkøbsby med bl. a. ga
dehandel, gadeteater og gratis biograf
ture for børnene.
3. SID i Skjern fylder 60 år. Afdelingen 
i Skjern tæller 380 medlemmer og har 
kun 20 arbejdsledige.
4. 110 børn og voksne deltog i Jule- 

! mærkemarchen i Skjern, arrangeret til 
I fordel for Julemærkehjemmene. - Bunds

bæk Mølle åbnedes for offentligheden.
5. Røde Kors-ugen i Skjern Kommune 
gav ca. 30.000 kr.
6. Organisationen til oplysning om atom
kraft har stiftet en afdeling i Skjern.
10. Nyt inspektørpar for Skjern-Hallen 
er Marie og Preben Nielsen. Langager
vej.
II. Julekoncerten i Skjern kirke blev en 
dejlig oplevelse. Ved koncerten medvir
kede Skjern pigekor, Borris og Kvong-

! Lyne folkekor.
I 12. Maskinfabrikken Herborg A/S er 
I blevet solgt til grosserer Erik Holmstoel.

- Gråkjær, specialforretning for børne
tøj i Skjern, er flyttet til egne lokaler i 
Østergade.
13. »En kær ven ved juletid« blev gættet

af Pia fra Skjern i julenissernes morgen
program. Hun indkasserede 500 kr. for 
en velklingende gengivelse af den popu
lære sang »Rudolf med den røde tud«.
16. Julehandelen i Skjern sætter rekord 
i år, vel nok på grund af en udvidet åb
ningstid på søndagen før jul.
18. I Skjern Bank var mange børn sat 
ind på en såkaldt »børneopsparings- 
konto«, mens forældrene gjorde deres 
juleindkøb. Visesangeren Flemming 
Krøll sørgede for underholdningen.
19. De uniformerede drenge og piger 
holdt juleafslutning med et festligt pro
gram på Cirklen i Skjern. - Købmand 
P. Bech Jørgensen, Dejbjerg, har skæn
ket sin butik til Skjern Museum. Han 
kunne ellers have fejret 50 års jubilæum 
1978, men vælger at lukke butikken på 
årets sidste dag i 1977. - Endnu en grup
pe i Skjern vil oplyse om atomkraft. Det 
er gruppen REO, hvis bogstaver står for 
Reel Energi Oplysning.
21. Med snesjapgæst nr. 10 sluttede 
Skjerns S-butikker en festlig og original

idé, som i høj grad bidrog til en god ju
lestemning. Gæsten var borgmester Chr. 
Lundsgård formummet som julemand.
22. Antenneforeningen i Skjern kan mel
de cm god tilslutning til fælles TV-an- 
lægget. Af de 750 husstande er de fleste 
allerede koblet til. - Brugsen i Skjern 
får nu en afdeling med hårde hvideva
rer.
23. Skjern pigekor sang julen ind med 
populære julesalmer og -sange for dem, 
som lyttede til regicnalsenderen lille
juleaften. - Foran Skjern Posthus er der

nu blevet anbragt et par store dekorative 
blomsterkasser for at forhindre bilpar
kering der.
24. Juleaftensdag fik en kraftig storm 
anrettet en del skade på Skjern-egnen. 
Hustage blæste af, og en del træer væl
tede.
28. Et såkaldt divercity-anlæg er blevet 
installeret på TV-anlæggets hovedsta-
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. Penge er ikke det eneste 
din lokale bank tilbyder dig...

Selv i en urolig tid - 
også økonomisk - har banken 
pligt til at imødekomme 
sunde, økonomiske 
behov og ønsker.

Som din lokale bank 
har vi pligter herudover.

Den lokale bank til
byder dig med sit dybe kend
skab til byen, egnen og den 
enkelte borger en menneske
lig behandling og gode 
økonomiske råd.

Derfor kan din 
lokale bank tilbyde alle al
dersgrupper og erhvervsgrup
per tjenester ud over de kolde 
kroner. Service, engagement 
og menneskelig behandling 
bestræber vi os på i den lokale 
bank hele tiden at give en 
lige så vigtig placering som ... 
penge.

RINGKJØBING BANK
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tion ved antennemasten i Skjern for at 
bedre modtagelsen af det vesttyske 2V-2 
og TV-3. - De ældre og svagelige villa
ejere i Skjern kommune vil nu få hjælp 
til snerydning på fortove, hvilket social
udvalget har besluttet. - AL-Stålspær på 
Industrivej i Skjern har rejst skelettet til 
en hal på 600 kvm.

Januar 1978
I. Befolkningsudviklingen i Skjern er 
stagneret. Folkeregistrets optælling ved 
årets udgang resulterede i 12.362 ind
byggere. Sidste år var tallet 12.366 ind
byggere. - Skjern Postkontor har ekspe
deret 105.000 breve og kort fra Skjern i 
december 1977. 8797 pakker er sendt fra 
postkontoret, og der er blevet solgt ca. 
2500 ark julemærker. - Erhvervsbygge
riet i Skjern toppede i 1977. I alt er der 
opført 15.943 etagekvm. i Skjern kom
mune. - Ved den første lønudbetaling i 
det nye år mærkede borgerne i Skjern 
faldet i kommuneskatten med 0,9 %. 
Skatteprocenten i Skjern kommune er 
nu 14,6. - 1977 blev for Skjern Eksport
slagteri et rekordår med 27.809 slagtnin
ger. Det er 2590 flere slagtede dyr end 
året før. - Brandvæsenet kan melde om 
de færreste brande siden 1969, da Skjern 
Brandvæsen blev genetableret. Det blev 
til i alt 35 brande i 1977. - Nytårs
løjerne og skyderiet i Skjern kommune 
gav heldigvis ikke anledning til de al
vorlige ulykker. - 1977 blev for Skjern 
dommerkontor et travlt år. Der har væ
ret en foruroligende stigning af alle ar
ter sager. - Flytrafikken i Stauning 
Lufthavn stiger støt. Der har således væ
ret 14.331 passagerer. Det er, sammen
lignet med året før, en stigning på 
23,4 %, hvor antallet af passagerer var
II. 612.
8. De uniformerede korps i Skjern præ
gede bybilledet ved den traditionelle 
nytårsparade.
11. Børge Christensen (A) forsøgte atter 
i år at rykke byrådsmøderne til de tid
lige aftentimer, men uden resultat. - 
Af den »botaniske have« ved Skjern By
skole har kommunen solgt 106 kvm. til 
elektriker Harry Andersen. Det skete 
ikke uden protester fra lærerråd og sko
lenævn ved Byskolen.
12. Det konservative byrådsmedlem 
Knud Axelsen siger om halbyggeriet i 
Skjern, at den kommende svømmehal 
skal bygges for kommunens regning, og 
at skikken med at gå rundt med tigger
posen bør ophøre. - Skolelægeordningen 
i Skjern er kommet igang igen. Skole
læge Henning Søgård vil snart få opbyg
get journaler til brug for nye undersø
gelser. - Af de 3081 forbrugere i Skjern 
El-værk skal 1784 deles om 487.000 kr., 
som er indbetalt for meget, medens 1297 
må efterbetale 433.000 kr.
15. Skjern Skolevæsen vil vide, hvordan 
det er gået de unge, som forlod skolen 
sidste sommer. Derfor er der blevet ud
sendt et spørgeskema til samtlige ud
gåede elever. - 129 elever fra 10. årgang 
i Skjern-skoleme er for tiden i kontakt 
med erhvervsvirksomheder for at skabe

indtryk om muligheder for job eller vi
dereuddannelse i erhvervene.
16. Udsalget i Skjern var uden det helt 
store pres. Omsætningen vil skønsmæs
sigt blive som det foregående år. - Flere 
og flere gæster kommer til byen også 
udenfor den egentlige turistsæson, siger 
turistkontoret.
17. Fremskridtspartiets leder, Mogens 
Glistrup, talte i Skjern, men denne gang 
kun for en lille tilhørerskare. Der kom 
75 mod ca. 500 sidste gang. - Ved kri
steligt landsmøde i Skjern talte forstan
der H. P. Mogensen, Løgumkloster. - 
Skjern Havekreds vil anlægge en have i 
den gamle stil ved Bundsbæk Mølle.
19. Protestunderskrifterne mod Skjern 
Menighedsråds opførelse af bygning med

kirkekontor og konfirmandstue i anlæg
get ved Fredensgade fører kun til, at 
bygningen vil blive rykket nogle meter, 
så man derved skåner nogle store træer. 
- Der var fest, da man fejrede to-års 
fødselsdag i Hyggeklubben i Skjern med 
kaffebord og borgmestertale.
22. Rævejagten i Skjern kommune blev 
startet i Borris Aktieplantage med 20 
jægere med hunde. Der blev fældet seks 
ræve på den første jagtdag. - Ved licita
tionen over beskyttede boliger i Skjern 
indkom der 35 tilbud.
23. En ny fabrik, »Skjern Jernindustri 
A/S«, starter i Skjern 1. marts med op
gaver i rensning og rustsikring af stål. 
Det er et projekt til ca. 6 mill, kr., som 
grosserer Erik Holmstoel og fru Gretl 
Holmstoel står bag.
24. Skjern Harmoniorkester kommer nu 
igang igen. Det har ligget stille, siden 
Tom Blom fratrådte som leder, men nu 
er der ansat en ny leder til orkestret. 
Det er den 30-årige Ken Højbjerg, Bram- 
minge, som har diplomeksamen fraVest- 
jydsk Musikkonservatorium. - Civilfor
svaret i Skjern havde indbudt interesse
rede til at overvære en uddannelsesaften 
i forplejningstjeneste på CF-gården i 
Svinget.
27. De såkaldte »måneskinsklausuler« i 
forbindelse med byggetilladelser vil ikke 
blive anvendt i Skjern. Her er det ikke
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Frandsen

Vestkysten
Avisen med

de mange gode sider

de store summer, som holdes uden for 
selvangivelsen, mener borgmester Chr. 
Lundsgård.
28. Den faste rutekørsel med kirkebil, 
som Skjern menighed har haft til inter
esserede, vil nu blive lavet om til en 
kørsel efter behov.
29. »Amagertorv« i Skjern har Normann 
Madsen solgt til købmand Otto Kjærs- 
gård, Lemvig OK-marked.
30. På Kirkeskolen i Skjern vil man gå 
nye veje. Fornyelsen ligger i en ny sang
bog, hvorfra man så vil vælge sange el
ler salmer, passende til årstiden, ved 
morgensangen.
31. Det nye lysanlæg på Skjern Stadion 
blev taget i brug ved fodboldtræningen 
hos Skjern GF.

