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Outzens hus og 
besøg hos
Niels Kvembjerg
Afskrevet efter
P. Ingolf Christensens optegnelser

Der, hvor Biografen er bygget, lå 
før i dage et lille stråtækt hus, byg
get 1852, ved den nyanlagte hoved
vej, nu kaldet hovedvej 11. Det lå 
der på den magre, sandede mark 
med vid udsigt over Skjernådalen i 
alle retninger.

Der var ingen træer, der hin
drede udsyn og blæst. Bygningen 
var smuk i form. Hvor høj var den? 
Omtrent det halve af det stråtækte 
tag med blød valme. Husets forside 
var mod syd. Det lå der og så hyg
geligt ud - så lille det var - og 
ligesom sagde til beskueren: »Und
skyld, at jeg er her, jeg søger at 
gøre mig så lille som muligt for den 
skrappe vestenvind«. Gavlen vend
te næsten ret mod vest. Husets ejer 
var skomager Outzen. I gavlen var 
der et stort vindue, delt i 6 ruder 
med tynde sprodser, og bag ruden 
var der fyldt med håndsyede sko. 
Indgangen var, som tegningen viser, 
også i sydsiden. Til venstre var 
skomagerværkstedet, til højre stads
stuen, og mod nord ud imod går
den med brønd fandtes køkkenet 
og soveværelset, i det nordvestlige 

hjørne bryggers og brændsel. Man 
kom fra gården ind i bryggerset. 
Døren var en »slet« dør, dvs. uden 
fyldning. I brønden stod en almin
delig træpumpe. Stuen ud mod syd 
var ret rummelig, og sogneforstan- 
derskabet holdt her sine møder 
mod en mindre godtgørelse. Disse 
møder blev senere holdt på Fattig
gården (St. Nørgård).

Skomageren kunne mere end at 
lave sko, han kunne også sit Fader 
vor og synge. Han var nemlig også 
kordegn. Formedelst disse to fær
digheder var han også en tid kirke
sanger, og jeg husker ham som en 
lille sortklædt mand i skødefrakke, 
hvid flip og en nydelig, bundet, 
sort silkesløjfe vandre op og ned 
ad kirkegulvet med en stor salme
bog i udstrakt arm og med sin gam
melmandsrøst prøve at lede salme
sangen sammen med orglet. Jeg 
kunne bedre lide ham hjemme på 
skomagerværkstedet, hvor jeg af og 
til kom for at se ham og svenden 
arbejde med skotøj.

Til at begynde med var jeg vel 
sendt derom efter et eller andet, og 

det har så givet anledning til nær
mere bekendtskab. Om vinteren, 
når petroleumslamperne var tændt 
og »glaskuglerne« hængt op, var 
der en egen stemning over værkste
det: Klynen i kakkelovnen glødede 
bag risten, og petroleumslampens 
rødlige lys livede op med skarpe 
skygger på det gråmalede bjælke
loft. Træpløkkene stod på bakker 
over den lille lampe, så de kunne 
være tørre, når de med rappe slag 
skulle drives ned i sålelæderet. Og 
så den glaskugle, der kunne kaste 
lyset forunderligt skarpt ned på ar
bejdsstedet. Det gav en dreng stær
ke spekulationer over det mærke
lige, at den svage flamme fra pe
troleumslampen kunne give så me
get lys, fordi den stod bag en vand
fyldt glaskugle.

Skomagersvenden hed Nielsen og 
var senere kendt under navnet 
»gamle Nielsen«. Ak ja, han blev 
den sidste beboer på fattiggården. 
Dette rare og flittige menneske 
havde fortjent det bedre, og dog vil 
jeg tilføje, at på Skjern fattiggård 
havde de gamle det godt.

Outzens hus blev revet ned om
kring 1917. Palæbiografen opførtes 
1918 på grunden, og dermed var et 
af de første huse i Skjern faldet for 
den store udvikling i opland og by. 
Morsomt nok at glaskuglens lys
virkning blev afløst af en endnu 
større lyskilde som medvirkende 
faktor ved de levende billeders 
fremstilling på det hvide lærred. 
Det mere rastløse liv afløste det 
mere rolige, den lange arbejdsdag 
med den korte. Hvem er så eller 
var så mest tilfreds? Beboeren i 
den stråtækte hytte eller dem i det 
nye, mere moderne hus? Det er et 
åbent spørgsmål.

Outzens hus, tegnet af P. Ingolf Christensen.



Hos Niels Kvembjerg
i Bjørnemose
den 26. september 1929

Niels Kvembjerg var da 82 år. Han 
fortalte, han var født i 1847. Forst- 
assistent Block og jeg havde flere 
gange talt om at besøge ham ude i 
mosen, og der var flere, der gerne 
ville med.

En dejlig septemberdag samle
des vi en lille flok ude ved sogne
skellet ved Skelhøj, hvorfra vi hav
de en storslået udsigt over Skjernå- 
d-alen og ned mod Tresognsskellet 
mod Skjern, hvor Rakkerkulen i 
sin tid lå.

Vi var fem i alt, Block som fø
rer på turen, gdr. Jens Rahbjerg, 
Ganer, hvis far i sin tid købte Rak
kerkulen til nedrivning, forsøgsle
der Klitgaard, Borris, lærer Aksel 
Knudsen, Realskolen, og jeg.

Vi gik langs den gamle landevej 
og foretog herfra små afstikkere 
for at se på gamle skøjerpladser, 
forbi »Sorte Kro«’s gamle plads og 
op til Dalgasstenen. Derfra ned 
forbi Letagergård og om til den 
gamle fangelejr og ned til Bjørne
mose. Et godt stykke fra vejen 
kunne vi se den gamle, lave rønne, 
Niels Kvembjerg og kones hjem. 
Vi traf dem hjemme, begge de 
gamle mennesker; de bød os inden
for, og vi fik en samtale med dem. 
Der var en lille pige på 15-16 år 
hos dem. Vi fik dog ikke noget at 
vide om hende, men jeg tror, hun 
var af familien og var dér for at 
hjælpe de gamle mennesker.

Jeg forhørte mig om husets al
der, og Niels fortalte, at det var 
bygget i 1864, og tømmeret var

Skomagerværkstedet i Købstadsmuseet »Den gamle by« i Århus ca. 1932. 
(Foto: Hammerschmidt).

fra Lem gamle præstegård, og der
for var det også »grov gue tim
mer«, sagde Niels og bankede på 
bjælken med sin pibespids.

Der var så lavt til loftet, at vi 
ikke kunne stå oprejst mellem bjæl
kerne, tagskægget nåede mig til 
skuldrene, og jeg kunne stå og 
kigge ind på loftet gennem gavl
lugen. Beboerne kunne nemt fær
des oprejst derinde i rummene. Der 
var murstensgulv overalt i de stuer 
eller rum, de brugte. Der var en 
fåresti og et rum til brændsel og til 
lidt foder til fårene, og der var rent 
og pænt overalt. I opholdsstuen, 
der tillige var soverum, var der me
get lidt bohave. En stor dobbelt
seng, en chaiselong, et meget lille 
bord ved vinduet med en petro
leumshængelampe over bordet og 
så tre stole. En gammel klokke 
(ur) og et par olietryksbilleder, det 
var alt.

I køkkenet, der var aflangt, fand
tes et dårligt komfur og et tarveligt 

bord. Det var i det hele fattigt, men 
rent.

Huset, hvoraf jeg har en tegning, 
lå med forsiden mod syd, så de 
havde sol i deres stuer, og der 
udenfor var en kålgård indhegnet 
af et dige, hvor de avlede kartofler 
og andre grøntsager; desuden var 
der nogle forblæste stikkelsbærbu
ske. En storslået natur var det 
gamle hus omgivet af, men den 
skifter karakter. Landbruget gør 
indhug, og mere og mere forsvin
der af mosen og heden; snart er de 
borte, og kornet vil bølge over de 
vidtstrakte mose- og hededrag.

Trods alt er det godt, at kornet 
vil bølge, hvor de rønner stod, og 
hvor lyngblomster og alhedens flo
ra fyldte luften med den dejligste 
duft. Det skal opleves, for at man 
kan elske den natur og stadig føle 
sig tiltrukket af den. Jo, lyngen 
hvisker i den sagte vind og fortæl
ler om henfarne slægter, der fandt 
ly langt fra andre mennesker.

Den sidste af rakkerfamilien 
Kvembjergs beboelse i Bjørne
mose i nærheden af Kongsholm 
Bæk og Bundsbæk Mølle.
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Beretning 
om en Skjern-pionér
For ca. 100 år siden kom en ung 
bødker til Skjern og bosatte sig i 
den nordlige bydel. Hans navn var 
Søren Christian Pedersen, og han 
var født den 16. juli 1888 som søn 
af Peder Vejlegaard fra Nr. Nebel.

»Chr. Bødker«, som han kaldtes, 
giftede sig med Abel one Nielsen, 
der var en søster til savskæreriejer 
Jens Jespersens kone, Sidsel, og 
startede sin bødkervirksomhed i 
Bredgade i huset ved siden af, hvor 
købmand Thorø Pedersen senere 
havde forretning. Foruden jorden 
op mod den senere anlagte viadukt 
havde han også erhvervet sig en 
stor grund i Vejlen, hvor han an
lagde en dejlig have med masser af 
bøgetræer, frugttræer og buske. En 
stor rundkreds med en diameter på 
mellem 25 og 30 meter blev anlagt 
midt i haven omkranset af en hæk 
af grøn bøg. Her kunne børnene 
fornøje sig med sanglege, krocket- 
spil m. m. Og alt mens haven gro
ede op, var der også grøde i bød
kerhjemmet. Her opvoksede med 
årene 10 børn, som tidligt fik lært 
at tage del i arbejdet såvel i hus og 
have som i bødkeriet.

1 haven blev børnene blandt an
det sat til at plante grantræer, og 
når der ankom en jernbanevogn 
med materialer til fremstilling af 
dritler m. m., blev de sat til at læsse 
af. De skulle også ordne stavene til 
karrene, sætte de færdige dritler op 
i »æ drittelstouw« og køre ud til 
kunderne med varer.

Der var ikke meget plads i huset 
til den store familie. Beboelsen lå 
ud til vejen, og der var bødker
værksted i en længe ud til banen. 
I det nordlige værelse sov alle pi
gerne, en 2-3 stykker sammen i 
sengene. Anna, der havde en hofte
fejl og skulle ligge i stræk, måtte 
dog have en seng for sig selv.

Nabohuset tilhørte blikkenslager 
Valdemar Nielsen, som senere flyt
tede ned i baghuet, der lå helt 
henne ved banelinien.

Når familien skulle i haven, be
nyttede de et overgangssted med 
en lille svingmølle i nærheden af 
ejendommen, da tunnelen ikke var 
opført endnu.

Blandt datidens mange trosret
ninger foretrak bødkeren valgme

nigheden, og det indebar, at bør
nene måtte gå til præst i Ølgod og 
konfirmeres dér. Det var noget om
stændeligt for dem. Fra Ølgod ba
negård og ud til præsteboligen var 
der et stykke vej på nogenlunde 
samme længde som fra Skjern ba
negård ud til dommergården. Dat
teren, Ninna, var på alder med fæt
teren, Peder Jespersen, og de kun
ne følges ad til præst. Da konfir
mationsdagen oprandt, drog bød
keren med sin kone, svoger og svi
gerinde samt konfirmander afsted i 
hestevogn til Ølgod.