ISENKRAM

GLAS

PORCELÆN

H. BACH-SVENDSEN
Bredgade 82 . Skjern
Tlf. (07) 35 00 45

LANGBOS

BREDGADE 40 . 6900 SKJERN
TLF. 35 00 77

Maskinsnedkeri
Jernvej 3 . Skjern 

Telefon (07) 35 05 69

Februar
1. Skjern Strand jagtforening havde stor 
succes med fritidsudstillingen i Skjern- 
Hallen. - En ejendom i Bredgade i 
Skjern har skiftet ejer. Det er møbel
handler Tonny Christensen, Centrum 
Møbler, som har købt naboejendommen, 
den tidligere manufakturforretning i 
Bredgade 78. - 5.-10. klasse-eleverne på 
Skjern Byskole har lavet deres eget sko
leblad »Strabassen«. - Skjern mangler 
pensionater eller klublejligheder og en 
værelsesanvisning til unge mennesker, 
som vil slå sig ned i byen for en kort 
tid.
2. Venstre-folkene i Skjern blev ikke 
snydt for TV-håndbold ved opstillings
mødet på Hotel Vestjyden. Et apparat 
blev anbragt i et hjørne af salen, så de 
interesserede kunne følge udviklingen i 
VM for de danske farver. - Ventelisten 
til en børnehaveplads i Skjern kommune 
er voksende. En optælling på socialfor
valtningen viser, at 28 børn har behov 
for en plads. - Ledere for de beskyttede 
værksteder fordømmer planen om en ny 
kæmpe-institution, som tænkes opført på 
hjørnet af Snedkervej og Tømrervej. - 
Det første kunstgalleri åbner den 2. 
marts under navnet Galleri Jernsalen af 
lærerparret Lene og Knud Kjelgård.
3. Ved Kristelig Lytterforenings general
forsamling i Skjern mødte der kun 16 til 
stor skuffelse for de fremmødte. For
eningen har 513 medlemmer.
6. Efter i 7 år at have virket som for
mand for Skjern Husmoderforening har 
Ruth Christensen overladt posten til In
ger Agerbo. - I en sløjdkonkurrence for 
5. klasser på landsbasis vandt Amager
skolen amts-førstepræmien på 400 kr.
7. En henvendelse om at støtte Skjern- 
Hal nr. 2 er kommet til samtlige virk
somheder i Skjern. Dette er optakten til 
den egentlige erhvervsindsamling.
8. Pianisten Amalie Malling og violini
sten Henrik Sachsenskjold skabte en fin 
sonate-aften i Kirkeskolens aula i Skjern.
9. »Skovens ånd« og »Mesterdetektiven 
Blomquist« var på programmet, da Ama
gerskolen i Skjern festede for forældre, 
lærere og elever. Der blev sluttet af med 
dans til musik fra Skjern-beat-orkestret 
»Sjuks«.

12. Et usædvanligt snevejr på Skjern- 
Tarm-egnen gav travlhed med skovl og 
sneskraber for at få ryddet fortove.
13. Missionær Jacob Riis talte ved IM’s 
missionsuge i Skjern til en stor forsam
ling. Skjern sangkor medvirkede. - Op
timisme og tilfredshed prægede beret
ningen fra Skjern Bank ved generalfor
samlingen. Erhvervslivet klarer sig godt 
på Skjern-egnen trods store vanskelighe
der de fleste steder i landet.
14. På Amagerskolen i Skjern vil lokalet 
for biologi og fysik nu blive gjort fær
digt. Der er bevilget 88.000 kr. til ind
retningen. - På møntauktionen i Skjern 
var der trods ringe tilslutning en meget 
stor købelyst. Der blev således eksem
pelvis solgt en 10-øre fra 1886 til 185 kr. 
- Det blev firmaet A/S Oscar Nielsen, 
Esbjerg, som skal bygge boliger til de 
ældre i Skjern på grunden ved De gam
les Hjem. Otte beskyttede boliger vil ko
ste 2.068.000 kr. - Lederen af den kom
munale tandpleje i Skjern er udpeget. 
Det bliver klinikchef Peter Bay Møller, 
Ebeltoft. - Byrådet i Skjern sælger mere 
væk af Byskolens »botaniske have«. 
Yderligere 300 kvm. bliver solgt til elek
triker Harry Andersen.
15. Skuespilleren og sangeren Eric Sto- 
rell har besøgt Hyggeklubben.
18. »En mærkværdig form for støtte til 
beskæftigelsen i det lokale område« var 
ord, som blev udtalt ved Skjern Hånd
værker- og Industriforenings generalfor
samling i anledning af, at arbejdet med 
de beskyttede boliger i Skjern blev over
draget til et Esbjerg-firma. - Forstander 
ved Skjern Tekniske Skole, Hans Rønne,

fik på skolens vegne overrakt Skjern 
Håndværker- og Industriforenings initia
tivpris.
19. Forfatteren Henrik Stangerups ud
gave af Erasmus Montanus blev vist af 
Skjern-Tarm Teaterforening i Skjern Bio. 
Det blev ikke den store publikumssucces, 
for kun 40 overværede forestillingen. - 
Skjern Realkursus frygtes nedlagt på 
grund af manglende tilgang af elever.
20. Skjern Handelsforenings legat til 
unge handelsfolk under uddannelse er 
stadig voksende. Legatet, som er skæn
ket af Skjern Bank, beløber sig nu til 
20.195 kr. - Skolevinterferien i Skjern- 
området blev en vinterferie i dette ords 
bogstaveligste forstand. Sneen kom i 
store mængder, og det fik børnene ud 
med kælke og skøjter. - På handelsfor
eningens generalforsamling i Skjern op
lyste formanden, købmand Ebbe Jepsen, 
at S-butikkerne har haft succes med at 
»sælge« Skjern.
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22. Undervisning i folkedans blev fore
trukket af de mindste klasser i Kirke
skolen som fag i emnedage. - Ved Indre 
Missions Samfunds generalforsamling i 
missionshuset på Finderupsvej oplyste 
formanden, K. Svendsen-Tune, at frem
tidens virke i IM vil blive præget af fa
milieforetagender. - Formanden for 
Skjern Brugs, skatteinspektør J. Agerbo, 
beroligede købmænd og borgmester i 
Skjern. Den forestående udvidelse af 
Skjern Brugs har ikke til hensigt at 
»æde« mindst 22 købmænd i Skjern.
23. Skjern Byråds Socialudvalg sysler 
med tanken om at sætte unge arbejds
løse igang med skurebørste og spand 
som en hjælp til ældre og svagelige, som 
ikke selv kan klare forårsrengøringen. - 
OOA (Oplysning om Atomkraft) har 
haft møde på Skjern Bibliotek, hvor der 
var samlet ca. 25 interesserede.
26. Ved generalforsamlingen i den selv
ejende institution Amagerbo i Skjern 
blev der udtrykt stor taknemmelighed 
for godt lederskab til Marie og Knud 
Nielsen.
27. »De stjålne opgaver«, en detektivko
medie, blev opført af Skjern Byskoles 
niende klasser ved skolefesten.
28. »Kvindernes stilling i samfundet i de 
orientalske lande« var emnet ved Skjern 
Biblioteks forfatteraften med museums
inspektør Henny Harald Hansen.

Marts
1. Det spændende fund af en middelal
dersmedie ved Ringvejen i Skjern, som 
man stødte på i sommeren 1976, håber 
museumsinspektør Kim Clausen, at man 
kan begynde udgravningsarbejdet på i 
1979.
2. Skjerns nye kunst-udstilling, Galleri 
Jernsalen, har haft åbningsreception og 
fernisering af den første udstilling. - 
A/S Vestbeton i Skjern har planer om en 
meget betydelig udvidelse, som vil man
gedoble produktionen. - En ny butik er 
åbnet. Det er »Pigalle« i Bredgade 78 
med modetøj for mor og barn.

3. Bernard Shaw-forestilling »Fanden 
hytter sine« blev opført på Skjern Tea
ter med bl. a. Poul Bundgård og Jens 
Østerholm.
5. 1600 gymnaster fra Skjernegnens Ho
vedkreds’ foreninger var med i en festlig 
opvisning i Skjern-Hallen.
6. Dansk Metal i Skjern kommer med 
forskellige forslag til bekæmpelse af 
ungdomsarbejdsløsheden. Et af dem går 
ud på, at Skjern kommune køber en 
landbrugsejendom, som vil kunne være 
en glimrende ramme om mange aktivi
teter. - Et nyt anlæg til rensning af jern 
kører nu i Skjern Jernindustri A/S. Det

er et anlæg til 6 mill, kr., som på grund 
af sin egenart giver Skjern by en sær
stilling, når det gælder rensning af jern.
7. Stigende stabil beskæftigelse med eks
portfremstød er indeholdt i den nye li
nie, som maskinfabrikken »Herborg« i 
fremtiden vil satse på. En lagerhal på ca. 
1300 kvm. er under opførelse. - Næsten 
82 % af vælgerne i Skjern kommune af
gav deres stemme til amtsråds- og kom
munalrådsvalget. Ikke færre end 11 nye 
medlemmer rykker ind i Skjern Byråd 
fra 1. april. - Til byrådet valgtes Chr. 
Lundsgård, Borris, Kousgård Christen
sen (V), Britha Sikjær (V), N. K. Kri
stensen (V), S. Kallestrup (V), Axel Am- 
mitzbøll (Q), Jeppe Jensen (C), Egon 
Søgård (C), Svend Pradsgård (A), Sonja 
Hågensen (A), Leif Pedersen (A), Henry 
Vilsgård (A), Henning Rasmussen (Z), 
Nanna Ørskov, Borris, Viggo Nielsen, 

Borris, H. P. Rasmussen, Hanning, Mads 
Clausager, Sædding, Gunner Kristensen, 
Faster, Otto Jensen, Dejbjerg, Peder La- 
dekjær, Bølling, Børge Larsen, Finderup.
10. En hal nr. 2 i Skjern vil ikke blive 
droppet, selvom resultatet af det ind
samlede beløb ikke nåede det forventede 
mål.
11. RT 43 Skjern, Round Table, har

bestået i 25 år. Jubilæet blev fejret med 
reception på Skjern Bibliotek.
14. Chr. Lundsgård, Borris, blev enstem
migt valgt til borgmester for den næste 
valgperiode.
15. Skjern Biblioteks forfatteraften blev 
et Karen Blixen-foredrag af Thorkild 
Bjørnvig. - Der vil blive bygget endnu 
30 gårdhuse på Amager i Skjern på de 
sidste arealer, Skjern Boligselskab af 
1945 har til rådighed.
19. Ved Skjern Menighedsråds koncert i 
Skjern kirke palmesøndag aften medvir
kede kirkens kor og ved orglet organist 
Willy Egmose.
20. På Skjern Museum er der for tiden 
en udstilling om landsbysamfundenes 
udvikling gennem de sidste 300 år.
25. Der blev spillet jazz af meget høj 
kvalitet ved Skjern GF’s traditionelle på
skebal, hvor Chris Barber og hans orke
ster spillede for et veloplagt publikum. - 
Det norske orkester Bremnes Musikklag 
fra Bømlo kommune har været på besøg 
i deres danske venskabsby Skjern. Orke
stret spillede i Skjern kirke og ved et be
søg på De gamles Hjem.
28. En fodermaskine, som på 16 minut
ter kan fodre 400 grise, bliver fremstillet 
på maskinfabrikken Herborg i Skjern. - 
En ny afgang er etableret på Stauning- 
Kastrup-ruten. Fra Stauning afgår flyet 
kl. 11,25 og lander i Kastrup kl. 12,45.
30. I Ringkjøbing Bank, Skjern afd., ud
stilles der for tiden hobbyarbejder, som 
er fremstillet af beboerne på Skovbryns
kollegiet og Amagerbo.