Børnene kom tidligt ud at tjene. 
Agnes fik arbejde i Stauning, men 
da hun ikke var særlig begejstret 
herfor, blev hun sendt til Amerika 

Bødkerens andet hjem i Skjern på hjørnet af Løvensgade og Bredgade. På det øverste 
billede anes Byskolen i baggrunden.
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til en faster. Ninna blev som 13- 
årig fæstet som lillepige på Han- 
ninggård, hvor hun en Set. Hans 
aften kom ud for en alvorlig ulyk
ke. Hun skulle ud i marken med 
mad til karlen og hjorddrengen, da 
hun løb ind i slåmaskinen og fik 
den ene fod næsten revet af. Det 
skete en 2-3 km syd for gården, og 
hjorddrengen blev sendt hjem efter 
husbond, som sammen med karlen 
bar hende den lange vej hjem til 
gården, hvor hun blev lagt på en 
sofa, mens der blev spændt for he
stevognen. Hun fik nogle klude om 
foden og blev lagt om bag i vog
nen, der skrumlende kørte mod 
Skjern. Det var jo før, der kom 
gummi på vognhjulene og asfalt på 
vejene, så det var ingen behagelig 
sygetransport. Da de kom til hjem
met i Skjern, blev Ninna båret ind 
i kamret, og lægen blev tilkaldt. 
Det var dr. Levinsen, og han va
skede og rensede foden for jord og 
græs og tog med til sygehuset i 
Tarm sammen med bødkeren, der 



var meget opbragt over uheldet. 
Kirurgen, dr. Arnt, ville amputere, 
men dr. Levinsen sagde, at når der 
var et stykke ben og et stykke 
skind, der endnu hang sammen, 
skulle foden reddes, og så blev fo
den syet sammen.

Efter sygehusopholdet, hvor ti
den for en stor del var blevet for
drevet med at sy, skulle Ninna en 
tur til Randers for at få syet støv
ler. Den ene fod var jo blevet lidt 
kortere end den anden, og støtte
støvler var hårdt tiltrængt. Rejsen 
til Randers måtte hun foretage 
uden ledsagelse. Hun blev eskorte
ret til banegården og med krykker 
og håndbagage sendt med Herning- 
toget. Konduktøren havde fået be
sked på at hjælpe hende ved tog
skiftet i Herning, hvad han også 
gjorde. Hun slap for tunnelen og 
blev hjulpet over sporene i Her
ning, men på hjemvejen var der in
gen hjælp, så da måtte hun selv 
ned ad trapperne, hen ad underfø
ringen og op ad trapperne til per
ronen på sine krykker. Tiden var 
kort, og hun var nervøs og bange, 
men nåede lige op, inden toget 
skulle køre. Konduktøren smed 
krykkerne op efter hende og knal
dede døren i, og så gik toget i gang.

I Randers var hun blevet afhen
tet af en ung fyr, der spurgte, om 
de skulle tage en taxa ind til orto
pæden, men bødkeren havde ikke 
tænkt på den slags luxus, så der var 
kun 10 øre i overskud af det beløb, 
hun havde fået med til betaling for 
støvler samt kost og logi. Hun blev 
indkvarteret sammen med en an
den - hende ukendt patient - hos 
en enkefrue. De skulle både dele 
værelse og seng trods den dårlige 
fod. Hun blev så forsynet med en 
tåløs inderstøvle, der gik til knæet 
på det dårlige ben, og dertil et par 
knapstøvler for en samlet pris af 
48 kr. Det var datidens pris for 
håndarbejde efter mål.

Efterhånden som bødkerens børn 
blev voksne, tog de jo rigtig del i 
byens aktiviteter. Alfred var meget 
musikalsk og spillede både klaver, 
violin og trompet. Den yngste dat
ter, Dagny, spillede også klaver, 
både hjemme og i biografen, hvor 
hun gav koncert sammen med den 
violinspillende Alfred. I stedet for 
Dagny er det også sket, at Alfred 
har spillet sammen med fru Bohn- 
stedt Hansen. Da Alfred kom ind 
ved DSB, spillede han blæseinstru
ment i jernbaneorkestret, som gav 
koncert i Skjern ved festlige lejlig
heder som dyrskuer o. 1.

Billedet er taget i anledning af, at Agnes var hjemme fra New Jersey på ferie. Det 
viser øverst fra venstre: Ninna, Sofie, Agnes, Anna, Ella og Marie. Siddende: Chr. 
Vejlegaard, bødkerparret Abelone og S. Chr. Pedersen, og Alfred. Foran: Aage og 
Dagny.

Ninna syede for det private bor
gerskab og var en tid på en privat 
systue, der lå i en første sals lejlig
hed i Jernbanegade. Senere kom 
hun på en systue beliggende i det 
hus, hvori Martin Jensen nu har 
cykelforretning. Her syede man for 
hr. Pedersen, der drev »Tugthus
udsalget« på det sted, hvor nu 
Vejlegaards isenkram ligger. Da 
dette hus i sin tid nedbrændte, blev 
der lavet en vise på melodien til 
»Pjaltenborgs brand«. Visen er 
desværre næsten gået i glemmebo
gen, men følgende kan citeres:

Da kongen sidst holdt fødselsdag, 
ej vi alene hejste flag, 
til minde om kong Christian 
holdt vi også en ildebrand. 
Holmen i sved - hænder vred, 
Pedersen skyllede møbler ned, 
ja, den ka’l - vist var gal 
ned fra første sal!

Folk strømmed’ alle vegne fra, 
no’n fra »drømmenes rige« af, 
ved bordene man stedse ser 
først og fremmest hr. Pedersen. 
Holm i sved -

Den ældste søn, Christian Vejle
gaard, overtog som ung bødkeriet 
ved banen, for bødkeren, der var 
en forudseende mand, kunne jo 
nok begribe, at til en by i en så ri
vende udvikling skulle der byg
ningsmaterialer til. Og mens svo

geren, Jens Jespersen, sørgede for 
tømmer til husene, sørgede bødke
ren for tagsten, rør, brosten, fliser 
m. m. ved at begynde på cement
vareproduktion. Han startede nem
lig cementstøberiet Løven, hvor 
sønnen, Alfred, var medhjælper. 
Desuden ansatte han nogle folk, 
blandt andet Skaarup og Worm.

Men bødkeren havde flere jern i 
ilden. Han erhvervede også en 
strikkefabrik, hvor der blev strik
ket strømper på maskine. Nogle ty
skere var ansat til at passe maski
nerne, men da der var meget vrøvl 
med de gamle maskiner, afhændede 
han fabrikken. Huset, hvori det 
foregik, blev senere overtaget af 
snedker Fredslund.

Efter at have overdraget bødke
riet ved banen til sin søn Christian, 
havde bødkeren bygget hus på 
hjørnet af Bredgade og Løvensgade 
med værksted ud til Løvensgade. 
Herfra styrede han så cementstøbe
riet. Der blev ikke frådset i bødke
rens hjem. Hestene kunne græsse i 
haven i Vejlen og på den lille jord
lod mellem Løvensgade og Vold
gade om sommeren, så der var in
gen grund til at give dem andet. 
Hans kone smuglede dog af og til 
en tør humpel brød ned i sin for- 
klædelomme til dem, når hun kun
ne se sit snit til det. Og kaffeslabbe
rads kunne da slet ikke tolereres. 
Når de gifte døtre af og til mødtes 
i hjemmet, skulle de selvfølgelig 
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have en kaffetår, men der belv gerne 
vüd panik, når bødkerens heste
vogn kunne høres nærme sig ned 
ad viadukten. »Gud, den gamle 
kommer. Stræv og få æ kopper va
sket op!« Og pigerne fløj forskræm
te ud og vaskede op i rekordfart 
og gemte sig her og der i lejlighe
den.

Men blev der sparet på ørerne, 
så blev der jo også samlet nogle 
kroner sammen med tiden, og den 
gamle bødker var en dygtig forret
ningsmand, der forstod at forvalte 
sit gods, så der var noget til alder
dommen. Først solgte han jorden 
fra huset, Bredgade 83. Her blev 
der så bygget en stribe huse. I det 
nærmeste var der hjemmebageri, 
skomagerværksted og systue. Da 
han ønskede at hjælpe nogle af sine 
børn til selvstændig virksomhed, 
købte han en stor forretningsejen
dom i Esbjerg på hjørnet ved Ny
gårdsallé. Senere købte han et min
dre hus med rulleforretning til en 
af døtrene. Han sikrede sig også en 
del aktier i Ringkøbing Landbo
bank. Sine 25 børnebørn betænkte 
han ved dåben med en bankbog 
med 200 kr. til hver.

I tyverne overlod han cement
støberiet til O. K. Nielsen, der hav
de været ansat hos ham i nogle år. 
Nu ville bødkeren nyde de sidste år 
og hellige sig arbejdet i den store 
have. De mange frugttræer og bu
ske gav jo en god høst til glæde for 
familie og venner. Han beholdt jo 
hestevognen, så han kunne trans
portere frugten i kasser rundt i 
byen. Han var en sjov fremtoning, 
når han kom agende med sin strå
hat - magen til Koed Madsens, og 
især når han benyttede sin cykel. 
Det var sjovt at se ham stå på cyk
len bagfra ved hjælp af balance- 
stangen i baghjulet. Han satte fo
den på stangen, hævede sig lidt og 
sad med et hop i sadlen. Han havde 
også anskaffet sig en bil, men da 
han ikke selv havde kørekort, måtte 
han jo have andre til at køre for 
sig. På fornøjelsesturene var det 
ofte hans svigersøn, maler Herborg, 
der sad bag rattet.

Efterhånden var bødkerens børn 
fløjet af reden, havde giftet sig og 
fået børn. Christian Vejlegaard gif
tede sig med en pige fra Skelskør. 
De fik to børn, der som voksne 
emigrerede til USA. Hans unge 
kone døde i barselseng, og han gif
tede sig igen og fik datteren, Lil
lian, der bor i Skjern.

Da »Tugthusudsalget« brændte, 
købte hr. Pedersen kroen i Viuf 

ved Kolding. Her fik Sofie arbejde 
som servitrice, og her traf hun sin 
tilkommende mand. De bosatte sig 
i Esbjerg, han som vognmand, hun 
som rullekone. De fik seks børn, 
hvoraf den ældste datter emigre
rede til Argentina, og en søn døde 
som 14-årig. Agnes emigrerede 
til Amerika, hvor hun blev gift 
med en skibskaptajn, med hvem 
hun fik 2 sønner. Alfred giftede sig 
også og fik en søn, der blev sta
tionsforstander i Vedbæk. Selv blev 
Alfred signalformand i Ringkøbing. 
Anna havde en trikotageforretning 
i Ringkøbing. Hendes mand var 
gartner m. m. De fik en søn, der 
blev overingeniør på Helsingør 
Skibsværk. Marie giftede sig med 
cementstøber Worm. Hun og dat
teren Vita drev frisørsalon i 
Skjern i mange år. Vita bor stadig
1 Skjern. Ninna blev gift med maler 
Herborg og fik 6 børn, hvoraf tre 
er emigreret til Californien. Aage 
havde forskellige erhverv indenbys 
som udenbys, blandt andet drev 
han hotel i Bramming. Han levede 
sine sidste år i Skjern, hvor hans 
kone, Misse, stadig bor. De fik to 
børn. Ella og Dagny giftede sig 
med to brødre fra Struer. Ella fik
2 børn. Datteren, Oda, bor i Skjern. 

På billedet fra guldbrylluppet ses fra øverste række tv.: Ellas efterladte mand, An
ders Thomsen fra Struer, hans søn Kaj Thomsen, bødkerens yngste søn Aage, Chr. 
Vejlegaards søn Helmuth, Alfreds søn Gudmund, Vita Kirk, maler Herborg, Oda 
Jensen, Svend Herborg Greig, Sofie med datteren Herma (i næste række) og Chr. og 
Lykke Vejlegaard, Misse, Marie, Anna og hendes mand Sigfred. Siddende fra ven
stre: Lærer Edsen Johansen med frue, Abelone og bødkeren Søren Chr. Pedersen, 
Jensine og Alfred. Foran: Ella Herborg, Lillian Vejlegaard, Aages datter Helma, 
Ole Homann Pedersen, Lis Herborg, Meta Herborg og Ninna med Christa på skødet.

Ella omkom af brandsår efter en 
ulykke, hvor der gik ild i et jule
træ. Dagny fik en datter, men døde 
selv et par år efter af et hjerteslag. 
Marie, Anna og Aage samt sviger
sønnerne Sigfred Pedersen og Niels 
Herborg ligger begravet på Skjem 
kirkegård. Bødkeren døde den 12. 
juni 1939.

I tyverne og trediverne var der 
rigtigt liv i haven i Vejlen, når børn 
og børnebørn var samlet hos bød
kerparret til fælles bærplukning el
ler ved andre lejligheder, som for 
eksempel bødkerparrets guldbryl
lup i 1931. Der var deres naboer, 
den navnkundige lærer Edsen Jo
hansen med frue inviteret sammen 
med bødkerens børn, svigerbørn og 
børnebørn. Sofie og Ninna, der 
havde hhv. seks og fem børn den
gang, måtte dog kun medtage de
res ældste barn. Sofies ældste boede 
jo i udlandet, så hun tog sit yngste 
med i stedet for. Men netop som 
familie og venner var gennet sam
men til fotografering, og lærer Ed
sen Johansen havde spurgt Ninna 
om, hvor hendes børn var henne, 
kom barnepigen Johanne Madsen 
anstigende med resten af flokken, 
som således også kom med på bil
ledet.
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Tugthusudsalget (nu V eilegaards eftf.), som Ninna syede for. På det s:ore billede ses 
mellem Tugthusudsalget og kaptajn Kjærs hus (Ringkøbing Bank) skomager Outzens 
lille stråtækte hus.

Da Videbækbanen blev oprettet, 
sikrede bødkeren sig den gamle 
dagvogn, som han opstillede i ha
ven. Han afmonterede hjulene og 
forsynede vinduerne med blåviolet 
glas, så han kunne tage solbad der
inde.

Bødkerens kone døde i 1935 og 
blev begravet på den gamle kirke
gård i det smukke familiegravsted, 

som bødkeren havde sørget for. 
Det lå til højre for hovedgangen, 
når man kommer ind fra Vardevej, 
lige skråt ud for kirkens hovedind
gang. Gravstedet var hegnet af med 
grani-tsøjler og et smukt smede
jernsgitter med låge og forsynet 
med en flot, stor natursten. Des
værre måtte gravstedet vige for om
forandringer. Stenen fik lov at 

blive stående i nærheden og er mod 
betaling sikret plads i en årrække 
fremover, men den er desværre ved 
at blive skjult af høj beplantning 
både for og bag.

Af bødkerens børn er der nu 
kun den 87-årige Ninna Herborg 
tilbage. Børnebørn, oldebørn og 
tipoldebørn er spredt i ind- og ud
land.

RB -VALUTALÄN
udlandslån med minimeret kursrisiko

Varde Banks RB-VALUTALÂN 
gør det nemt og mere 

attraktiv for enhver 
at optage et 

femårigt udlandslån 
til erhvervsmæssig 
anlægsinvestering.

IjjjjljF
BREDGADE 29 - 6900 SKJERN

RB - VALUTALÅN er sammensat af fem såkaldte 
»stærke« og »svage« valutaer, der gennem 
en bestemt regningsenhed - RB - VALUTA 
udjævner, såvel kurs- som renteudsving 
i lånperioden. Illustrationen viser, 
hvordan RB-VALUTA ville afbalancere 
de fem valutaers kraftige kursudsving 
gennem de sidste fem år.

Erhvervsvirksomheder, der har brug for at låne 
50.000 kr. eller mere til investering, kan med fordel 
henvende sig i Varde Bank og få 
yderligere oplysning om RB - VALUTALÅN 
af prokurist Kjeld Jespersen. Tlf. (07) 35 10 77

6



Aaret rundt
November 1978
1. Man vil undersøge, om der er realite
ter bag tanken om en idrætsskole på 
Skjern-Tarm-egnen. Ved et møde forny
lig blev man enige om at indkalde til et 
møde med folk, der kunne være interes
seret i projektet.
3. Der ses i tiden meget på erhvervsven
ligheden i Skjern. Dette skyldes en 
»chokrapport«, som Skjern Håndvær
ker- og Industriforening har udarbejdet. 
Den viser, at Skjern kommune er den 
dyreste at etablere sig i som erhverv 
sammenlignet med omegnskommunerne. 
Sagen blev rejst af formanden for er
hvervsrådet, N. E. Strandbygaard, på 
bevaringsforeningens møde med byrå
det.
4. Borgmester Chr. Lundsgaard cyklede 
som bybud for bagermester Skov med 
morgenbrød til møllerparret Lund. Dette 
skete som en tjeneste for bevaringsfor
eningen, der i den anledning fik 250 kr. 
ekstra i kassen. - Skjern og Tarm Ban
ker indleder en helt ny form for udlån. 
Den går i store træk ud på en hurtig 
opsparing, og banken låner tre gange så 
meget ud. Betingelsen for denne storhed 
er kun, at kunden har sin lønkonto i den 
pågældende bank.
7. Skjern Kommunes Antenneforening 
opfordrer folk i Skjern til at blive med
lemmer af anlægget. Det oplyses fra 
foreningen, at kvaliteten nu er helt i 
top, idet man har installeret et nyt di- 
verty-anlæg. Tilslutningen koster 3.500 
kr., og disse penge kan lånes i penge
institutterne.
8. Vejret holdt, og dermed blev Bred
gade atter åbnet for trafik. Omkørslen 
via Fredensgade og Kirkeskolen fik over 
al forventning, hvilket skolepatruljerne 
kan høste mange roser for. - Hittegods
auktionen gav ikke de store penge i 
kassen, derimod gjorde frysende »by- 
dere« en god forretning. - Skjern kom
munes sociale udvalg har fået en und
skyldning fra indenrigsministeriet. Grun
den hertil er, at indenrigsministeriet 
havde bemærket overfor socialudvalget, 
at man ikke havde dækket sig ind med 
sundhedsplejersker, hvilket viste sig at 
være ukorrekt, idet socialudvalget helt 
opfyldte de krav, som loven kræver. - 
Vestkystens store julelotteri er blevet et 
tilløbsstykke. Næsten 60.000 lodsedler 
blev solgt i løbet af én dag. - Civilfor
svarets marchforening er blevet en suc
ces. På foreningens generalforsamling 
kunne formanden, H. Hørsted, fortælle, 
at Rakkermarchen samler folk fra hele 
landet, og selv om vejret var elendigt i 
foråret, samledes der flere til turen end 
året før.
9. Skjern KFUM og K har fået ny for
mand. Den hidtidige formand, Carl 
Aage Poulsen, er blevet afløst af Karl 
Gustav Nielsen. - Den meget omtalte 
Skjern-plan, som er blevet til på initia
tiv af Skjern Erhvervsråd, har efter et 
møde med Jysk Teknologisk Institut 

skiftet navn til Skjern-Tarm-planen. Pla
nen går bl. a. ud på, at man skal fore
tage produktanalyser, arbejdskraftsana
lyser og lign. Hertil har man brug for 
penge og eksperter, og udvalget arbejder 
nu meget intenst med planerne. - I for
bindelse med det internationale hjælpe
arbejde i Libanon, Indien og Vietnam 
har Røde Kors’ Skjern-afdeling stillet 
3.000 kr. til rådighed for Dansk Røde 
Kors.
10. Borgmester Chr. Lundsgaard har 
solgt sig selv for 3.000 kr. Det er han
delsforeningen, som har købt borgme

steren for dette store beløb på betingelse 
af, at han ville optræde som julemand i 
byen i år, og pengene går til bevarings
foreningen. - En 7-årig dreng på Ama
gerskolen er blevet ramt af meningitis og 
er indlagt på Herning sygehus. Under
visningen på såvel Amagerskolen som i 
klassen fortsættes som normalt. - Dansk 
Veteranfly-samling præsenterede første 
etape af museumsbyggeriet i Stauning 
Lufthavn for amtsrådets medlemmer og 
medlemmerne af byrådene i Skjern og 
Egvad. Samtidig afleverede man en an
søgning om et tilskud på 600.000 kr. til 
færdiggørelse af yderligere to etaper. 
Foreningen håber selv at kunne skaffe 
godt 1 mill, kroner.
11. 14 af SG’s tophåndboldspillere er 
rejst på genvisit hos håndboldklubben 
THW i Kiel.
12. I den forløbne weekend har tørstige 
tyve fra en Carlsberg-vogn på jernbane

O

OPEL

Skjern . Telefon 35 12 88

stationen stjålet 7 kasser Hof. - Hos 
maskinsatsfabrikant Jens Jespersen i 
Østergade 48 eksploderede fjernsynet 
pludselig søndag aften, men det lykke
des ham at slukke ilden med et tæppe.
13. I den kommende uges tid løber sko
lernes erhvervsdage af stabelen i Skjern. 
Det er skolernes 9. klasser, der besøger 
44 virksomheder. I alt 175 elever delta
ger. - Ved generalforsamlingen i Vest
jysk Golf Klub blev det vedtaget, at 
man vil forsøge at få flere medlemmer. 
Klubben har ca. 150 medlemmer, men 
der kan sagtens være flere spillere på 
det dejlige baneanlæg i Dejbjerg.
14. Urmager Myrup i Bredgade har i 
nat haft ubudne gæster i sin forretning. 
En kloakrist er blevet smidt ind igen
nem et vindue, og tyven har så ranet til 
sig af ure. Der blev fjernet og ødelagt 
for ca. 20.000 kr. - Skjern Byråd har 
kunnet godkende et regnskab for Skjern- 
Hallen, hvor man for første gang kan 
opvise et overskud. Ikke mindre end 
70.000 kr. er der tilbage før afskrivnin
ger og hensættelser. Dette beløb er på 
ca. 57.000 kr. - På grund af det våde 
vejr og den megen kørsel med roer er 
vejene meget fedtede, og politiet gør op
mærksom på, at det koster bøder, hvis 
man ikke sørger for at feje op efter roe- 
kørslen og eventuelt svineri. - Med 10 
stemmer mod 8, én stemme var blank, 
vedtog Skjern Byråd, at menighedsrådet 
må bygge i anlægget på trods af 1500 
protestunderskrifter mod byggeriet i an
lægget i henhold til kommunens lokal
plan nr. 9. Borgmester Chr. Lundsgaard 
sagde, at vedtagelsen nok var efter lo
vens bogstav, men at den ikke var efter 
lovens ånd. - Eleverne i Skjern kommu
nes skoler skal fortsat betale for den 
mælk, de køber på skolerne. Byrådet 
besluttede, at en en kvart sød- eller let
mælk fortsat skal koste et 30 øres mærke 
og cacaomælk et 90 øres mærke. - 
Skjern Byråd besluttede på sit møde, at 
man ville forlange et nyt skitseprojekt
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• URMAGER •
• GULDSMED •

• OPTIKER •

R. Myrup
Telefon 35 00 31

Shell Center Skjern
V. Johansen 
Bredgade 32 

Telefon (07) 35 08 99

Glarmester
Lundgaard
BRUGSKUNST

Østergade -Tlf. 35 12 98

SKJERN FOTO
Aage Knak Nygaard

Bredgade 19
Telefon 35 03 91

fornuftig 
forsikring

NYE DANSKE LLOYD

NYE DANSKE LIV

Afdelingskontoret: Tlf. 35 04 55

Regionskontoret: Tlf. 35 14 22

Bredgade 27 . 6900 Skjern 

til en evt. hal 2. Byrådet mente ikke, at 
den nye hal ville harmonere med sine 
omgivelser. Desuden vil den ikke passe 
ind i kommunens dispositionsplan.
16. Skjern Byråd har besluttet, at fabri
kant Tutte Nielsen skal indkaldes som 
stedfortræder for erhvervsvejleder Sig
fred Kallestrup (V) på grund af dennes 
langvarige sygdom. - Jaco Læder i Bred
gade har udvidet sit butiksareal ved at 
overtage Skotøjsmagasinets lokaler ved 
siden af, da skotøjshandler Pedersen for 
nylig på grund af alder lukkede sin for
retning.
17. Ved generalforsamlingen i Kristeligt 
Folkepartis Skjern afdeling talte for
manden, Ib Niklassen, om partiets for
hold til den nuværende SV-regerings- 
konstellation. Kai Høst er opstillet som 
ny folketingskandidat. Afdelingen har 
182 medlemmer. - På landboforenin
gens husdyrbrugs-dag talte konsulent 
Dreier om de mange ulemper, som var 
forbundet med den sene og ofte dårlige 
høst. Han advarede landmændene mod 
at benytte det dårlige korn og halm til 
fodring og strøelse, idet det kunne forår
sage sygdomme hos dyrene. - Venstre
folk fra Skjern kommune var på besøg 
på amtsrådet i Ringkøbing. De godt 25 
medlemmer fik et godt indblik i amtets 
opgaver. - Indre Missions efterårsmøde 
havde samlet over 100 tilhørere. Sogne
præst O. Paaske, Esbjerg, talte om bru
gen af bibelen og sammenlignede det 
med det daglige brød, hvor man siger, 
at først når vi mangler det, véd vi, hvad 
det betyder.
21. Alkobussen, som er på vej rundt i 
Danmark, besøgte Skjern-Egvad. Mange, 
især unge, benyttede sig af tilbuddet til

at høre om alkohol og få en debat om
kring det store og altid aktuelle emne. - 
Der var fuldt hus på Skjern Bibliotek, 
da Bente Clod var aftenens gæst i »Mød 
mennesket og forfatteren«. - Skjern 
Dagblad har set på rådhusets middags
lukning. Man undrer sig på bladet over, 
at kun Skjern rådhus har en »død« tele
fon mellem kl. 12,30 og 13,00. Alle na
bokommuner har enten telefonsvarer el
ler åbent hele dagen.
23. Kredsorganisationer fra otte partier 
i Skjern har sendt en skrivelse til ju
stitsminister Nathalie Lind, hvori man 
kræver en bedre politidækning, især i 
nattetimerne.
24. Ved et møde med de konservative i 
Skjern meddelte formanden, frugtgros
serer Kurt Petersen, at han ikke havde 
tid til at bestride formandsposten. I ste
det valgtes oberstløjtnant Anders Rude, 