April
1. En lørdagsklub for unge i alderen 16- 
17 år er blevet dannet i Skjern. Det er 
en klub med dans til levende musik, men 
ingen spiritus. - Bogtrykker Simon Gul-
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lander fejrer 40 års jubilæum som bog
trykker i Skjern.
2. For første gang i Skjerns historie er 
der blevet kåret en individuel danmarks
mester. Det blev den 15-årige Ove Bjerg, 
som vandt det danske mesterskab i ung
domsboksning i letfluevægt. - Lederne i 
Skjern FDF havde tilrettelagt en spæn
dende tur med drengene og deres foræl
dre til Borris hede for at se på dyrelivet 
der.
3. Flere og flere medlemmer af husmo
der- og husholdningsforeningerne i Skjern 
benytter foreningernes fælles kursustil
bud. Der har således været ikke færre 
end 36 hold med 488 deltagere i år.
4. Skjern Papirfabrik er blevet solgt til

Skandinavisk Emballage A/S, Tønder, 
efter at virksomheden trådte i likvida
tion.
5. En ny måde at holde gudstjeneste på 
kunne samle mange unge i Skjern kirke. 
Et såkaldt ungdomstræf, hvor alle er 
med i samtlige de fem kvarter, gudstje
nesten varer.
6. Jesper Jensens musical »Hvor er min 
hue« blev fremført af dramatikholdet på 
Kirkeskolen ved skolefesten for de æld
ste klasser.
7. Interessen for den 1-årige EFG basis
uddannelse indenfor handel og kontor er 
særdeles mærkbar. Vestjydsk Handels
skole i Skjern har allerede nu fået 50 % 
flere tilmeldelser end sidste år. - Fir
maet Søgårds Autobetræk i Skjern har 
oprettet en ny salgsafdeling i Tyskland.
8. Trods faldende byggeaktivitet i Skjern 
har håndværkerne alligevel nok at gøre. 
Tilsyneladende bruger andre kommuner 
i stor udstrækning Skjern-håndværkerfir- 
maer.
9. Skjern-Hallen var rammen om en flot 
og festlig afslutning på dansesæsonen, 
hvor Jonna Lindenskovs ca. 150 elever 
viste, hvad de havde lært i vinterens løb.
10. Skjern Husholdningsforening har 
valgt ny formand. Det blev Annalise 
Gundesen. - Marchforeningen i Skjern 
tog hul på travesæsonen med en tur i 
Skjerns omegn. Ca. 150 deltagere star
tede en 7 km lang tur. - Otte arbejds
pladser i Skjern Skatteråd søges bevaret 
med en henvendelse til skatteministeren 
om at ændre planerne med nedlæggelse 
af Skjern og Ringkøbing-Lemvig Skatte
råd.
11. Møbelfabrikken Eko-Møbler i Skjern 
genoptager produktionen og genansætter 
8 medarbejdere. Fabrikken, som stop
pede i efteråret, er blevet solgt til et an
partsselskab.

13. Loppemarkedet i Herborgs tidligere 
lokaler fik besøg af mange mennesker. 
Der var stor købelyst og et pænt over
skud på ca. 9.500 kr. - Oprettelse af en 
teknologisk informationstjeneste og vi
dereudvikling af den såkaldte Skjern- 
plan er væsentlige opgaver, Skjern Er
hvervsråds bestyrelse arbejder med, blev 
det oplyst på rådets repræsentantskabs
møde. - Henvendelsen til minister Jens 
Kampmann om bevarelsen af skattese
kretariatet i Skjern gav ikke noget posi
tivt resultat.
14. I anledning af Ringkjøbing Bank, 
Skjern afdelings 75 års jubilæum er der 
for tiden i banken en udstilling med Ser
gius Frost’s malerier. Malerens tilknyt
ning til Skjern er gennem faderen, An
dreas Svanholm Frost, som var Skjerns 
første postmester.
18. Ringkjøbing Banks Skjern afdeling 
fejrede sit 75 års jubilæum med arrange
ment for både børn og voksne. Banken

udleverede i anledning af dagen penge
gaver til Bundsbæk Mølle og Skjern 
Kommunes Skolevæsen.
20. Der er håb forude med hensyn til 
lidt festlighed for de nygifte på Skjern 
Rådhus. Der er borgmesterord for, at 
man ikke gør meget ud af denne højtide
lige handling. - Ifølge den nye skolelov 
er man nu så vidt, at realeksamen er af
viklet for sidste gang. Det samme gælder 
den statskontrollerede prøve efter 10. 
klasse.
23. Årets Rakkermarch samlede ca. 450 
deltagere. I vådt og blæsende vejr gen
nemførte alle deltagerne turene, som var 
arrangeret af Civilforsvaret.
24. Til Skjern Menighedsråds offentlige 
orienteringsmøde om konfirmandstue- 
projektet i anlægget mødte kun 10 af de 
knapt 1000 protesterende op. Arkitekt

Søren Jensen, Herning, orienterede. - 
Ved skolenævnsvalgene var stemmepro
centen på Kirkeskolen 47,5 (286 stem
mer), på Byskolen 31,7 (221 stemmer), 
på Amagerskolen 37,6 (262 stemmer). 
For alle tre skolers vedkommende var 
der alternative lister.
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27. På Skjern Turistforenings generalfor
samling kunne man glæde sig over en 
medlemsfremgang på 100.
28. KFUM’s Idræt i Skjern-kredsen har 
forøget antallet af aktive medlemmer 
med 146. Der er således 2191 medlem
mer, fordelt på 8 forskellige idrætsgrene.

Maj
1. Ved 1. maj demonstrationen talte fol
ketingsmand Per Hækkerup foran ba
negården. - »Fra bydreng til chef« er ble
vet forretningsfører Chr. Fårtofts historie

i Chr. Veilegårds isenkramforretning. 
Han overtog 1. maj forretningen, hvor 
han som 11-årig begyndte som bydreng.
2. På Skjern Strandjagtforenings gene
ralforsamling blev det besluttet at ud
sætte 100 flyvefærdige ænder på Ring
købing Fjord.
4. Det var en kold fornøjelse med årets 
første dukkert i Skjern Friluftsbad; men 
mange benyttede sig dog af muligheden.
9. Stort offentligt møde i Tarm vedrø
rende Ringkøbing amts oplæg til en re
gionalplan. Mødet var arrangeret af Eg
vad og Skjern Erhvervsråd. Der er ud
bredt utilfredshed med amtets oplæg. - 
Skjern-Tarm Teaterforening gør byrådet 
opmærksom på, at man mangler en tea
tersal. - Organisationen til oplysning om 
atomkraft var på gaderne med materiale 
og salg af mærker. - Den gamle marga
rinefabrik i Skjern må vige pladsen for 
bedre trafikale forhold i Bredgade/Kon- 
gevej-krydset. Byrådsmedlemmerne tog 
beslutningen til trods for, at arkitekt 
Drejby, Ringkøbing, havde givet udtryk 
for dens bevaringsværdighed for byens 
historie. - Tanker om en idrætshøjskole 
er atter fremme.
11. Alt for få var i Skjern kirke, hvor 
Vestjysk Symfoniorkester gav koncert 
med Treenighedskirkens drenge- og 
mandskor.
12. S-butikkerne havde stor succes med 
gågade-arrangementet. - Firmaet M. Os
kar Nielsen & Søn, Esbjerg, har netop

påbegyndt arbejdet med de beskyttede 
boliger i Bredgade. - I Skjern kommu

nes skoler spores der en god interesse 
for den frivillige musikundervisning, som 
påbegyndes til efteråret.
14. Skjern Lystfiskerforening har udsat 
første portion af ialt 4.000 bækørreder i 
Skjern Å.
17. Skjern Tekniske Skole udbyder et 
projekt i licitation. Det omfatter 1.830 
kvm. énetages bygning med ca. 210 kvm. 
kælder.

Juni
1. Indbyggertallet i Skjern by er i det 
forløbne år steget til 6.574. Aret før var 
der 6.438. I kommunen som helhed er 
det steget til 12.371 mod 12.322 året før. 
- Knud Svane Madsen, Horsens, over
tager tobaksforretningen i Jernbanegade 
efter Åse og Helge Vinther. - Under 
mottoet »Det er himlen, det gælder« hol
der Luthersk Mission en møderække i 
telt på dyrskuepladsen.
2. Skjerns forbrug af vand er meget 
stort. I den regnfattige tid blev der brugt 
10 mill, liter vand pr. døgn. Der appel
leres til forbrugerne om at overholde 
datoreglerne vedrørende havevanding.
7. Der var cirkusstemning i Skjern, da 
Cirkus Benneweis gæstede byen.
10. Til trods for dårligt vejr var der 
mange tilskuere ved det årlige amts
idrætsstævne, som blev holdt i Skjern.
11. Indre Missions sommermøde blev 
flyttet fra anlægget til kirken på grund 
af det regnfulde vejr. - Jens Boysen, 
Skjern, blev kåret til årets SG-leder.
12. Skjern Byskoles 4. mellem fra 1953 
har været samlet for at fejre 25-årsdagen 
for bestået mellemskoleeksamen. - Rej
segilde over nybygningerne ved Bysko

len, hvor borgmester Lundsgård ytrede 
ønske om, at det ikke bare blev tomt 
murværk, men et levende sted. - Der 
sælges nu grunde ved Dalbrinken.. 40 
grunde ialt fra 52,75 kr./kvm. til 62,40 
kr./kvm.
13. Lokalplan nr. 9 om et kirkeligt byg
geri i anlægget er blevet fremlagt. Den 
socialdemokratiske gruppe fremlagde 
samtidig fire alternative skitseforslag. - 
Restauranterne fik atter afslag i byrådet, 
da de ansøgte om længere åbningstid. 
Den er fortsat fastsat til kl. 2,00. - Stau
ning Lufthavn blev et tilløbsstykke, da 
der afvikledes flyve-rally. Der var 240 
fly og omkring 3.000 tilskuere. - Skjern 
Antenneforening er på grund af svig
tende medlemstal kommet i økonomiske 
vanskeligheder. Der er 550 tilmeldte. 
Foreningen har set sig nødsaget til at 
optage nye lån.
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14. Ved cyklistprøven blandt elever fra 
Kirkeskolen var der kun 3 ud af 42 ele
ver, som kørte fejlfrit. - Ved et møde i 
Natur og Ungdom oplyste formanden 
for lystfiskerforeningen, H. Gregersen, 
at man skulle være heldig, hvis man fan
gede en laks i Skjern Â. Det blev oplyst, 
at man før afvandingen kunne fange 
100-120 laks om året. - Der er tilmeldt 
206 elever til den frivillige musikunder
visning, som skal ledes af musikpædagog 
Jens Peter Krabbe Nielsen.
15. Til ny formand for Skjern-kredsens 
Venstre er valgt skoleinspektør Einar 
Christiansen. - Fra undervisningsmini
steriet meddeles, at der skal være elev
repræsentanter i skolenævn og skolekom
mission.
18. Chr. Sunesen, Skjern, vandt med sin 
due den 500 km lange flyvetur fra Göt
tingen med 885 points. 74 m pr. minut.
19. De første elever fra Skjern kristne 
Friskole er nu udskrevet. 8 ialt.
29. Skjern Mølletorv var atter forvand
let til et folkeligt samlingssted med bo
der, auktion og den rigtige markedsstem
ning. Markedet varede i tre dage, og om 
aftenen opførtes revy med små hip til