Borris. - Årets høst er under normalen. 
Det fremgik af konsulent Kr. Ravns op
læg ved Skjern-Tarm-egnens landbofor
eningsmøde. Kun majs havde været en 
positiv overraskelse. - M. Christensen 
& Søn, Bredgade, er blevet overdraget 
til Jette og Sv. Aa. Jensen, og de åbner

guldsmedeforretningen igen fredag den 
1. december. - Ungdomsrykind på Cirk
len trak ikke så mange unge, som man 
havde håbet på.
25. I Tøj og Ting kan man finde andet 
end genbrugsvarer. Butikken i Nørre
gade bærer præg af julens komme. De 
mange flittige damer fremstiller ad
ventskranse og meget andet dekorativt 
til jul. Pengene, som kommer ind, går 
ubeskåret til Kirkens Korshærs arbejde. 
- Otte politiske partiers henvendelse til 
justitsministeren får sikkert selskab af 
en samlet borgmesteropbakning. - Skjern 
kirke har arvet knapt en million efter 
Jens Chr. Hansen, Ganer Møllegård. 
Pengene ønskes brugt til et nyt orgel i 
Skjern kirke.
26. Banko for møllen blev ikke et til
løbsstykke. Kun omkring 100 menne
sker mødte op til bevaringsforeningens 
pladespil. Aftenen gav godt 1.000 kr. - 
IM’s søndagsskole fylder 100 år.
27. Folketingskandidat Ove Torp, Her
ning, var Venstres gæst ved et dårligt 
besøgt møde. Debatten vedrørende 
U 90 (det centrale uddannelsesråds rede
gørelse for uddannelsespolitikken frem 
til 1990) var dog ikke præget af det lille 
fremmøde. - Skjern-Tarm Teaterfor
ening havde stor succes med stykket 
»Lejrliv«, opført af Svalegangen.
28. Skjern-Hallens bestyrelse har på et 
møde besluttet at rette en uforpligtende 
henvendelse til arkitektfirmaet Friis & 
Moltke vedrørende et skitseforslag til 
hal 2. - Kritikken, hvor håndværkere i 
Skjern giver udtryk for, at Skjern kom
mune er erhvervsfjendtlig, er ikke hav
net i en skuffe. Teknisk forvaltning er 
igang med at søge oplysninger fra andre 
små kommuner om, hvordan deres 
etableringsudgifter ligger med hensyn til 
erhverv. - Faster/Skjern Andelsmejeris 
generalforsamling startede med en rund
visning på Faster Mejeri. I formanden 
Bendt Bendtsens beretning var der man
ge tal på bordet. Mejerierne beskæftiger 
32 m/k. Mejeriernes 159 leverandører 
leverede i det forløbne år 19,5 mill, kg 
mælk.
29. Ved Indre Missions 90 års jubi
læumsfest i Skjern talte pastor Johs. 
Hübertz Knudsen, København.
30. De første resultater af den fornyligt 
nedsatte folkeuniversitets-komité for

8



Som din lokale bank 
kender vi dig ved navn og ikke 
bare ved konto nummer.

En bank-konto har 
et nummer - det er klart. Det 
er en hensigtsmæssig måde at 
foretage registreringen på.

Men for din lokale 
bank er det ikke nok at kende 
dit konto-nummer - vi vil 
kende mennesket bag konto
nummeret. Det er for os noget 
meget væsentligt og værdi
fuldt, fordi det knytter banken 
nærmere til mennesket, 
hvilket er en ubetalelig fordel 
for begge parter.

Kolde tal og konto
nummer må aldrig være nok 
for din lokale bank, der altid 
vil have pligter ud over det 
rent bankmæssige.

Aktieselskabet

RINGKJØBING BANK
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Irândsen

Vestkysten
Avisen med 

de mange gode sider

Skjern og Egvad lægger ud i foråret 
med forelæsninger. - På Skjern Lystfi
skerforenings generalforsamling ud
trykte formanden, G. H. Gregersen, be
kymring for det stadigt dårligere fiske
vand i åen.

December 1978
1. Hærværk og tyverier på Skjern-Tarm- 
egnen er stigende; det har resulteret i, at 
industrivirksomheder på egnen har hen
vendt sig til Securitas vagtselskab om 
hjælp.
2. Lokalplanen for Skjern centrum kan 
kvæle forretningslivet samt splitte hele 
karreen Møllegade, Østergade, Bred
gade, Jernbanegade. Fem lodsejere i 
Jernbanegade har udarbejdet en ny plan, 
som tilgodeser lodsejernes og forret
ningsfolkenes interesser.
3. Der var musik i Bredgade 85, da Ja
cob Kjeldsen og Lars Elbæk markerede

10. Advents- og julekoncerten i Skjern 
kirke samlede fuldt hus. - Alt for få 
deltog i civilforsvarets Hjertemarch. 
Vejret var heller ikke i sit bedste lune, 
råkoldt og sjappet. Det forventede over
skud skulle være gået til hjerteforenin
gen, men det blev der desværre ikke no
get af.
11. Et par dage før tiden blev der åbnet

ISENKRAM

GLAS

PORCELÆN

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

LANGBOS
E3QE3 E3QE

BREDGADE 40.6900 SKJERN
TLF. 35 00 77

Skjern 
Maskinsnedkeri

Jernvej 3 . Skjern 
Telefon (07) 35 05 69

åbningen af Harry Troelsens gamle ra
dioforretning. Forretningens nye navn 
er Radio Vest. - Det gode resultat med 
majsdyrkning i år har ført til, at mange 
landmænd næste år vil gå over til majs
dyrkning. I syv år har Chr. Jørgensen 
ledet fritidsklubben i Skjern-Hallen. Han 
har, hvad man med rette kan sige, væ
ret mor og far for mange børn i Skjern 
efter skoletiden. Fra 1. januar går han 
på efterløn.
5. Indmeldelsen til Skjern kommunes 
skolers 1. klasser: 20 til Byskolen, 28 på 
Amagerskolen, 32 på Kirkeskolen, 30 til 
Borris skole, 22 til Rækker Mølle skole, 
5 til Dejbjerglundskolen og 20 til Stau
ning skole. 13 elever blev indskrevet i 
1. klasse i den kristne friskole.
6. Bæltekøretøjerne skal fremover trans
porteres med jernbanen helt til Borris. - 
Arbejdernes Oplysningsforbund og Ar
bejdernes Fællesorganisation havde suc
ces med mødet med film og snak om li
vet i brunkulslejerne i 40’erne. Der kom 
150 til den historiske og spændende af
ten.
7. CF-gården var i julestemning, da 
årets sidste arrangement løb af stabelen. 
Installatør Harry Thomsen fik civilfor
svarets 20 års tegn, og ingeniør Karl 
Thomsen fik 10 års tegn.
8. Justitsminister Nathalie Lind har ud
bedt sig en redegørelse fra politimester 
Per Guldbrandsen, Ringkøbing, samt 
rigspolitichef Heide Jørgensen vedrø
rende politidækningen i Ringkøbing po
litikreds..
9. 1. januar opretter maskinfabrikken 
Herborg et datterselskab i Tyskland. - 
DLAM i Skjern er igang med en udvi
delse på godt 300 kvm.

for Kongevej over jernbanen. - 1.500 
unge mennesker fra skoler i Skjern og 
Tarm var til møde med fhv. minister K. 
Helveg Petersen i Skjern-Hallen. Emnet 
var menneskerettigheder.
13. Skjern Mejeri har taget megen kritik 
af posemælk til efterretning. Man har 
med øjeblikkelig virkning forlænget po
serne, så mælken ikke bliver så presset, 
og derved mindskes trykket på plastik
ken.
14. Skjern kommunes økonomiudvalg 
har enstemmigt sagt nej til det tilbud, 
som ISS Securitas har givet med 109.000 
kr. om året for at holde natligt opsyn 
med kommunens bygninger. - Skjern 
Museum har netop fået et tilskud på 
91.000 kr. fra amtet til færdggørelse af 
museet Bundsbæk Mølle, hvis Skjern 
kommune yder et tilsvarende beløb.
16. Telefoncentralen i Skjern har haft 
rejsegilde, og dermed udbygges centra
len med 175 kvm. - Med foråret kom
mer også de nye trykknaptelefoner med 
flere raffinementer. Således kan man 
uden at løfte røret dreje forskellige af 
særtjenestens numre. Telefonen kan end
videre indstilles, så alle i et rum kan 
høre en samtale.
17. S-butikkernes julemand var borgme
ster Chr. Lundsgaard. Butikkerne be
talte 3.000 kr. til bevaringsforeningen 
for at etablere kontakten.
18. »Influenza-epidemien« blandt flyve
lederne i Kastrup virker ind på Stau- 
ningflyet. Forsinkelserne var op til tre 
timer. - Taxaordningen i Skjern bliver 
bedre. I tiden venter man blot på tele
fonsvarere. Den vil så virke alle hver
dage. Fredage samt weekend kører taxi
vognene individuelt. - Stauning Veteran- 
flymuseum har fået endnu et klenodie, 
nemlig en T-33, en af de ældste jetja
gere herhjemme.
19. Næsten 300 ældre var med til Lions 
julefest.
22. Grosserer Børge Jensen. Skjern, har 
skrevet til miljøminister Ivar Nørgaard
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vedrørende de krav, som sundhedsmyn
dighederne stiller om, at varerne skal 
hæves fra gulvet.
23. De beskyttede boliger i Skjern er ta
get delvis i brug; fem af ialt otte boliger 
er færdige og beboet. - Renovationssel
skabet ESØ vil efter nytår forsøge at få 
en ordning med landmænd igang, hvor 
man vil tilbyde slammet fra rensnings
anlæggene til gødning. - På Hotel Skjern 
blev håndværkerne færdige med de før
ste værelser på anden sal til jul. - Atter 
i år kunne man glæde sig over, at der 
kom lys i møllevingerne i julen. Et 
stemningsbillede, som få vil være for
uden.
28. Ejendomsudvalget afviser den alter
native lokalplan for cityområdet (Mølle
gade, Jernbanegade, Østergade, Bred
gade). Formanden for udvalget, Gunnar 
Kristensen (upol.), udtaler, at alternativ
planen ikke kan accepteres, fordi den 
strider imod centerplanen.
29. Netop som vinteren er over os, end
da meget voldsomt, har Skjern kommu

skole, hvor de havde været til stævne i 
juledagene. Transporten tog 17 timer.