store og små. - Tanker om et rakkerspil 
på Bundsbæk Mølle er undfanget af 
Annelise Kongshede og er blevet posi
tivt modtaget. - De vilde katte i Skjern 
søges nu bekæmpet. Foreningen til dyre
nes beskyttelse har bedt Skjern byråds 
tekniske udvalg om at sætte en bekæm
pelse igang. - Skjern by i tiden 1875- 
1930 vises i billeder, værktøj, klædedragt 
og andre ting på Skjern Museum for ti
den. - I missionshuset på Finderupsvej 
fortalte missionær Åge Ernstsen om mis
sionsarbejdet i Nigeria.
30. Landbrugslærer Per Hansen, Borris, 
er blevet valgt til ny formand for Skjern 
Skolekommission. Han afløser borgme
ster Chr. Lundsgård, som har været 
skolekommissionsformand i Borris og 
Skjern i 16 år. - Østergade bliver gågade 
hver fredag i sommertiden. - Nedrivnin
gen af den gamle margarinefabrik på

hjørnet af Bredgade og Kongevej er nu 
i fuld gang. Det kønne, men ret for
faldne hus, må vige pladsen til fordel 

for en bedring af de trafikale forhold 
ved indkørslen til Amager. - Skjern Han
delsforenings skilte ved indfaldsvejen, 
som havde til formål at fortælle turi
sterne, at de ikke nødvendigvis skulle 
bruge Ringvejen, blev af politiet beor
dret fjernet.

Juli
3. Byfesten i Skjern 1978 er blevet rost 
til de regnvåde skyer. Trods det hidtil 
dårligste byfestvejr er der sat økonomisk 
rekord ved festen i år.
7. Ved generalforsamlingen i Skjern In
dustrigård ApS aflagde formanden, Stie 
Hansen, beretning. Han opfordrede bl. a. 
aktieejere til at få ombyttet deres aktier 
til anpartsbeviser. Om nogle år er ak
tierne værdiløse. Formanden kunne glæ
de sig over salget af industrihuset på In
dustrivej, hvilket havde givet industri
gården et disponibelt beløb på 170.000 
kr.
11. På byrådsmødet blev det besluttet at 
forhøje vandafgiften fra 1,00 kr. til 1,20 
kr. for industrikunder, og faste afgifter 
forhøjes med 20 %. Desuden forhøjes 
vandafledningsafgifterne fra 1,15 kr. til 
1,45 kr. pr. m3 fra 1. januar 1979. - 
Skjern kommune køber Skjern vindmølle

og overdrager den til bevaringsforenin
gen, men foreningen skal for at få skø
det kunne dokumentere, at der er penge 
til at betale restaureringen af bl. a. møl
levingerne - Borgmester Lundsgård be
klager, at landets dårlige økonomi også
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rammer kommunerne. Således reduceres 
bloktilskuddet til Skjern kommune med 
1,3 mill. kr. - På byrådsmødet beslut
tede man at nedsætte et beskæftigelses
udvalg.
12. I denne uge afvikles KFUM- og K- 
spejdernes lejr »Knyt-sammen« på Tre- 
vældgård ved Stubbegård sø.
14. Udsalget i Skjern er på sit højeste, 
dog har det dårlige vejr ikke lokket så 
mange til Skjern, som man havde hå
bet på.
20., 21. og 22. KFUM’s Idrætsforenings 
60-års jubilæumsstævne i Skjern. Stæv
net samlede 1200 deltagere. Primus mo
tor i hele arrangementet var stævneleder 
N. K. Kristensen, som holdt åbningsta
len.
21. I sommermånederne foretages tra
fiktælling omkring Skjern. Dette sker i 
håb om, at staten vil anbefale lysregule
ring ved ind- og udfaldsveje i Skjern. - 
Tømrer Frans Berg Jacobsen har holdt 
rejsegilde på en 1.000 kvm. stor værk
stedshal. Han flytter fra Søndergade, 
hvor han igennem 35 år har haft et 
værksted på 150 kvm. - Skjern byråds 
kulturelle udvalg har nedsat et udvalg, 
der skal afløse fritidskommissionen i 
hvervet som udgiver af den populære 
brochure »Fritid i Skjern kommune for 
1978/79«.
26. Skjern og Omegns Pensionistfor
ening havde en vellykket tur til Rømø 
og Sild.
27. En anonym giver har skænket pleje
hjemmet Klokkebjerg et springvand, der 
er illumineret om aftenen.
28. Indenfor Skjern kommunes skolevæ
sen starter den 7. august 2014 elever. 
Det er 58 elever færre end sidste år.
29. -31. Tyske svømmere fra venskabs
klubben Lahausen er på genvisit hos 
Skjern Svømmeklub.

A ugust:
2. Kursusleder for realkursus i Skjern, 
C. M. Graugård, oplyser, at der ikke i 
år er tilslutning nok til en ny 1. klasse. 
Videre siger han, at man vil forsøge 
igen næste år, men er der da for ringe 
interesse, så nedlægges Skjern-egnens 
Real kursus.
5. N. K. Kristensen har fået overrakt 
KFUM’s Idrætsforbunds højeste udmær

kelse, en æresnål i guld, som tak for et 
kæmpearbejde i idrætsledergerningen.
7. Brikkerne omkring Th. Skjøde Knud
sens fabrik i Svinget ser ud til at falde 
på plads. Amtsrådets social- og sund
hedsudvalg gik ind for at oprette et be
skyttet værksted i den tidligere fabrik.
8. Amtsrådets kultur- og økonomiudvalg 
har indstillet lærer J. Chr. Andersen, 
Skjern, til ny leder af voksenundervis
ningscentret for Skjern, Egvad, Vide
bæk og Åskov kommuner. - På Skjern 
Badmintonklubs generalforsamling valg
tes Michael Axelsen og Per Fjord til be
styrelsen.
9. Fjernvarmebestyrer A. F. Rasmussen 
oplyser, at afregningen står for døren, 
og varmecentralen skal af med 800.000 
kr. og kun modtage 270.000 kr. Kubik
meterprisen for 1977/78 var 5,00 kr., og 
for 1978/79 bliver den 5,50 kr. inklucive 
moms.
10. Hotel Skjern har med øjeblikkelig 
virkning skiftet forpagter. Henrik Nehl- 
sen rejser, og det nye forpagterpar er 
Lillian og Ole Winberg, der sidst var 
ansat ved Ulriksholm slotspension.
11. Gågade-arrangementerne i Østergade

CHR. C. GRENEA/s

5 fredage i sommer blev en stor succes. 
Der serveredes bl. a. spidstegt gris.
12.-13. Svømmestævnet i Skjern sam
lede godt 300 deltagere fra 10 jyske 
svømmeklubber. Der blev uddelt 24 po
kaler og sat en dansk juniorrekord.
15. De beskyttede boliger ved De gam
les Hjem i Skjern begynder at tage sig 
fint ud i bybilledet. På nuværende tids
punkt har Skjern kommune modtaget 
godt 50 ansøgninger, men kun 8 får mu
lighed for bolig.
16. Inter-Leather står foran en større 
udvidelse. Virksomheden har fået et 
egnsudviklingslån på 1,6 mill. kr.
17. Galleri Jernsalen åbner for en ny 
sæson, og i den forbindelse er udstil
lingslokalerne blevet større.
18. Skjern-Tarm Teaterforenings pro
gram er netop kommet. Foreningen til
byder så forskellige stykker, at enhver 
smag er tilgodeset. Foreningen starter 
den 13. oktober med »Ved Stranden« af 
Edward Albee’s. - Skjern kommunes 
ungdomsskoles program kommer i disse 
dage til alle husstande i Skjern. Der til
bydes fag både med og uden afgangs
prøve.
19. I forbindelse med vejudvidelsen 
Bredgade/Kongevej vil en del af Bred
gade blive lukket i henved to måneder. 
- Igen i år er der i Skjern kommune 
store udsving imellem retstskat og for 
meget betalt skat. 4000 har sammenlagt 
betalt 7.754.000 kr. for meget i skat,
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men 3133 borgere har betalt 7.021.000 
kr. for lidt i skat.
20. Oplysningsudvalget for Ringkøbing 
Amts Venstre var arrangører ved en tur 
til atomkraftværket i Barsebäk, som dog 
var lukket for adgang. Alligevel fik de 
knapt 50 deltagere en grundig oriente
ring om værket, og de hørte endvidere 
om de ulemper, der er ved kul- og olie
fyrede kraftværker. - Mange inden- og

Hotel Vestjyden
Telefon 35 11 88

SKOLEGADES 
BAGERI

E. Lund Jensen
Telefon 35 00 43

Se først i

Trikotage-
Magasinet 
v/ Kr. Abildhauge 
Therkildsen

Østergade 1 . Skjern
Telefon 35 02 47

SKJERN BRUGSFORENING 
giver 3 % i dividende

udenbys gæster var med til at fejre Bor- 
ris-lejrens 75-års jubilæum.
22. Knapt 100 deltog i Guldalderklub
bens udflugt til Ulfsund ved Nissum 
Fjord. Vejret var ikke i udflugtshumør. 
Det var derimod de glade deltagere.
24. Skjern har fået endnu en sportsfor
retning. Det er bøssemager Korsholm, 
som har udvidet sin forretning med en 
sportsafdeling.
25. Knud Erik Sloth og Alex Kristensen 
overtager skjortefabrikken Angli, og 
samtidig har de fået eneleverandørret på 
cowboy tøj mærket Big Yank. - Skole
nævnet på Kirkeskolen klager over den 
påtænkte omkørselsvej via Kirkeskolen, 
når Bredgade bliver lukket. - Ved Skjern 
Rideklubs generalforsamling trak for
manden, Iver Thomsen, sig tilbage efter 
flere år i hvervet. Ny i bestyrelsen blev 
Bent Nielsen, Skjern. Iver Thomsen blev 
udnævnt til æresmedlem. - Der var stor 
deltagelse på Cirklen, da KFUK-spej- 
derne fejrede smutteoprykning. 14 smut
ter rykkede op som »rigtige« spejdere. 
Ved festligheden trak Inge Niklassen sig 
tilbage efter at have været aktiv fører i 
12 år.
26. Møller Erik Lund har solgt sin for
retning til Vestjysk Korn. Selve bygnin
gerne er ikke med i handelen. Skjern 
Kommunes Bevaringsforening arbejder i 
tiden meget stærkt på at skaffe penge til 
restaurering af møllen. - Nøgleløbet, ar
rangeret af Set. Georgsgildet, blev for 
femte år i træk vundet af Comanche fra 
Skjern FDF. Emnet var i år Gøngehøv
dingen. »Det lille nøgleløb« var bygget 
over »det lille hus på prærien«. Løbene 
afvikledes i Albæk-området.
28. Cirkus Schumann gæster Skjern og

Skjern 
Brugsforening
Jernbanegade
Telefon *35 08 00

giver om eftermiddagen en ekstra fore
stilling til kun en tier pr. billet.

September
1. Kirkekoncert med Wiener Blockflö
ten ensemble i Skjern kirke var arrange
ret af Skjern Menighedsråd og Skjern 
Bibliotek. Ensemblet spillede musik fra 
5 århundreder. - Røde Kors-ugen i 
Skjern er igang. Forretningerne har 
priklotteri, og der indledes desuden en 
husindsamling. - Det nye værtspar på 
Hotel Skjern, Lilian og Ole Winberg, 
blev budt velkommen af mange Skjern- 
borgere ved en reception.
2. Mange fly var i luften, da man offi
cielt indviede det nye selskab »Midtfly 
Training Center ApS« i Stauning.
3. Britha og Helge Sikjær, Autocentret i 
Skjern, overdrager virksomheden til In
geborg og Holger Andersen, Ølgod. - 
Trods arbejdsløshed kan Skjern kom
mune ikke finde godt ti mand til ledige 
job i kommunen.
4. Borgmester Lundsgård modtog 1448 
protester imod lokalplan 9 for kirkeligt 
byggeri i anlægget. For indsamlingen 
stod fru Lisbeth Strandbygård.
5. Om den nye SV-regering siger Børge 
Christensen (A), at medlemmerne ikke 
har reageret, fordi de er mere besindige 
her vestpå, og medlemmerne vil nok 
først se, hvordan det udvikler sig. Re
daktør Axel Søndergård (V) mener, at 
Venstre-medlemmerne tilsyneladende ta
ger udviklingen med ro.
6. Konservativ Ungdom har holdt stif
tende generalforsamling. Foreningen 
dækker både Tarm og Skjern. Til besty
relsen valgtes initiativtagerne, Gert V. 
Jensen, Thomas Thøgersen og Ole Eck- 
holt. Desuden valgtes Helle Axelsen, 
Jesper Frederiksen og Søren Madsen. - 
Et nært samarbejde er igang imellem 
Skjern og Tarm. Det gælder fællesan
tenneanlægget, som Tarm har vist inter
esse for. Der kræves dog dispensation 
fra Post- og Telegrafvæsenet. Går alt 
efter planen, vil man inden for et år 
også kunne nyde godt af de udenland
ske TV-programmer i Tarm.
8. Skjern Banks filial i Troldhede ind
viede de nye lokaler og fik eget navn, 
Troldhede Bank.
9. Skolerne holder idrætsdage, hvor der 
er tilbud til alle elever. Vejret blandede 
sig dog så voldsomt, at man bl. a. på 
Skjern Byskole måtte aflyse. Derimod 
havde Amagerskolen idrætsdag i strå
lende sol.
11. De konservative i Skjern havde stor 
deltagelse til mødet, hvor folketings
mand Poul Schlütter var taler.
12. SDS i Skjern åbnede en udstilling 
om sikkerhed på arbejdspladsen.
13. Samarbejdet mellem Skjern og Eg
vad på kulturområdet er en af de hen
vendelser, fællesudvalget har fået fra 
Skjern-Tarm Teaterforening om etable
ring af en ny teatersal fælles for kom
munerne. Fællesudvalget har endvidere 
fået en henvendelse vedrørende etable
ring af en idrætshøjskole fra Skjern-eg- 
nens Hovedkreds. - Mange drenge i
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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

Skjern benyttede sig af tilbuddet fra 
FDF til at deltage i en drengefest..
14. To elever er valgt ind i skolekom
missionen af Skjern kommunes skole
væsens elever. Eleverne har taleret i sko
lekommissionen, men ikke stemmeret. 
Eleverne er Erik Vesterbæk Lægsgård 
fra Byskolen og Vivi Mosegård Ander
sen fra Kirkeskolen.
15. Dagbladene er i disse dage præget af 
indlæg især fra unge, der udtaler sig om 
ja eller nej til 18 års stemmeret i forbin
delse med folkeafstemningen den 19. 
september.
16. KFUM i Skjern fejrer foreningens

29. De mange færdselsulykker i Øster- 
gade/Ringvejskrydset har ført til en liv
lig debat om, hvorvidt man kan sikre 
krydset. En trafikekspert udtaler: »Mal 
store trekanter i vejbanen«. Det er en 
billig løsning, og ingen skal spørges til 
råds. - Midtfly i Stauning er blandt de 
fem danske flyselskaber, som danner 
Skandinaviens største taxiflyselskab, der 
bærer navnet Scandinavian Airtaxi ApS. 
- To klasser fra Byskolen har været på 
københavnertur, hvor de blandt andet 
overværede premieren på skuespillet 
»Elverhøj«. Eleverne var desuden på 
sight-seeing i Christiania.

VlrøGHANDEL
SKJERN
(07) 35 16 66

J- BUKHOLT HANSEN

Østergade . Skjern
Tlf. 35 10 00

Maskinfabrikken

HERBORG A/S
Skjern

FINDERUP
BREDGADE 84

SLAGTERMESTER

Fjølner
Lydersen

Østergade 25 . Skjern
Telefon (07) 35 02 19

100-års jubilæum med deltagelse af for
manden for Indre Mission, pastor Kr. 
Friis, Vojens.
17. Vestjysk Gulvbelægning ved Eli Pe
dersen har udvidet forretningen med en 
gardinafdeling. - Skjern-Å-Camping 
sluttede sæsonen på festlig vis. De gæ
ster, der endnu boede på pladsen, deltog 
i festlighederne. Overnattende gæster 
har i år sat rekord med 3806.
18. Majs vinder mere og mere ind i det 
vestjyske. Det har ved forsøg vist sig, at 
majs er velegnet til foder, og at det i 
forhold til roer og græs er arbejdsbespa- 
rende. - Sommerens »gammeldaws kjøb- 
stads-marked« gav et bruttooverskud på 
omkring 15.000 kr. - Herning Svineslag
teri har købt Danegoods maskinpark. 
Det vil for Exportslagteriet i Skjern be
tyde en udvidelse af produktionen og 
flere i arbejde.
19. Selvom de 18-årige fik ja til stemme
ret, var der i Skjern kommune et klart 
nej med 2075 ja mod 3526 nej. Stemme
procenten var 67,8.
22. Mange benyttede lejligheden til at se 
indenfor i restaurant Stenbukken i Øster
gade, hvor man holdt reception i anled
ning af åbningen.
25. Mere end 50 deltog i oplysningsmø
det på Cirklen, arrangeret af Landsfor
eningen for bedre Hørelse. Ved mødet 
talte bl. a. hørepædagog Hugo Seindal, 
Bølling.. - Luthersk Missionsforening 
havde som tidligere år stor tilslutning til 
efterårsmødet. Blandt talerne var Hans 
Peter Mogensen, forstander på Løgum
kloster.
26. Ved det ekstraordinære byrådsmøde, 
hvor budgettet for 1979 var til anden 
behandling, blev skatteprocenten sat til 
16 imod 14,6 for 1978. Økonomiudval
get havde indstillet, at skatteprocenten 
blev 15,5. Den socialdemokratiske grup
pe indstillede, at skatteprocenten blev 16, 
og ved en afstemning blev det 10 for og 
9 imod. To var fraværende.

Oktober
2. Skjern Å var atter i år målet for 97 
engelske lystfiskere. Det var Kingfischer 
Guilds, som fangede knapt 250 kg inden
for 4 timer.
3. Der er i tiden en vis undren over, at 
der ved to arbejder, udbudt i offentlig 
licitation ikke kom tilbud ind. - Det var 
en stor oplevelse for SG’s folkedansere, 
da de gæstede Gaimersheim og Ingol
stadt. Borgmester Chr. Lundsgård med 
familie deltog i rejsen.
4. Endelig lykkedes det for landmæn
dene. En dag med sol og let vind gjorde, 
at landmændene fik høstet det korn, 
som de ellers havde opgivet på grund af 
det våde efterår. - Skjern Bank havde 
stor succes med et arrangement, hvor 
forretningsfolk fra Skjern deltog. De 
handlende fik et indblik i kundebetje
ning og salgsteknik.
5. Skjern Bibliotek stod bag en stor mu
sikaften i Kirkeskolens aula. Herning 
Stadstrio fremførte værker af Mozart, 
Gade og Ravel. - Skjern-Festivalen i 
hallen blev aflyst i sidste øjeblik. Chris

Krekellu, alias en vis hr. Ludvigsen, hæ
vede de sidste sponsor-indbetalinger og 
rejste fra byen. - Skjern Pigekor forbe
reder i disse dage en rejse til Holland, 
hvor de skal synge i efterårsferien. Pi
gerne i Skjern har fået nye dragter, rød 
lang nederdel og hvide skjortebluser.
7. Skjern-Tarm er gået i samarbejde om 
at starte et folkeuniversitet. Museums
inspektør Kim Clausen er valgt til kon
taktmand for folkeuniversitets landsse
kretariat.
9. Lokalplan nr. 9 vedrørende opførelse 
af kirkehus i anlægget blev efter borg
mester Lundsgårds indgriben udsat til 
næste byrådsmøde. Der ligger i sagen 
indsigelser fra landinspektør Lindhard,
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fra beboere omkring pladsen samt 1450 
protestunderskrivere.
12. FDF, KFUK-spejderne, KFUM og 
K, KFUM og K’s idræt og Y’s Men’s 
Club havde endnu engang succes med et 
stort loppemarked. De godt 8.000 kr., 
som kom ind ved arrangementet, bruges 
til ungdomsarbejde i Skjern kommune.
- Skjern Ungdomsklub arrangerede de
bataften, hvor emnet var ungdomsar
bejdsløshedsproblemerne. Der efterlystes 
flere unge til mødet, blandt andet de ar
bejdsløse.
15. Fiskesæsonen er forbi for denne 
gang. Formanden for Skjern Lystfisker
forening, G. Gregersen, oplyser, at til 
trods for, at resultatet ikke er gjort en
deligt op, så skønner man, at sæsonen 
har været noget nær så elendig som sid
ste år. Gregersen oplyser videre, at så 
længe byerne langs åen ikke har løst de
res spildevandsproblemer, vil det kunne 
mærkes på fiskeriet i åen. - Der var næ
sten 100 pct. mødedeltagelse ved Van
føreforeningen, Skjern-Ringkøbing afde
lings fødselsdagsfest, der blev fejret med 
manér i Hanning forsamlingshus.
17. På et møde på Bundsbæk Mølle 
kunne man konstatere, at en udvidet 
fredning af området omkring møllen 
bliver en realitet. - Ved Kirkeligt Sam
funds generalforsamling udtalte forman
den, Egon Søgård, tilfredshed med det 
forløbne år. Foredragsrækken, som var 
kørt, var både spændende og inspire
rende. - I Skjern kirke serveres alkohol
fri kirkevin ved altergangen for at til
godese bl. a. mennesker i antabusbe
handling. - Borgermøde i Skjern vedrø
rende lokalplan 11, som omhandler cen
terområde 1 i Skjern, karreen i centrum: 
Jernbanegade, Møllegade, Østergade og 
Bregdade. Mange var mødt op, og de
batten var livlig. Det er især udnyttel
sesgraden, som kommer forretningsfol
kene på tværs. - Endnu en erindrings
gave smykker væggen i byrådssalen. 
Borgmester Lundsgård bragte den sidste 
med hjem fra Gaimersheim i Tyskland.
- Mandskabet for den kommunale tand