Januar 1979
1. Ved nytårsparaden på Skjern Brand
station kunne brandinspektør G. Greger
sen i sin tale glæde sig over, at antallet 
af brande i det forgangne år var det la
veste siden dannelsen af storkommunen 
i 1969, kun to markbrande og en enkelt 
storbrand. - Boligbyggeriet i Skjern 
kommune udviklede sig i årets løb som 
forventet. Der er tale om 71 nye boli
ger. For erhvervsbyggeriet er det gået 
en del tilbage siden 1977, med 8.934 
kvm mod 15.943 kvm.
4. På grund af den hårde frost opfor
dres borgerne til at holde deres radiato- 
er varme. Frostsprængte rør har resul
teret i vandskader og brandskader i for
bindelse med optøning. - Skjern kom
mune har netop fået en afskedsansøg
ning fra bibliotekar Rudolf Lund-An- 
dersen. Han tiltræder den 1. marts en 
stilling som overbibliotekar i Møn kom
mune. - P. Godrim fra socialforvalt
ningen forlader Skjern rådhus fra 1. 
mats. Han tiltræder da stillingen som 
socialinspektør ved Karup kommune.
5. Den kraftige frost har fået fjorden til 
at fryse til. De første biler har været en 
tur derude. - Flyveruten til København 
er med en belægning i 1978 på ca. 70 
blevet en af Danairs bedste.
6. Politiassistent Tage Hansen oplyser, 
at folk i byen nu må se at få renset for
tove for sne og is. - På forsøgsstationen 
i Borris har man i 1978 målt 842 mm 
regn i området mod normalen 730 mm.
7. FDF og KFUK-spejdernes nytårspa
rade samlede trods øsende regn omkring 
150 børn og unge.
8. Skjern-Tarm Rotary giver 2.000 kr. til 
internationalt børnearbejde og opfor
drer andre foreninger til også at yde 
støtte til nødlidende bøn. - Ved Indre 
Missions nytårsfest mødte knapt 300 
mennesker op. Missionær i DMS, pastor 
Knud Sørensen talte. - I Skjern vil læ

rerne også fastholde 11-timers reglen. 
Det vil komme til at ramme forældre
møder samt skolenævnsmøder og fester. 
- Skjern politikreds’ nytårsstatistik viser 
kedelige tal. Færdselsulykkerne er steget 
til 184 mod 155 i 1977. Otte blev trafik
dræbt i Skjern kommune. Hærværk er 
gået tilbage, men det bliver grovere.
11. På Teknisk Skole kunne man holde 
rejsegilde på det 1900 kvm store cen
tralværksted.
12. Elever fra 8. klasse på Kirkeskolen 
har i geografiundervisningen udarbejdet 
en plan over elevernes færden til og fra 
skole som et ønske om at sikre skole
vejen. Fra teknisk forvaltning kunne 
man ønske, at der blev taget et lignende 
initiativ på byens to andre skoler.
15. I Kirkeskolens aula havde Skjern 
Bibliotek arrangeret viseaften med Trille 
med knapt 200 tilhørere. - Noget kunne 
tyde på, at modstanden mod lokalplaner 
ikke er begrænset til anlægget eller cen- 
trumkarreen. Lokalplan nr. 15 blev ikke 
godt modtaget af borgerne i Sønder
gade, Mellemgade, Skolegade og Bred
gade-området. - Ved kristeligt land
mandsmøde i Skjern-Hallen talte for
stander Børge Østerby.
17. Lokalplanen om anlægget i Skjern 
giver også hovedbrud i planstyrelsen. I 
planstyrelsen er der uenighed om, hvor
vidt planen skal til amtet for en ud
talelse. I amtet forventer man planen 
igen. - Lokalplanen for karreen Mølle
gade, Jernbanegade. Bredgade, Øster
gade har flere perspektiver. Fra kom
munal side har man holdt fast ved, at 
der ikke kunne gives dispensation fra 
bebyggelsesprocenten 110. De konserva
tive politikere på Christiansborg mener, 
at der er mulighed for, at Skjern kan få 
dispensation fra en bebyggelsesprocent 
på 110 til 150.
18. Jens Toft, Højmark, har sikret sig 
ski til fire fly i Stauning, og Stauning 
Lufthavn har tilladelse til at benytte 
denne form for understel på flyene. I 
den forbindelse har man været en tur

nes sneplove fået radiokontakt til vog
nene.
30. I anledning af årsskiftet udtaler 
borgmester Chr. Lundsgaard, at det er 
blevet vanskeligere at være borgmester, 
blandt andet fordi der lægges større 
økonomiske byrder på kommunerne. 
Hvis han selv skulle bestemme, kom der 
hverken nyt bibliotek eller svømmehal 
lige med det samme. - Formanden for 
Håndværker- og Industriforeningen, Fl. 
Rohde, udtrykker sin skuffelse over, 
hvad man fandt som positiv kritik af 
erhvervsvenligheden i Skjern kommune, 
nu er blevet til et politisk spil i byråds
salen.
31. Snestormen og de kaotiske forhold i 
hele landet kom også til Skjern-egnen. 
Dog ikke så voldsomt som i det øvrige 
land, og sammen med kulden satte det 
en mærkbar dæmper på nytårsløjerne. - 
Håndboldspillere fra SG og Stauning 
måtte på grund af uvejret blive et par 
ekstra dage på Ollerup gymnastikhøj
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ud over fjorden og her konstateret, at 
fuglene lider nød. - Der er i tiden en 
meget sjælden gæst, en havørn, på fjor
den ud for Stauning.
19. Skjern Papirfabrik skal igang med 
et nyt renseanlæg. Fabrikken har indtil 
nu kørt med et mekanisk renseanlæg. 
Det nye anlæg bliver biologisk. - På 
baggrund af henvendelsen fra otte par
tier vedrørende politidækning i Ringkø
bing politikreds udtaler politimester E. 
Damkjær-Petersen, rigspolitiet, at hvis 
Skjern politi skulle forøges til døgnvagt, 
ville det betyde tyve mand mere. Der
imod vil en ekstra politipatrulje under 
Ringkøbing være mere effektiv. - Bok- 
serne i Skjern Amatørbokseklub har, til 
trods for en ung Varde-boksers død, be
sluttet at fortsætte boksningen. Brian 
Jensen har allerede kvalificeret sig til 
jyllands-mesterskabet.
21. Mange jægere kunne i weekenden 
konstatere, at nok er der ræve på egnen, 
men de lader sig ikke skyde. Der var 
godt 50 jægere, der gik forgæves efter 
Mikkel.
22. På borgermødet vedrørende Skjern- 
Hal 2 gav de fremmødte borgere udtryk 
for, at de mere var tilhængere af det 
skitseforslag, som arkitekt Skovbo Han
sen havde udarbejdet af hallen end det, 
som byrådet ønskede.
24. Den hårde vinter koster mange fug
leliv. Der opfordres fra mange sider til 
at hjælpe med at fodre fuglene.
28. T fjernsynet talte biografejer Werner 
Husted for de små lokale biografer. Han 
ønskede, at der indførtes en abonne
mentsordning for de små biografer i stil 
med teaterabonnementerne.
29. Den megen sne har nu stoppet for 
rørhøstning indtil videre. Tækkemand 
Hans Hansen oplyser, at det er umuligt 
at høste, når sneen står så højt. - Det 
sneer og sneer, men Falck i Tarm kan 
nå med. Der har så at sige ikke været 
ventetid på stationen.
30. En spændende aften i Skjern Sogns 
Venstre med Poul Dam. fhv. folketings
medlem for SF. Emnet var »Det men
neskelige i fremtiden«.
31. Planerne om byggeriet i anlægget er 
sendt videre til amtet til udtalelse. - 
Mange grundejere i Skjern fik besøg af 
politiet. De fik besked på straks at gå 
igang med at fjerne snemasserne.

Februar
2. I disse kolde dage åbner en varm for
retning i Skjern. Det er handelsskolelæ
rer Willy Christiansen, også kendt som

Den hårde vinter får byggeaktiviteten 
til at gå i hi.
5. Tømmerhandler Chr. Bjerrum har
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»den revysyngende lærer«, der åbner en 
forretning med pejse og brændeovne. -

indrettet udstillingslokaler i den tidli
gere privatbolig. - I weekenden boksede 
de to Skjern-boksere Steffen Hersbøll 
og Ove Bjerg i Hjørring sig nærmere 
finalen i DM. De vandt begge deres 
kampe. Brian Jensen, Skjern, er blevet 
udtaget til at deltage i danmarksmester
skaberne. - Ved Skjern Handelsfor
enings generalforsamling var der en liv
lig debat. Urmager Myrup lagde op til 
en debat omkring lukketiderne. Lokal
planer var et af de emner, som også 
blev behandlet på mødet. Formanden, 
materialist Ebbe Jepsen undrede sig 
over, hvorfor man overhovedet spurgte 
borgerne, når man tilsyneladende ikke 
tog hensyn til udtalelserne. Nyvalgt til 
bestyrelsen blev optometrist Per Vilain, 
købmand Jens Chr. Finderup og kiosk
ejer Poul Jacobsen. Ny formand for 
handelsforeningen blev manufaktur
handler Jesper Graakjær.
9. Skjern-Tarm Motorsport havde held 
med deres gratis kursus i orienterings
løb. Efter en teoretisk orientering var 
kørerne på en rigtig tur i det vanskelige 
føre. - DLAM havde fuldt hus, da de 
med åbent hus markerede forretningens 
udvidelse. - Amagerskolens elever hal
ved en afstemning tilkendegivet, at de 
vil tilsluttes organisationen LOE, Lands
organisationen af Elever. - Skjernkred- 
sens Venstre har besluttet, at der skal 
rejses en mindesten for fhv. minister 
Jens Sønderup. Han var kredsens folke
tingsmand i 25 år frem til 1960. - Na
tur og ungdom arrangerede vintertur, 
hvor man tilså foderpladser.
12. Forpagter Mogens Fenger har stand
set betalingerne på restauration Syveren. 
13 »STUK« (Skjern-Tarm-egnen under 
krigen 1940-45) er en kommende ud
stilling fra krigens dage her på egnen. 
Det er oversignalmontør Leif Pedersen, 
som er kommet med denne idé. - Indre 
Missions missionsuge i Skjern samlede 
mange mennesker. Blandt talerne var 
pastor Aksel Poulsen, Jels, indremissio
nær Jens Mortensen, Århus, forstander 
C. J. Gräs, Blåkilde. Ugen sluttedes af 
pastor Johs. Hübertz Knudsen, Køben
havn. - Ved Skjern Husmoderforenings 
generalforsamling udtrykte formanden, 
Inger Agerbo, tilfredshed med arrange
menterne samt den interesse, som for
eningens medlemmer viser ved at møde 
frem. - På byrådsmødet blev medlem
merne orienteret om et nyt datasystem 
tilknyttet kommunedata. Systemet vil 
koste 320.000 kr.



15. Det blev atter vinter med snefald og 
fygning. Denne gang blev det så vold
somt, at flere skoler måtte lukke, da 
skolebusserne ikke kunne mave sig igen
nem de meterhøje snedriver. - Halin
spektør Preben Nielsen har i samarbejde 
med KFUM og K’s idrætsforening haft 
et orienterende møde om damefodbold. 
Interessen herfor viste sig at være meget 
stor. - Falck i Tarm har som mange 
andre stationer fået hjælp fra militæret 
af bæltekøretøjer på grund af de store 
snemasser. - Det ser ud til at lysne med 
p-plads ved Cirklen. Cirklen har købt 
jord samt fået noget foræret. Der vil 
blive anlagt omkring 25 p-pladser mel
lem Cirklen og jernbanen. - Amtets 
miljø- og planudvalg har udtalt sig ved
rørende byggeriet i anlægget. Fra am
tets side havde man ingen kommentarer 
udover, at man henstillede, at man for
søger at bevare de østrigske fyr.
16. Ved Socialdemokratiets generalfor
samling valgtes Carsten Spang som ny 
formand; han afløser Børge Christen
sen. Nyvalgt i bestyrelsen blev Minna 
Andersen.

17. Set. Georgs Gildet i Skjern har store 
planer for spejderne. Man planlægger 
et spejderstadion, som skal bygges ved 
tennisbanerne. - Den strenge frost og 
megen sne er hård ved vildtet. Det er 
agerhønsene, som har det sværest, og 
folk opfordres til at skrabe fri på en 
græsmark eller rugmark, så hønsene kan 
få lidt føde. - Under festmiddagen ved 
Håndværker- og Industriforeningens ge
neralforsamling fik byrådsmedlem og 
lærer N. K. Kristensen overrakt initia
tivpokalen for 1978. N. K. Kristensen 
er en stor støtte for ungdommen i 
Skjern. - Isen på Storebælt og inde
sneede tog gør, at transporten mellem 
landsdelene er meget ustabil. - Halbe
styrer Preben Nielsen, Skjern-Hallen, 
har meddelt, at han ønsker at fratræde 
sin stilling 1. maj. - Ved Håndværker- 
og Industriforeningens generalforsam
ling gav formanden, Fl. Rohde, udtryk 
for det beklagelige i, at foreningen og 
kommunen var kommet så skævt ind på 
hinanden, og han håbede trods alt på 
resultater med hensyn til bl. a. beta
lingsvedtægterne.

20. Jørn’s Herremagasin skifter ejer i 
marts. Jørn Hansen har solgt forretnin
gen til herreekviperingshandler Poul 
Henry Thomsen, Varde. Forretningens 
nye navn bliver »Mr.« - Fru Elna Poul
sen, Videbæk, har fra 1. april lejet Uld
varehuset af fru Grethe Hornbak. For
retningen vil sælge børnetøj og har fået 
nyt navn Biké«. - Ved Skjern Have
kreds’ generalforsamling kunne man 
glæde sig over det store medlemstal på 
200.
21. Kirkekoret mangler stemmer. Orga
nist Willy Egmose oplyser, at han selv 
må synge den ene tenor, spille orgel og 
halvvejs dirigere. Han mener ikke at 
have arme og ben nok til det. Derfor 
søges fem eller seks stemmer, helst alt 
og tenor. - Konservative fra Tarm og 
Skjern havde fælles møde med fælles 
byrådsmedlemmer. Indlæggene var præ
get af ønsker om fællesskab mellem 
byerne og troen på et kommende cen
terområde.
23. På Røde Kors’ generalforsamling 
blev det oplyst, at man for at markere 
børneåret vil indstille 2 børn fra Skjern 
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til at deltage gratis i Røde Kors’ som
merlejr.
24. Hjemmeværnskompagniet i Skjern 
vil nu indlede en kampagne for at hver
ve nye folk. Der er brug for ca. 20 nye 
medlemmer m/k.
25. Politiet i Skjern gør nu igen grund
ejerne opmærksomme på, at de i denne 
tøbrudstid skal holde rendestenen fri, så 
smeltevandet kan løbe væk.
27. Fuldmægtig Ib Ross Niklassen, 
Skjern, har afløst amtsrådsmedlem A. 
Ammitzbøll, Skjern, som formand for 
Kristeligt Folkeparti i Ringkøbing amt. 
- Fra 1. maj i år er den 31-årige Hen
ning Christiansen, Gjern, ansat som 
fuldmægtig ved socialforvaltningen i 
Skjern kommune.
28. Skjern-Tarm-egnens Landboforening 
har holdt generalforsamling. Forman
den, Niels Tylvad, Hanning, ser dystert 
på situationen og udtalte, at han ikke 
mener, 1979 kan blive et godt år for 
landbruget.

Marts
1. På Skjern Banks generalforsamling 
var formanden, landsretssagfører Hans 
Abildgaards beretning præget af opti
misme. For første gang oversteg om
sætningen i Skjern Bank 10 milliarder 
kroner. Efter at have været i repræsen
tantskabet for Skjern Bank i 10 år faldt 
bøssemager Knud Korsholm, Skjern, for 
aldersgrænsen. På generalforsamlingen 
blev guldsmed R. Myrup valgt som nyt 
medlem.
2. Skjern KFUM og K er meget kede af 
bruddet mellem Indre Mission og 
KFUM og K’s fællesbestyrelse, sagde 
Karl Gustav Nielsen, Skjern, på Indre 
Missions generalforsamling.
3. Skjern Byråds kulturelle udvalg har 
nu nedsat en komité, der skal tage sig 
af aktiviteter i anledning af børneåret.
5. Ved generalforsamlingen i Vestjydsk 
Eksportforening oplyste formanden, gdr. 
Ernst Sandager, Dejbjerg, at 1978 havde 
været et godt år for såvel eksportfor
eningen som for producenterne af slag
tekvæg. Foreningen modtog i 1978 
20.201 dyr. - Fra den 1. marts 1979 har 
gæstgiver Kurt Maul, Stauning, overta
ger forpagtningen af Focus/Nøglen i 
Skjern. Kurt Maul driver i forvejen Jæ
gerkroen i Stauning. - På Skjern Er
hvervsråds generalforsamling sagde for
manden, bogtrykker N. E. Strandby- 
gaard, at der kommer flere og flere tu
rister til Skjern. Erhvervskontoret har 
nu i 2 år været sekretariat for S-butik- 
kerne i Skjern, og dette arbejde har fået 
flere borgere til at gøre deres indkøb i 
Skjern i stedet for at tage til nabo
byerne. Bestyrelsen blev udvidet fra 8 
til 9 medlemmer, og nyvalgt blev fabri
kant Egon Søgaard, Skjern. - Byråds
medlem Leif Pedersen, Skjern, oplyste 
på generalforsamlingen i Skjern Er
hvervsråd, at hvis bedriftssundhedstje
nesten, som alt tyder på, bliver oprettet 
først på sommeren, vil Skjern-Tarm- 
området blive det første med en regio
nal bedriftssundhedstjeneste.

6. Firmaet Skjern Møllerimaskiner har 
taget en nybygget hal på 300 kvm i 
brug. Firmaet har nu 8 heltidsansatte og 
leverer maskiner til hele landet. - Skjern 
Industrilakereri ApS har bygget en ny 
værkstedshal på 400 kvm.
8. Fabrikant Kaj Axelsen, Inter Leather i 
Skjern, er gået i gang med at bygge ny 
produktionshal på 1250 kvm ved Indu
strivej. Herefter vil fabrikkens samlede 
bebyggede areal være på ca. 3500 kvm, 
og der beskæftiges ca. 100 mennesker.
9. Ved generalforsamlingen i Landsfor
eningen af Vanføres Skjern-Ringkøbing- 
Tarm-Videbæk afdeling talte forman
den, Jens Finderup Schmidt, Skjern, og 
han satte et stort spørgsmål ved trivsels
mulighederne på vore plejehjem.
10. På generalforsamlingen i Skjern Eks
portmarked oplyste formanden, gdr. 
Kjeld Andreasen, Stauning, at 1978 var 
et godt år for markedet, men han mente, 
at den kritik, der for øjeblikket rettes 
mod eksportmarkederne, er langt under 
lavmålet. - Når den nye hal, som Skjern 
Boligmontering nu går i gang med, står 
færdig, vil boligmonteringen være Jyl
lands største og have møbler i bygnin
ger, der tilsammen dækker mere end en 
td. land.
12. Aksel Ammitzbøll fylder i år 67 år 
og holder dermed op med sit arbejde 
som konsulent for Ringkøbing Amts 
Husmandsforeninger, hvor han har vir
ket siden 1944.
13. »Et portræt af en by« var en 2% ti
mes radioudsendelse om, hvordan et 
døgn går i Skjern. Udsendelsen blev ud
gangspunkt for mange diskussioner da
gen derpå.
15. De offentligt ansattes aktion med at 
holde faglige møder torsdag den 15. 
marts mellem kl. 9 og kl. 12 fik ikke 
helt den store tilslutning på Skjern- 
egnen. - Siden 1. januar 1971 har Skat
terådet holdt til i Skjern gamle kom
munekontor, Finderupsminde, men nu 
er Skatterådet flyttet til Herning.

16. På et møde i Handelsforeningen i 
Skjern var der et stort flertal blandt 
medlemmerne for at bevare lukketiden 
fredag aften til kl. 20. - Slagteriarbej
derforbundets Skjern-afdeling har holdt 
generalforsamling, og formanden, Ver
ner Ankersen, udtalte i sin beretning 
frygt for resultatet af et politisk indgreb 
i overenskomsterne.
19. Der er nu afsagt fredningskendelse 
for 19 hektar land omkring Bundsbæk 
Møllegård. Man har ønsket at bevare 
denne del af landskabet uberørt, så det 
kan indgå som en kulturhistorisk del af 
museet.
20. Der var ca. 600 tilhørere i Skjern- 
Hallen, da den tidligere Guru rabinda- 
nath Maharaj talte om sin omvendelse 
til kristendommen. - På Venstres gene
ralforsamling i Skjern kom formanden, 
konsulent Kr. Guldager, i sin beretning 
ind på spørgsmålet om ØD. Han mente, 
at det ville få alvorlige følger for Skjerns 
økonomi, hvis økonomisk demokrati 
med en central fond bliver indført.
21. Den 14. maj begynder Skjern Bolig
selskab af 1945 et nyt stort boligbyggeri 
til ca. 11 mill. kr. Det er klyngehusom
rådet på Amager i Skjern, der nu skal 
færdiggøres med 34 nye boliger.
22. Ca. 200 personer var mødt op på 
Hotel Vestjyden i Skjern for at høre 
forfatteren Herdis Møllehave tale om 
sin bog »Le«.
23. I Kirkeskolens aula har musikkon
sulent Krabbe Nielsen samlet foreløbig 
15 mennesker for at starte et orkester. 
Det sker i anledning af »spil selv ugen«. 
- Efter 10 års handel i Østergade udvi
der Perle Sko nu forretningen til ialt 
144 kvm.
24. Nu står den nye camping-sæson for 
døren, og når Skjern Camping åbner 
den 1. maj bliver det igen med det po
pulære værtspar Edel og Palle Adam- 
sen.
27. Skjern Bevaringsforening fik et over
skud på ca. 2.000 kr. ved bankospillet på
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Hotel Skjern. Beløbet skal bruges til 
hjælp til nye vinger til vindmøllen.
28. Det blev en indholdsrig og ufor
glemmelig aften for de ca. 125 menne
sker, der hørte gøglernes præst, pastor 
Bork Hansen, Løgumkloster, tale ved 
mødet i missionshuset på Finderupsvej.
29. Skjern Amatørbokseklub har haft 
generalforsamling, og formanden, sko
tøjshandler Henning Jensen, sagde i sin 
beretning, at det har været et godt år 
for klubben. - Præsterne i Skjern har i 
vinterens løb holdt arrangementer for 
ældre i missionshuset på Finderupsvej. 
Ved sæsonens sidste sammenkomst talte 
pastor J. Kibeck Jepsen, og Henry Mad
sen, Skjern, viste en film om Afrika.
30. På generalforsamlingen i Skjern 
Kommunes Fællesantenneforening, op
lyste formanden, el-installatør Harry 
Thomsen, at man nu er nået op på 569 
tilslutninger. Man har et underskud på 
ca. 14 mill. kr. - Skjern Røde Kors-af
delings hobbyklub har sluttet sin aktivi
tet for i vinter med en udflugt til Blå
bjerg kommunes dagcenter i Lunde. Pen
sionisterne fra Skjern var enige om, at 
her var noget at stile hen imod. - Set. 
Georgs Gildet har holdt to aftener med 
reklamebingo i henholdsvis Skjern og 
Tarm, som gav et fint overskud. KFUM 
og K-spejderne i begge byer får nu hver 
8 000 kr. i tilskud til deres byggeplaner.