klinik skulle nu være i orden. Cheftand
læge Peter Bay Møller begyndte 1. ok
tober. Børn rundt om i kommunen har 
allerede stiftet bekendtskab med en 
tandbørstningsekspert, et vigtigt led i 
den forebyggende tandpleje. Fra 1. ja
nuar vil der være 3 tandlæger og 7 assi
stenter i aktivitet.
18. Henry Vilsgård gik ind i nordisk 
skolearbejde. Lærere ved tekniske skoler 
fra hele Norden har netop besluttet at 
indgå et samarbejde, hvor de kan drage 
nytte af hinandens erfaringer. Fra Dan
mark er Henry Vilsgård, Skjern, blevet 
udpeget til den nordiske sammenslut
ning.
20. SG’s venner forsøger at genoplive de 
gamle jazz-traditioner i Skjern. I den 
kommende sæson har de hele syv jazz- 
aftener på programmet. Der vil i forbin
delse med arrangementerne blive bal.
21. Bevaringsforeningen for Skjern kom
mune afholdt stort bankospil til fordel 
for møllen. Forretningsfolk i Skjern 
havde skænket foreningen gaver til i alt 
tre bankospil. Det første indbragte 5.000 
kr. brutto.
23. Det var kritiske røster, som domine
rede ved Skjern Strandjagtforenings ge
neralforsamling. Jægerne følte sig jagede 
af bl. a. ornitologer, som ønskede fjor
den ryddet for jægere.
24. Indenrigsminister Knud Enggård 
talte på Venstres møde. Han talte bl. a. 
om SV-samarbejdet. - Ved Skjern Bib
lioteks første forfatteraften var der ikke 
plads til alle. Men de 60, der kom ind, 
fik et indblik i forfatter Anders Bodel- 
sens forfatterskab.
27. Medlemmer fra socialudvalget og 
økonomiudvalget skal på tur til Varde, 
tilrettelagt af cheftandlæge Bay Møller. 
Formålet med turen er, at byrådsmed
lemmerne får et større indblik i, hvor
dan kommunal tandpleje kan fungere.
28. Borgere i Skjern opfordres i disse 
dage til at melde sig til fællesantenne
anlægget i Skjern.

LØVEN Z-\
BETONVAREFABRIK OG MØRTELVÆRK

Telefon (07) *35 12 44

29. »Ungdoms-ryk-ind«, et arrangement 
på Cirklen, hvor unge har mulighed for 
at få en hyggelig aften. I weekenden 
stod redaktør Sv. Brohus med kone og 
børn for underholdningen; de sang dan
ske sange og amerikanske gospels. - 
I weekenden holdt den kristne friskole i 
Skjern markedsdag. Mange benyttede 
lejligheden til at se skolen.
30. Bevaringsforeningen havde regnet 
med en net sum i kassen, da byrådsmed
lemmer indvilligede i at lade sig sælge 
»på auktion«. Men det blev en bet, idet 
de interesserede købere var færre end 
ofrene. Af skræk for at »varerne« skulle 
gå for billigt, blev auktionen aflyst. Der
imod blev der en times debat med by
rådsmedlemmerne om aktuelle emner i 
kommunen. - Skjern Skolekommission 
udsender nu oplægget til skoleudbyg
ningsplanerne. Ifølge prognoserne er det 
kun Dejbjerglund skole og Stauning 
skole, som får i underkanten af det nød
vendige antal børn i fremtiden.
31. På Bevaringsforeningens møde ud
trykte borgmester Lundsgård utilfreds
hed med den nye lov om lokalplaner. 
Han fandt, at det hæmmede udviklingen 
og var ved at udvikle sig til en parodi. - 
Borgere i Skjern har ytret ønske om, at 
brostenene, som endnu er tilbage i byen, 
må blive bevaret. Spørgsmålet blev rejst 
på Bevaringsforeningens møde med by
rådet. I svaret blev det oplyst, at man 
vil bevare stenene - i hvert tilfælde i 
Jernbanegade. Brosten er der desuden i 
Nørregade. - Hotel Skjern står foran en 
stor modernisering. Værelserne har i 
mange år ikke svaret til tidens krav, 
men det rådes der nu bod på. Foruden 
værelsernes modernisering udbygges ma
rinestuen, og der pyntes op på det øv
rige hotel. - Radioforhandler Harry 
Troelsen i Skjern har solgt sin forretning 
til Elektronic-Centret i Tarm, og forret
retningen videreføres under navnet Ra
dio-Vest.
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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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Brdr. Christiansen
Aut. installatører

Bredgade 72 . Skjern
Telefon (07) 35 13 88

Skjern Dagblad
Telefon 35 12 00

ARNOLDS
RADIO

Bredgade 25 . Tlf. 35 0314

Nyt tøj til bilen

\SØGAARD
autobetræk

6900 Skjern

Deres annonce bliver

læst i

UGEPOSTEN

Skjern Interlock
v/ L. Møller Thomsen 

6900 Skjern
Telefon (07) 35 03 90

Guldbryllup
November 1977
20. Johannes Rudolf og hustru, Poppel
alle 30 B.
27. Mikkel Mikkelsen og hustru, Bred
gade 102.

December 1977
Hans Damgård og hustru, Mellemgade 
7 B.

Marts 1978
Jørgen Thuesen og hustru, Fyrrevæn
get 7.

Juni 1978
28. Fhv. skolebestyrer P. Chr. Pedersen 
og hustru, Enghavevej 49.

Juli 1978
31. Hans Th. Christiansen og hustru, 
Marup.

September 1978
26. Møbelhandler Jens Andersen og hu
stru, Finkevej 7, Skjern.

Sølvbryllup
November 1977
2. Lagerforvalter Knud Erik Nielsen og 
hustru, Bækgårdsvej 27.
9. Harry Dam og hustru, Klokkebjerge- 
vej 1.
15. Valdemar Ibsen og hustru, Voldgade
15. - Ejnar Olsen og hustru, Jernbane
gade 11.
22. A. Kousgård Christensen og hustru, 
Hedeby. - Slagteriarbejder Knud Erik
sen og hustru, Klokkebjergevej 36.

December 1977
28. Boghandler Bent Ingolf Christensen 
og hustru, Østergades Boghandel.

Januar 1978
3. Verner Heinze og hustru, Enghavevej 
25.

April
Ib Ross Niklassen og hustru, Østervang 
28.
8. Distriktsmontør Poul E. Hansen og 
hustru, Vardevej 51. - Misse og Jens Ja
kobsen, Lindealle 27.
24. Knud Thomsen og hustru, Birkvej 
24.

Mai
9. Svend Åge Jensen og hustru, Chr. 
Hansensvej 13.
14. Svend Kristensen og hustru, Uno-X, 
Vardevej 89.
22. Peder Mikkelsen og hustru, Fasan
vej 3.
30. Jørgen Andersen og hustru, Øster
vang 6.

September
6. Blomsterhandler Børge Vester og hu
stru, Østergade 24.

19. Richardt Møller Christensen og hu
stru, Østergade 103.
26. Børge Henriksen og hustru, Lunde
vej 21.

Oktober
30. Erik Rasmussen og hustru, Pileallé 
21.

Bryllup
December 1977
10. Sygeplejerske Ingrid Bækgård og 
stud. teol. Poul Henning Poulsen, s. af 
Viggo Poulsen, Holstebrovej 35.
17. Bankassistent Birgith Lykke Ander
sen og direktør Knud Erik Sloth, Angli, 
Skjern.

Februar 1978
25. Lise Jean Lyneborg, Fjelstervang, og 
Ole Brandt Madsen, s. af møller Brandt 
Madsen, Østervang 33.

Marts
4. Stud. Birthe Fyen Pedersen, Odense, 
og Ejvind Juul Linde, Ryslinge, s. af J. 
Linde, Åvangen.
17. Anna Marie Daugård, d. af fru Dau- 
gård, Ahvile, og sparekasseass. Hans 
Thomsen, Skive.
23. Anna Marie Søndergård, Blåhøj, og 
Ejler Olesen, Blåhøj, s. af Kr. Olesen, 
Østergade.

April
15. Bankass. Ulla Markussen, Foersom, 
og bygmester Jens Peder Pedersen, Var
devej 36.
22. Jytte Kristiansen, Lem, og Folmer 
Nørgård, Skjern.
28. Hanne Pedersen, Stauning, og Egon 
Fjord Olesen, s. af Borup Olesen, Klo
stervej.

Maj
6. Hjemmesygeplejerske Ritta Frandsen, 
Skjern, og regnskabstekniker Tage Vej
gård Lauridsen, Spjald.
13. Sygeplejeelev Inge Miltersen, d. af 
Villy Miltersen, Lindeallé, og lærerstud. 
Villy Sønderby, Herning. - Lægesekre
tær Tove Grønborg, d. af Svend Erik 
Grønborg, Markvænget, og møbelsned
ker Bent Christiansen, s. af Niels Chri
stiansen, Lundevej. - Biblioteksmedhjæl
per Else Jeppesen, d. af vaskeriejer Ej
nar Jeppesen, Skjern, og typograf Ver
ner Christensen, Foersum.
20. Bankass. Bodil Visgård, Bølling, og 
maler Christian Hansen, s. af lærer Jo
hannes Hansen, Solvænget.
27. Susanne Christensen, d. af Kaj Chri
stensen, Bredgade 7, og Karl Peder Pe
dersen, s. af Jacob Pedersen, Holstebro
vej 38. - Sygehjælper Gerda Vibe Han
sen, Skjern, og maskinfører Søren Moes- 
gård. Tarm. - Anna Marie Nielsen, d. af 
Henry Nielsen, Lundevej 28, og Poul 
Henning Kousgård Nielsen, s. af Johs. 
Kousgård Nielsen, Fyrrevænget 8.
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Juni
3. Lone Toft Nielsen, Lyne, og værkfø
rer John Jensen, Skjern.
10. Annelise Kappel, d. af dauert Kap
pel, Amagervej 88, og Christian Jørgen
sen, s. af Hans Jørgensen, Skyggehus. - 
Bente Lindhardt, d. af Verner Lindhardt, 
Løvsangervej 2, og Flemming Thomsen, 
Lunderskov.
17. Sygeplejerske Kirsten Hansen og 
tømrermester Jørgen Husted, Holstebro- 
vej 5.