April
2. Som et led i den afsluttende øvelse 
for forårets uddannelse havde civilfor
svaret i Skjern søndag arrangeret en 
øvelse for det frivillige personel. Der 
deltog ca. 100 mennesker fra Ringkø
bing og Skjern. - Lørdag aften fik de 
ca. 300 tilhørere i Skjern kirke en stor 
og uforglemmelig oplevelse, da Trito- 
nus-koret fremførte et stort og varieret 
program. - Søndag formiddag fik Skjern 
Brandvæsen overrakt en fane af Dan
markssamfundets repræsentant, Gert Pe
dersen, Skjern.
3. I det forløbne år er der sat ny passa
ger-rekord i Stauning Lufthavn, idet der 
i alt er befordret 19.885 passagerer. - 
I strålende solskin fejrede Skjern Mu
seum mandag sit 50-års jubilæum. Ca. 
100 var mødt op til receptionen på 
Bundsbæk Mølle, hvor museumsinspek
tør Kim Clausen havde arrangeret en 
jubilæumsudstilling.
4. På generalforsamlingen i Skjern Be
varingsforening overrakte formanden, 
Lisbeth Strandbygaard, som ikke øn
skede genvalg, blomster til borgmester 
Chr. Lundsgaard som en tak for hans 
gode evne til at samle penge ind til 
vindmøllen. Til bestyrelsen blev møller 
Erik Lund og installatør Bjørn Clausen 
nyvalgt.
5. Efter forhandlinger mellem Kom
muneforeningen for Ringkøbing Amt og 
Pædagogisk Kartel skal der nu ansættes 
mere personale på de tre børnehaver i 
Skjern. Det vil ialt koste 279.000 kr., 
hvoraf forældrene skal betale 35 %. - 
Ved FDF’s forårsfest oplyste kredsleder 
E. Staal, at man i nær fremtid vil åbne

en slags fritidsklub på »Cirklen« i Bred
gade, hvor alle FDF’ere kan komme til 
en månedlig fritidsaften.
9. Fotograf Aage Knak Nygaard, Skjern, 
udstiller for tiden ca. 60 farve og sort
hvide portrætter på Skjern Museum. 
Portrætterne er af kendte Skjern-bor- 
gere. - Skjern og Egvad biblioteker 
har i fællesskab lavet en bibliografi om 
afvandingen af Skjern Å-dalen, da dette 
stadig er et emne, der optager mange. - 
I dejligt forårsvejr afviklede Civilfor
svarets Marchforening palmesøndag den 
årlige »Rakkermarch«. Der var ca. 500 
deltagere.
10. På generalforsamlingen i Dansk Be
klædnings- og Tekstilarbejderforbund 
oplyste formanden, Eigil Christensen, 
Skjern, at ca. 50 % af de tekstilarbej
dere i Skjern, der er over 60 år, er gået 
på efterløn.
11. Det blev til lovens mildeste straf - 
nemlig en irettesættelse - til de 111 pæ
dagoger i Skjern kommune, som den 15. 
marts gik til fagligt møde i 3 timer. 
Borgmesteren oplyste, at alle, der ned
lagde arbejdet, vil blive trukket i løn 
for de 3 timer. - Ca. halvdelen af for
eningens medlemmer var mødt op til 
generalforsamling i Blå Kors i Skjern. - 
I årets første kvartal er Skjern kommu
nes indbyggertal steget med 38, så det 
nu er nået op på 12.436.
14. Allerede til august i år skal en ny 
skole stå klar til at modtage 96 unge til 
en EFG-basisuddannelse i jern- og me
talfagene. Skjern kommune har netop 
besluttet at bygge skolen, som kommer 
til at koste ca. 5 mill. kr. - Der var 
fuldt hus - ca. 350 mennesker - da 
Chris Barbers Jazzband gav koncert på 
Hotel Vestjyden, Skjern. - Konservativ 
Ungdom på Skjern-Tarm-egnen har 
holdt medlemsmøde, hvor gymnasiast 
Søren Madsen, Skjern, orienterede om 
A-kraft-ulykken i USA. KU anser det 
dog ikke for relevant at ændre stand
punkt på grund af uheldet. - Trods 1500 
protester vil det nye menighedshus - an
tageligt allerede i år - blive opført på 
den ønskede plads ved Fredensgade. 
Planstyrelsen har endelig godkendt lo
kalplanen - kun med en bemærkning 
om, at man så vidt muligt skal bevare 
de østrigske fyrretræer på den gamle 
legeplads. - Skjern Byråd har eenstem- 
migt vedtaget at købe en mobil tandkli
nik til at betjene landskolerne i Borris, 
Faster, Rækker Mølle og Stauning. 
Tandklinikken er indbygget i en stor 
skurvogn, og anskaffelsessummen er på 
440.000 kr. - Til et moderniseringspro
jekt, der er inddelt i seks etaper, og som 
i de kommende år skal foregå på De 
gamles Hjem i Skjern, har byrådet fore
løbig bevilget ca. V4 mill. kr. Der skal 
ialt moderniseres for 8 mill. kr.
17. Efter en stor ombygning og moder
nisering har Hotel Skjern nu ca. 35 
sengepladser at tilbyde gæsterne. - Der 
skal nu opføres en boldspilhal ved Ama
gerskolen. Hallen vil stå klar omkring 
1. november i år, og Skjern Byråd har 
frigivet 1.750.000 kr. til opførelsen.
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18. Stauning Lufthavn vil fra 1. novem
ber i år blive befløjet med et nyt og 
større fly, nemlig en Fokker Fellowship

Maj
1. Lige siden museets start for 50 år si
den har bestyrelsen for Skjern Mu
seumsforening været selvsupplerende, 
men på generalforsamlingen oplyste for
manden, fabrikant Egon Søgaard, at 
man næste år vil fremlægge et forslag, 
så bestyrelsen fremover skal vælges ved 
et demokratisk valg på generalforsam
lingen. - Skjern Camping fik en forry
gende start på den nye sæson, idet der 
allerede den første nat var tilmeldt ca. 
100 gæster. - 1. maj demonstration også 
i Skjern.

OSTERGADE13 • SKJERN -Tlf 35 09 22

CYKLE-
OG 
TRÆHANDEL

Karl Fjord
Telefon 35 00 65

C. Jensens Enke
Telefon 35 09 00*

magnu. 
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KNALLERTER

MARTIN
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Telefon 35 01 39

med plads til 65 passagerer. - Skjern 
Biblioteks forfatteraften med fhv. mini
ster K. Helveg Petersen havde samlet 
ca. 50 tilhørere.
19. Skjern kommune har nu godkendt 
undervisningsplanen for den kommunale 
ungdomsskole i Skjern for skoleåret 
1979/80. Der vil blive tilbudt undervis
ning i 48 forskellige fag. - Grethe og 
A. Th. Langballe, Skjern, har efter flyt
ningen til Nygade genåbnet »Vestjysk 
Plantecenter«. Planteskolen er nu på 
5400 kvm, og i en 600 kvm stor hal kan 
man købe alt til haven. - Lørdag den 
28. april lukker en af Skjerns special
forretninger, nemlig Dyrberg Kaffe i 
Østergade.
21. Af en statistik fra stadsingeniørens 
kontor fremgår det, at byggeaktiviteten 
i Skjern for tiden er meget stor. Der er 
i alt 56 ejendomme under opførelse 
mod 35 i april sidste år. Det er især in
denfor erhvervsbyggeriet, man ser det 
store opsving.
24. Formanden for KFUM-idrætten i 
Skjern, N. K. Kristensen, sagde på ge
neralforsamlingen, at foreningen har to 
store ønsker for det nye år, nemlig et 
større samarbejde med forældrene og en 
Skjern-Hal nr. to. - På generalforsam
lingen i Skjern Turistforening oplyste 
formanden, A. Søndergaard, at det har 
været et godt og roligt år for forenin
gen, og at man nu har ca. 500 medlem
mer.
27. Danmarks socialdemokratiske ung
dom har nu fået en afdeling i Skjern.
28. På generalforsamlingen i SID, Skjern, 
erklærede formanden, Peter Christensen, 
at arbejdsledighed er et ukendt begreb i 
Skjern. Til bestyrelsen nyvalgtes Henry 
Iversen, Bent Henriksen og Henry Tho- 
rup. - Formanden for Skjern Svømme- 
klub, Jørn Andersen, udtalte på gene
ralforsamlingen, at klubben nu har 
mange nye dygtige medlemmer, som 
sikkert vil sætte mange rekorder i den 
kommende sæson.
30. I weekenden holdt ungdomsskolen i 
Skjern udstilling af elevarbejder, og ca. 
400 besøgte den omfattende udstilling. - 
Skjern Judoklub har holdt generalfor
samling, hvor formanden, Jens Chr. 
Nordestgaard, oplyste, at klubben nu er 
kommet i 2. division. - 70 unge fra så 
forskellige steder som Australien, Brasi
lien, Thailand, USA og Canada har i 
weekenden været samlet til møde på 
EUC i Skjern. De unge er gennem Ro
tary på studieophold i Danmark.

3. Skjern Guldalderklub har holdt gene
ralforsamling, og formanden, fhv. for
stander Helge Drewsen, oplyste, at klub
ben i årets løb har haft 36 arrangemen
ter.
4. Jacobsens Boghandel i Skjern går nu 
i gang med en udvidelse af butikken, 
hvorefter butiksarealet kommer op på 
145 kvm. - Postmester Erik Lauge Just, 
Skjern, er blevet udnævnt til ridder af 
Dannebrog. - Efter at Skjern Beva
ringsforening har haft besøg af 2 eks
perter fra et sjællandsk møllebyggefirma, 
er der nu måske en mulighed for at få 
nye vinger på møllen til en pris, der lig
ger ca. 20.000 kr. under den tidligere 
opgivne. Eksperterne oplyste endvidere, 
at de anser møllen for at være blandt 
de mest bevaringsværdige.
5. Ved en reception på Skjern Rådhus 
fredag eftermiddag fik kompagnichef J. 
Lykke Jensen, Skjern, overrakt 25-års 
tegnet for lang og tro tjeneste i hjemme
værnet.
7. STUK - udstillingen om Skjern-Tarm 
under krigen - blev fredag eftermiddag

åbnet af borgmestrene Fr. Borris An
dersen, Egvad, og Chr. Lundsgaard, 
Skjern. Udstillingen havde mere end 
6000 besøgende. Heraf var de ca. 2000 
skoleelever, som havde fået lov til at se 
udstillingen inden den. officielle åbning. 
- Skjern Tennisklub er i weekenden 
startet på den nye sæson, og der blev 
straks tilmeldt 35 medlemmer.
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8. En losseplads eller køkkenmødding 
fra ca. 500 år før Kristus bliver i disse 
dage udgravet på en mark i Dejbjerg, 
tilhørende gdr. Søren Kaspersen.
9. Skjern Â sammenslutningen har netop 
udsat 3000 mærkede ørreder i nærheden 
af åens udmunding i Ringkøbing. Fjord. 
Man håber hermed at kunne bidrage til 
en kortlægning af havørredens vandring.
10. Fra det nye skoleårs begyndelse har 
ikke færre end 27 lærere ved Skjern 
kommunes skolevæsen ansøgt om at 
komme på nedsat tid. Samtidig har by
rådet bveilget afsked til fem lærere, der 
har søgt nye job. - Den nye overbiblio
tekar ved Skjern Bibliotek blev den 
35-årige leder af Egvad Børnebibliotek, 
Lone Thaarup.
12. I disse dage kan man på Skjern Råd
hus se civilforsvarets vandreudstilling. 
Udstillingen fortæller om de ting, civil
forsvaret arbejder med såvel i krigstid 
som i fredstid.
14. Skjern Eksportslagteri, der i løbet af 
de sidste 3-4 år har udvidet og rationali
seret for ca. 8 mill, kr., står nu overfor 
en udvidelse af produktionen. Der skal 
derfor nu ansættes 30 nye medarbejdere. 
- Skjern-Hallens forretningsudvalg vil 
nu starte en indsamlingskampagne for 
at skaffe de 110.000 kr., man mangler 
for at kunne gå i gang med hal nr. 2. - 
Lokalkomiteen for Kræftens Bekæm
pelse oplyser, at der i år blev solgt 8000 
kræft-mærker i Skjern. Der indkom 1100 
kr. mere end sidste år.
15. Skjern Husholdningsforening har 
haft generalforsamling. Til bestyrelsen 
nyvalgtes Ingrid Munk, Ganer. - For
manden for Skjern-kredsens Venstre, 
skoleinspektør E. Christiansen, oplyste 
på kredsdelegeretmødet i Skjern, at der 
nu er medlemsfremgang i ni af kredsens 
foreninger. Til bestyrelsen nyvalgtes 
Børge Søndergaard, Kibæk.
16. Tirsdag rejste 38 folkedansere fra 
Skjern kommunale ungdomsskole til 
Norge, hvor de skal deltage i en inter
national folkedanserfest - Efter en an