Juli
1. Sygeplejerske Kirstine Vestergård, 
Astrup, og stud theol. Niels Underbjerg, 
s. af Peter Underbjerg, Skjern.
8. Ulla Skovgård Jeppesen, Stauerby, og 
Erik Kobbelgård, s. af Johs. Kobbel 
gård, Vardevej.

A ugust
12. Ulla Henriksen, d. af Rigmor Hen
riksen, Grønningen 13, og tækkemand 
Niels Christensen, Stauning.
19. Slagter Lene Møller Pedersen og 
chauffør Niels Viftrup Andersen, Skjern.
26. Diakonelev Kirsten Nørremark, Al- 
kjærsig, og diakonelev Vagn Jensen, Dia- 
nalund.

September
2. Bodil Finderup, d. af Maren Finde- 
rup, Skjern, og John Jensen, s. af Sig- 
fred Jensen, Ganer. - Ruth Nygård og 
John Holme, Kløvervænget 19.
3. Vibeke og Per Lauridsen, Østergade 4, 
Skjern.
16. Lærerstuderende Vinnie Ålund Ol
sen, Egevænget 1, og styrmand Jens Leh- 
mand Sørensen, Skagen.
23. Pia Agnete Nielsen, d. af garver 
Nielsen, Reberbanen, og tækkemand Bo 
Henriksen, s. af Rigmor Henriksen, 
Skjern. - Socialpædagog Hjørdis Lemb- 
cke Andersen, d. af Rigmor Andersen, 
Pileallé og tømrer Jens Peder Søvsø, 
Troldhede.

Oktober
7. Karin Frandsen, Sæd, og Carl Ho 
mann, Alkjærsigvej 1.
30. Irma Rasmussen, Pileallé 21, og Erik 
Poulsen, Langagervej 6.

Fødselsdag
November J977
3. Gdr. Søren Nørremark, V. Marupvej
7, 60 år.
9. Erna Knudsen, Bredgade 69, 65 år.
11. Anna Koed Madsen, Nylandsvej, 75 
år.
19. Margrethe Petersen, Marupvej 6, 70 
år.
20. Karla Henningsen, Enghavevej 59, 
60 år.

December 1977
5. Fru Mette Kirstine Jensen, Marupvej
21, 80 år.
9. Karl Pagård, Enghavevej 57, 70 år.
21. Fru Hanne Christensen, Tulipanvej,
50 år. - Petra Oldager, Vardevej 19, 80 
år.
22. Fabriksarbejder Johannes Ostersen, 
Nylandsvej 41, 60 år.

Januar 1978
4. Ingeborg Bank Larsen, Torvet, 60 år.
18. Niels Peder Pedersen. Østervang 19, 
60 år.
21. Elna Andersen, Bækgårdsvej, 70 år.
25. Arbejdsformidler Richard Poulsen, 
Enghavevej 41, 60 år.
30. Morten Jensen, Nørregade 12, 80 år.

Februar
1. Fru Thilda Iversen, Østergade 90, 70 
år.
6. Dejbjerg-præsten, 80 år.
10. Salgs- og regnskabschef Christian 
Vrå, Lærkevej 4, 50 år.
16. Peder Madsen, Poppelallé 22, 85 år.
19. Fabrikant Lasse Møller Thomsen, 
Lindeallé 18, 60 år.
20. Osvald Nygård, Poppelallé 22, 50 år. 
- Mette Marie Hansen, Danmarksgade 
14, 60 år.
24. Fru Kirsten Henriksen, Østre Allé
18, 50 år.
28. Inger Petersen, Poppelallé 20, 70 år.

Marts
1. Tandlæge Niels Skjerning, 50 år.
8. Fhv. banearbejder Anton Nielsen, 
Fredensgade 70, 90 år.
14. Marry Pedersen, Klokkebjergevej 68, 
60 år.
17. Elly Holdgård, Fredensgade, 60 år.
22. Fhv. gdr. Thorlund Søndergård, Sol
sikkevej 5, 70 år.
27. Maren Axelsen, Fyrrevænget 14, 90 
år.

April
3. Fhv. vognmand Age Pedersen, Klok
kebjergevej 23, 60 år.
6. Gunder Nielsen, Nørregade 49, 75 år.
9. Maria Jensen, Langagervej 30, 75 år.
11. Fhv. landpostbud Marius Pedersen, 
Langagervej 19, 80 år.
19. Egon Madsen, Grønnegade 11, 40 år.
19. Edith Simmelkjær, Violvej 19, 60 år.
20. £jler Homann, Alkjærsigvej, 50 år.

Maj
2. Fru redaktør Stobbe, Klokkebjerg, 85 
år.
4. Rutebilejer Chr. Dalgård, Engtoften, 
60 år.
6. Karla Jensen, Marupvej 31, 60 år.
19. Fru Maria Jensen, Søndergade 9, 80 
år.
20. Karoline Meiner, Nygade 27, 75 år.
23. Banebetjent Jens Rasmussen, Klø
vervænget 31, 50 år.
24. Laurids Jensen, Skjern Elektro, Var
devej, 70 år.
25. Kirstine Hansen, Jernbanegade 16, 
85 år.
28. Fhv. smedemesetr Hansen, Engtof
ten, 80 år.
30. Tvillingbrødrene Godtfred og Peder 
Larsen, Åhvile, 70 år.

Juni
2. Fhv. smedemester J. Østergård An 
dersen, Grønnegade 4, 70 år.
4. Svend Svendsen, Østre Allé 81, 70 år.
7. Magnus Pedersen, Nygade 28, 50 år.
9. Frk. Esther Grene, Vardevej, 80 år.
11. Viggo Kruse, Birkevej 2, 40 år.
16. Astrid Christensen, Nylandsvej 5, 50 
år.
19. Dinna Poulsen, Holstebrovej 91 A, 
75 år.
21. Matilde Nielsen, Danmarksgade 4, 
80 år.
22. Signe Andersen, Enghavevej 4, 75 år.
26. Peter Chr. Madsen, Mellemgade 7 a, 
85 år.
27. Andreas Pagård, Amagervej, 80 år.
28. Dommer Steffen Unmarck Larsen, 
50 år.

Juli
8. Damefrisør Edel Christiansen, Øster
gade 59, 70 år.
10. Tandlæge Hammerskov, Østervang, 
60 år.
13. Papirarbejder Emil Lauridsen, Ny
gade 7, 60 år.
14. Damefrisør Else Lykke, Østergade 
61, 50 år.
19. Katrine Jensen, Østergade 23, 70 år.
27. Vognmand Morten Rahbek, Varde
vej 27, 70 år.

A ugust
7. Augusta Pilgård, Solvænget 8, 60 år.
10. Viggo Pedersen, Klokkebjergevej 5, 
50 år.
15. Fru boghandler Thomsen, Vardevej, 
80 år.
17. Dagny Jørgensen, Kjærs Allé 12, 60 
år.
18. Niels Chr. Andersen, Klostervej 6, 
65 år.
20. Leif Sevel, Svinget 18, 60 år.
24. Fru Gerda Kousgård, Dalvej 6, 50 
år.

September
9. Direktør Jørn Andersen, Østervang 6, 
50 år.
10. Maren Hansen, Fasanvej 10, 50 år.
14. Pens, syerske Signe Husted, Øster
gade 78, 85 år.
16. Klara Christensen, Østre Allé 34, 50 
år.
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18. Marinus Jensen, Stauningvej 6, 70 år.
19. Fhv. fotohandler Robert Nielsen, 
Nylandsvej 31 A, 75 år.
20. Malermester R. Rostrup, Skolegade 
13, 85 år.
24. Anna Nielsen, Bredgade 120, 70 år.
25. Laurids Hansen, Præstegårdsvej 4, 
60 år.
27. Forvalter på Skjern Papirfabrik Johs. 
Ardersen, Birkvej, 70 år.
28. Værkstedsassistent Ane Marie Knud
sen, Vardevej 77, 50 år.

Oktober
3. Børge Henriksen, Skyggehusvej 6, 50 
år.
5. Elisabeth Nickels, Lundevej 20, 85 år.
8. Fru Betty Bonde, Ganer Møllegård, 
50 år.
13. Direktør Åge Thue Nielsen, Skjern 
Papirfabrik, 50 år.
14. Mathilda Andersen, Østre Allé 35, 
65 år.
27. Jens Chr. Pedersen, 0. Smedegårds
vej 6, 60 år.
28. Fhv. lokomotivfører Axel Knudsen, 
Pileallé 20, 80 år.
30. Bankbestyrer Curt Knudsen, Ring
købing Bank, 50 år. - Pens, overlærer 
Jens Hedegård, Åvangen 6, 70 år.

Jubilæum
November 1977
3. SID i Skjern - Specialarbejderne i 
Danmark - fejrede 60 års jubilæum med 
reception i SID’s hus i Skolegade ved 
middagstid, cg om aftenen festede med
lemmer med damer på Hotel Skjern ved 
ct særdeles hyggeligt og fornøjeligt ar 
rangement.

December 1977
1. Sikringsmester H. F. Madsen, Skjern, 
40 års jubilæum som medarbejder ved 
elektrotjenesten, DSB.

Januar 1978
1. Sikringsmontør A. A. Andersen, 
Skjern, 25 år hos DSB.

Marts
Round Table, kr. 43, Skjern, 25 års ju
bilæum.

April
1. Guilanders Bogtrykkeri A/S, Skjern, 
fejrer 40 års jubilæum.
13. Kjersner Johannes Pedersen, 25 år 
ved Skjern kommune.
18. Ringkjøbing Banks Skjern-afdeling 
fejrer 75 års jubilæum.

Maj
1. Ulla Christensen, Fasanvej 1, Skjern, 
25 år ved Bredgades Slagter i Skjern.

Juni
23 gamle elever fejrer 25 års jubilæum 
for deres afgang fra Byskolen med mel- 
Icmrkoleekcamen. Så langt som fra Ca
lifornien kern en af eleverne, Tove Kirk.

A ugust
1. Politiassistent Tage Hansen, Drossel
vej 11, 25 år ved politiet.

September
14. Slagtersvend Ove Pedersen, 25 år 
ved Skjern Kreaturslagteri.

Oktober
1. Landpost Viggo Nørmark, 25 år ved 
postvæsenet. - Centralvaskeriet 25 års 
jubilæum i nye bygninger på Bækgårds
vej.
27. Skjern Biblioteksforening passerer 
50-året for sin stiftelse. Fra stiftelsen i 
1928 oplyser protokollen: Skjern Biblio
teksforening holdt stiftende generalfor
samling den 27. oktober. Der er indteg
net 379 medlemmer til et samlet kontin
gent på 766 kr. I bidrag er tegnet 1164 
kr. hos private, Skjern Sogneråd har be
vilget 500 kr., Arbejdernes Oplysnings
forbund 50 kr., handelsforeningen 50 kr. 
Desuden har foreningen modtaget Skjern 
gamle sognebogsamlings beholdning på 
100 kr.

Svendeprøve
Juni
Jan Kloster Pedersen, udlært hos J. 
Strandbygårds Bogtrykkeri, har på År

hus tekniske Skole bestået svendeprøve 
som trykker med ros.
Ole Høgfeldt Thomsen, udlært hos in
stallatør Henning Jensen, Tarm, har be
stået svendeprøve som elektriker med 
karakteren »særdeles vel udført«.
Chr. Nygård Andersen, Grønnegade 5, 
Skjern, udlært hos tømrer Villy Dam
gård, Borris, har bestået svendeprøve 
som tømrer.

Eksamen
Januar 1978
Ketty Iversen, Skyggehus, har bestået 
lærereksamen ved seminariet i Århus.
Bankassistent Jørn Ingemann Pedersen 
har bestået merkonomeksamen ved Vest- 
jydsk Handelsskole i Skern.

Februar
Ved handelskostskolen i Odder har He
len B. Christensen, uddannet i Skjern 
Materialhandel, bestået eksamen som 
materialist.
På samme skole har Knud Erik Olesen 
bestået eksamen som fotograf.

Oktober
Helga Hasager Kirk, Skjern, har bestået 
eksamen som diakon på Filadelfia.

Forskelligt
NY DIAKON
Marts
22. Verner Karkov, Blå Kors’ beskyttede 
Hjem i Herning, s. af bestyrer Karkov, 
De gamles Hjem, er blevet indviet til 
diakon i Set. Paul’s kirke i Århus.

ANSÆTTELSE
Fra august er lærer Per Tordrup ansat 
ved Amagerskolen som skolevejleder og 
bibliotekar.

AFSKED
Overlærer Åge Simonsen og fru Ellen 
Sofie Simonsen har taget deres afsked 
fra Amagerskolen og er flyttet til Bry
rup.

ÆRESMEDLEM
Pens, lærer Poul Borup, Enghavevej 30, 
er på sin 80 års fødselsdag udnævnt til 
æresmedlem af Danmarks Lærerforening.

UDNÆVNELSER
December 1977
1. Cand. mere. Kjeld Jespersen er ud
nævnt til souschef i Varde Banks Skjern 
afd.

Januar 1978
Halvdan Federau, s. af malermester E. 
Federau, Skjern, er udnævnt til vicedi
rektør for Schweizerische Bankverein, 
Geneve, Schweiz.

Februar:
1. Akademiingeniør Chr. Hedegård An
dersen er ansat som direktør på maskin
fabrikken Herborg.
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Som ny leder af motorkontoret i Skjern 
har Kirstine Pedersen afløst fru Karen 
Rind, som i mange år har været leder af 
motorkontoret.

Juni
1. Postkontrollør Poul Dybdahl, Skjern 
Postkontor, udnævnt til overkontrollør i 
Frederikshavn.

A ugust
1. Overassistent Jens Dybdal er udnævnt 
til overkontrollør ved Skjern Postkon
tor.

September
Postassistent S. A. Jørgensen, Holstebro, 
er udnævnt til overassistent ved Skjern 
Poskontor.

Oktober
1. Tandlæge Peder Bay Møller, Ebel
toft, er udnævnt til chef for skoletand
plejen i Skjern.

RIDDERKORS
Fysioterapeut, fru Inge Woolcott, Lon
don, er blevet udnævnt til Ridder af 
Dannebrog. Hun er formand for Dan
ske Kvinders Samfund i London og dat
ter af fru tandlæge Jæger, Skjern. Fru 
Woolcott har været i audiens hos dron
ning Margrethe i anledning af udnæv
nelsen.

Dødsfald
Maj 1977

November 1977
7. Martha Homann Clausen, Skovlykken
1, 61 år.
12. Hans Vesterbæk Knudsen, Lindeallé
5, 55 år. - Hansine Caroline Andersen,
0. Smedegårdsvej 2, 81 år.
22. Else Andrea Jensen, De gamles 
Hjem, 66 år.
24. Martha Laurine Hansen (Kjelstrup), 
De gamles Hjem, 67 år.

December 1977
11. Dorthea Elisabeth Hansen (Hind 
hede), De gamles Hjem, 84 år.
16. Sophie Fredericke Nielsen, Klokke
bjerg, 77 år.

8. Pedel Viggo Simonsen, missionshuset, 
Finderupsvej, 64 år.
12. Tine Rysgård Christiansen, Varde
vej 4, 67 år.
15. Jens Chr. Jensen, De gamles Hjem, 
84 år.
22. Andreas Bank Poller, Klokkebjerg, 
84 år.
23. Jensine Marie Jensen, De gamles 
Hjem, 94 år.
25. Fhv. gdr. Jens Jepsen, Marup, 84 år.

Marts
4. Maren Johanne Rudolf, Amagervej, 
81 år.

22. Fru Ingrid Quirin Nielsen (Herborg), 
Marupvej 2, 82 år. - Fabrikant Holger 
Johnsen (tidl. Skjern), 64 år.

April
2. Fru Gerda Malte Johansen, Øster
vang, 81 år.
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21. Direktør Peder Grene, Ånumvej 2, 
81 år.
30. Citta Hansen, Lindealle 15, 51 år.
31. Henny Christensen (Rahbek), Albæk 
Møllegård, 88 år.

Januar 1978
1. Kirsten Marie Hansen, Ahornvej 17, 
61 år.
2. Ejnar Sigvald Krestensen, Solvænget
8, 75 år. - Peder Christensen, Ahvile, 
83 år.
7. Kirsten Marie Holden Nielsen, De 
gamles Hjem, 83 år.
14. Lars Marius Jensen, Brinkvej 5, 78 
år. - Elvine Jensen, Klokkebjergevej 52, 
73 år.
18. Fhv. sodavandsfabrikant Knud Hol
ger Poulsen, Møllegade 3, 79 år.
21. Birte Marie Sørensen, Finderupsvej
20, 87 år.
23. Karen Jensen, Klokkebjerg, 78 år. - 
Fru Marie Scheel Poulsen, Enghavevej 
23, 73 år.

Februar
3. Margrethe Anne Kirstine Hansen, 
Østergade 74, 89 år.

7. Fhv. agronom Jens Christian Ruby, 
Danmarksgade 8, 76 år.
13. Maren Nissen (Pilgård), Østre Allé 
16, 87 år.
30. Kristian Martinus Olesen, Østergade 
62, 66 år.

Maj
2. Vagn Lindholdt, Klokkebjerg, 63 år.
3. Jens Chr. Hansen, Ganer Møllegård, 
81 år.

8. Fhv. bagermester Einar Nielsen, 
Østergade 45, 80 år.
11. Fhv. gdr. Jens Peder Ostersen (Ga
nergård), Kløvervænget 30, 69 år.



17. Agnes Kirstine Eskildsen, Mellem
gade 7, 72 år.

18. Overmontør Johannes Nielsen, Ny
gade 18, 79 år.
20. Ane Nielsine Sørensen, Nygade 10, 
74 år.
27. Fanny Mortensen, Holstebrovej 36, 
67 år.
31. Birte Lydersen, Lundevej 15, 43 år.

Juni
8. Gudrun Kristensen, Østre Allé 22, 65 
år.
13. Ingrid Vejlgård Sørensen, Østergade
49, 72 år.
18. Åge Emanuel Thomsen, Birkallé 23, 
62 år.
24. Grethe Spang, Østre Allé 13B, 53 år.
28. Kirsten Rindom, Klokkebjerg, 89 år.

Juli
7. Larsine Petra Håhr, Klokkebjerg, 85 
år.
8. Overportør H. P. Pedersen, Venders
gade 10, 52 år.
10. Mathilde (Ilse) Jensen, Danmarks
gade 32, 70 år.
11. Karen Marie Kirkegård, Nylandsvej
9. 82 år.
18. Bodil Marie Hansen. Jernbanegade
11, 78 år.
22. Hedvig Mortensen, Klokkebjerg, 74 
år.
29. Marie Jensine Petrine Jensen, De 
gamles Hjem, 79 år. - Jesper Kastberg 
Jensen, Fyrrevænget 4, 76 år.

A ugust
2. Jenny Elisabeth Steensen, Østre Allé 
40, 56 år.
16. Marianne Margrethe Pedersen, Ma- 
rupvej 6, 70 år.
20. Anna Kirstine Jensen, Fyrrevænget
9, 53 år. - Jens Peder Jensen Sandbæk, 
Klokkebjerg, 74 år.

September
8. Rosa Overgård Jacobsen, Østre Allé 
46, 62 år.

Oktober
2. Erna Sofie Madsen, Klokkebjergevej 
78, 72 år.
5. Edith Marie Holmstoel, Langagervej 
14, 78 år.

6. Fhv. telegrafist fru Vita Elisabeth 
Brask, Nattergalevej 7, 77 år.

16. Værkstedsleder Peder Thorlund Håhr, 
Mågevej 4, 67 år.

9. Msja Ibsen, Nygade, 84 år.
19. Fhv. landmand Jens Peder Jensen, 
De gamles Hjem, 92 år.

16. Fru Ninna Jacobi Nielsen, Åvangen 
2 A. 77 år.
20. Grethe Juliane Sørensen, Nygade 54, 
50 år.
26. Snedker Leif Jørn Sevel, Svinget 18, 
60 år.

26. Ellen Knudsen, Bredgade 69, 73 år.

29. Maskinarbejder Eigil Christensen, 
Kløvervænget 22, 45 år.



Pengesedler 
trykker vi desværre ikke...

men ellers er der for øvrigt ikke ret meget, som De ikke vil 
kunne få udført hos os.

Med vort moderne tekniske anlæg i såvel bogtryk og offset som i moderne fotosats 
er vi i stand til at levere Deres tryksager i top-kvalitet til rimelige priser.

J. Strandbygaards Bogtrykkeri Akts.
Skolegade 4.6900 Skjern . Telefon 35 00 22
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KØB 
OG 

SALG 
AF 

PANTE 
BREVE

3 rådgivere, der følger pantebrevsmarkedet

Souschef 
K. Jespersen

Filialdir. 
V. Olesen

Fagchef 
I. Lyager

Os kan De have tillid til, 
og vi er altid parate 
til en
GRATIS rådgivning.
Ring eller kig ind 
og få et godt tilbud.

VARDE BANK 
SKJERN
BREDGADE 29
Telefon 07-35 10 77

HOTEL SKJERN
Telefon 35 13 00

Besøg vor hyggelige
BAR

Byens 
Brødfabrik
serverer hver dag 
udsøgt bagværk for 
indbyggerne
i Skjern

Anerkendt køkken
Selskaber med indtil 350 kuverter 

modtages

Bredgades Slagter
v/ Leo Andersen

Forretningen
med kvalitetsvarer

TELEFON
35 04 59 og 35 02 65



Den lokale bank 
taler det lokale erhvervsiivs 
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

Årbogen for Skjern . 37. årgang . Udgivet af J. Strandbygaards Bogtrykkeri Akts.’, 6900 Skjern. 
Forsidefoto: Viadukten over jernbanen. Foto: Henry Pedersen.