søgning fra beboerne i Engsiggade har 
Skjern Byråds tekniske udvalg besluttet 
at gøre Engsiggade til »legegade«. Der 
vil blive sat skilte op med påskriften 
»uvedkommende kørsel forbudt«.
17. Skjern-Tarm Teaterforening har 
holdt generalforsamlingen. Teaterfor
eningen vil nu prøve at skaffe bedre for
hold for det store teaterpublikum. Til 
bestyrelsen nyvalgtes bogholder Steen 
Christensen, Skjern, husmor Bitten 
Lund, Dejbjerg, og lærer Mogens Niel
sen, Tarm. - Skjern Eksportslagteri ind
retter nu et cafeteria for personalet. Fra 
sidst i maj måned vil der være ca. 155 
medarbejdere i sving på slagteriet fra 
tidlig morgen til hen på natten. - Det 
store amtsfællesskue skal i år holdes i 
Skjern den 20. juli. Bag fællesskuet står 
17 landboforeninger fra hele amtet. - 
Det 2 år gamle firma Wacond på Tøm
rervej i Skjern regner med, at en ny fa
briksbygning på ca. 1000 kvm vil stå 
klar til oktober. Firmaet producerer 
køletårne til industrien og siloer til slag
terierne.
18. I Kirkeskolens aula fik de ca. 30 
fremmødte en dejlig aften med elever 
og lærere fra Vestjysk Musikkonserva
torium i Esbjerg.
19. Edelweiss Busrejser, der ejes af rute
bilejer Thorvald Sørensen, Skjern, har

købt en ny langtursbus. Bussen er ind
rettet med klima-anlæg, toilet og sove
rum til chauffør og har kostet 1,3 mill, 
kr. - Ca. 200 børn fra 7 skoler i Skjern 
kommune deltog fredag aften i en kon-
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cert i Skjern-Hallen. Koncerten var ar
rangeret af den frivillige musikunder
visning. - Den kristne friskole i Skjern 
har holdt generalforsamling. Forman
den, forstander Johs. Kæseler, Skjern, 
oplyste, at der til næste skoleår er ind
meldt 146 elever.

lærer Karsten Nielsen, Skjern, og redak
tør Axel Søndergaard, Skjern. - I Skjern 
by tilbydes der grunde flere steder. De 
dyreste er beliggende ved Klostervej- 
Amagervej og kommer til at koste 80,70 
kr. pr. kvm. - Efter sommerferien kom
mer den frivillige musikundervisning i 
Skjern kommune med et tilbud om un
dervisning i violinspil.
22. I Skjern Valgkreds, der omfatter de 
fem kommuner, Skjern, Egvad, Vide
bæk, Åskov og Brande, vil der til EF- 
parlamentsvalget være ca. 4000 nye væl
gere, idet de 18- og 19-årige denne gang 
er med. - Socialistisk Folkepartis Ung
dom har nu fået en afdeling i Skjern- 
Tarm. 15 har meldt sig ind i foreningen.
- På generalforsamlingen i Skjern Indu
strigård ApS sagde formanden, N. Stie 
Hansen, at man nu ikke længere kan 
konkurrere, når det gælder egentligt in
dustribyggeri. Selskabet ligger imidler
tid inde med en kapital på ca. 176.000 
kr., som man gerne vil have benyttet på 
en måde, så pengene kan være med til 
at skabe ny produktion og beskæftigelse.
23. Fra 1. september i år vil middags
lukningen på Skjern Postkontor ophøre.
25. Vestjysk Handelsskole i Skjern har 
i år rekordtilmelding af 245 unge, der vil 
gennemgå EFG-uddannelsen i kontor- 
og handelsfagene. - Skjern-Tarm har nu
- ganske vist uofficielt - fået en skotsk 
venskabsby. Det er medlemmer af Ju
nior Chamber i Skjern og Tarm, der har 
skabt forbindelsen til byen Prestwick. - 
Nu er det alvor med hensyn til at spare 
på energien. Politiet oplyser, at man i 
den nærmeste fremtid vil holde øje med, 
om reglerne om reklamebelysningen 
overholdes.
26. Forstander H. B. Rønne, Skjern Tek
niske Skole, oplyser, at man endnu har 
18 ledige pladser på den nye EFG-basis- 
uddannelse indenfor jern- og metal
branchen. - Folke-, invalide- og enke
pensionister kan, hvis de henvender sig 
til Skjern kommune senest den 10. juni, 
få gratis hjælp til hovedrengøringen.
28. Fra den 11. juni får Skjern sit tredie 

autolakereri, idet tidligere inspektør ved 
Skjern-Hallen, Preben Nielsen, har lejet 
autolakereriet i Østergade 75 og fører 
det videre under navnet »Kulør«. - Så 
er Nøglefesten 1979 overstået. Skjern

21. Lions Club har udnævnt fire med
lemmer til et nystiftet »Brobyggerlaug« 
mellem Skjern/Tarm. De fire udnævnte 
er Trine Nielsen, Vostrup, automobil
handler Vagn Larsen, Tarm, handels

Gymnastikforenings formand, farve
handler Svend Gottfredsen, oplyser, at 
foreningen i år har tjent ca. 20.000 kr. 
på arrangementet. - I weekenden har 
Evangelisk luthersk Mission i Skjern 
holdt årsmøde. Der var stor tilslutning, 
og ved kollekten indkom ca. 10.000 kr. 
- Søndag eftermiddag sluttede Skjern 
Rideklub sit meget vellykkede 2-dages 
ridestævne. Der var ialt 145 starter. - 
Første etape af en 700 kvm stor parke
ringsplads bag Cirklen på Bredgade i 
Skjern blev lørdag gennemført ved 
hjælp af frivillig arbejdskraft.
29. Skjern Antenneforening har fra 
Post og Telegrafvæsenet fået afslag på 
en ansøgning om at transmittere radio- 
og TV-signaler fra fællesantennen til 
Tarm.
30. På Skjern Tekniske Skole har man 
til den nye afdeling af EFG-skolen i 
jern og metal udpeget nye ledere. Det 
blev Hans Chr. Lauridsen, Hans Chr. 
Sonne, Jørgen Fog og Leif Lundgaard.
31. 19 damer deltog i Skjern Husmoder
forenings sommerudflugt, som i år gik 
til egnen omkring Himmelbjerget.

Juni
1. I løbet af det sidste år har maskinfa
brikken Herborg i Skjern haft en om
sætningsfremgang på 30 %. Nu satser 
firmaet på eksport til østlandene og har 
i forbindelse hermed investeret ca. Vi 
mill. kr. i arbejdskraftsbesparende ma
skiner. Det er nemlig på trods af den 
store arbejdsløshed umuligt at skaffe 
flere folk til fabrikken. - De uniforme
rede korps i Skjern har holdt loppemar
ked med et righoldigt udvalg af tilbud. 
Fortjenesten blev knapt 9.000 kr. - I håb 
om at fremme familiearbejdet indenfor 
kredsen havde FDF i Skjern indbudt til 
en familieaften på Cirklen.
6. Round Table i Skjern havde i pinsen 
besøg af 23 gæster fra 10 forskellige 
lande. - Luthersk Mission har holdt års
møde i Skjern. Lørdag var der møde i 
Nørregades missionshus, og søndag sam
ledes der ca. 1000 mennesker i Skjern- 
Hallen.
7. Kommunens beskæftigelsesudvalg og 
repræsentanter for erhvervslivet har 
holdt møde. Emnet var »de reelle ar- 
bej dsløshedstal «. Beskæftigelseskonsu
lent Mikael Poulsen fra arbejdsformid
lingen i Herning kunne oplyse, at tal-
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lene for Skjern kommune for øjeblikket 
er opgjort til 28 mænd og 155 kvinder. 
Mikael Poulsen mener dog, at de reelle 
tal kun er 17 mænd og 68 kvinder. - Da 
viceborgmester Kousgaard Christensen 
kl. 9 torsdag morgen erklærede EF-val- 
get for åbnet, var der kun 10 vælgere 
parat til at sætte kryds på stemmesed
len med de ialt 209 kandidater. - Grund
lovsdag drog 14 elever fra 6. A på By
skolen til Värmland. Her skal de i otte 
dage være på lejrskole.
8. Stemmeprocenten til EF-valget var 
over hele landet ganske usædvanlig lav. 
I Skjern valgkreds blev den på 48,7 %. 
Skjern kommune lå højest med 53,6 %.
- Skjern kommune har givet Skjern 
Ungdomsklub lov til at benytte de syv 
rum i stueetagen på »Finderupsminde«.
- Vestbeton i Skjern har netop investe
ret 3 mill. kr. i et elektronisk anlæg og 
har derved fordoblet kapaciteten.

godt 600 tilskuere til gymnastikopvis
ningen på Skjern stadion onsdag aften. 
Der var opvisning af 6 hold med ialt 
700 gymnaster.
15. Skjern Tricotage-Farveri udvider 
med en hal på ca. 1000 kvm. Virksom
heden beskæftiger 120 mennesker og 
kunne bruge 10 mere, men det har vist 
sig umuligt at skaffe dem. - Malerme

ARNOLDS
RADIO

Bredgade 25 .Tlf. 350314 11. Stauning Lufthavn havde i week
enden besøg af ikke færre end 275 fly 
til det 12. veteranfly-rally.
12. Skjern Malerier er flyttet i nye loka
ler, og samtidig er udstillingen udvidet

Nyt tøj til bilen

ster Karl F. Nielsen har på Nykjærsvej 
åbnet en ny farvehandel, der især hen
vender sig til håndværkere og selvbyg
gere. - I ugen fra den 23. til den 28. juli 
vil Østergade hver dag i tidsrummet 
mellem kl. 10 og 17,30 blive omdannet 
til gågade.
16. Efter 33 års levetid er Skjernegnens 
Realkursus ophørt med sit virke. Sko
lens leder, C. M. Graugaard, holdt den 
sidste tale til dimittenderne. - Busten 
af kong Frederik den Syvende er blevet 
fjernet fra sin sokkel i Skjern anlæg.
18. Sparekassen SDS har sommeren 
igennem stillet to automatiske telefon
svarere til rådighed for sine kunder. På 
telefonerne kan man hele døgnet få op
lysninger om valutanoteringen. - Det 
tidligere »Karina« i Skjern, der nu er 
overtaget af Lise og Gustav Madsen,

Vsøgaard
autobetræk

6900 Skjern

Deres annonce bliver
læst i

UGEPOSTEN

Skjern Interlock
v/ L. Møller Thomsen

6900 Skjern
Telefon (07) 35 03 90

til at omfatte 250-300 billeder. - Skjern 
Gymnastikforening har holdt general
forsamling. Formanden, Svend Gottfred- 
sen, talte i sin beretning om foreningens 
dårlige økonomi med et underskud på 
65.000 kr. og mente, at det nu er på 
høje tid at råbe vagt i gevær.
13. Det danske Missionsselskab har i 
missionshuset på Finderupsvej holdt ud
salg.
14. Fra 1. juli har A/S Skjern Bank an
sat den 26-årige Kaj Andersen, Gørding, 
som konsulent. - Efteruddannelsescen
tret EUC i Skjern er et af landets mest 
populære kursussteder. I det sidste år 
har der været 13.313 overnatninger. - 
Omkring 100 forældre og elever var 
mødt op på Teknisk Skole til rundvis
ning og for at høre nærmere om den 
nye EFG-uddannelse. - Der var delta
gelse af 40 elever fra Kirkeskolens 6. 
klasse til cyklistprøven onsdag. Kun een, 
nemlig Mette Lundøe Poulsen klarede 
sig fejlfrit igennem prøven. - Der kom 

åbnede søndag under navnet »Hjørne
grillen«.
20. Regnskaberne for 1978 viser, at det 
ikke er så dyrt at drive plejehjem i 
Skjern. På plejehjemmet Klokkebjerg 
koster det f. eks. 300,14 kr. pr. plejedag. 
- Det er nu sommerferietid, og mange 
elever forlader skolerne. Fra Amager
skolen er det 66, fra Byskolen 91 og fra 
Kirkeskolen 68 elever. - J. M. Jensen 
& Søn, fragtmandsforretning i Skjern, 
har fejret 50-års jubilæum. Firmaet be
skæftiger 27 medarbejdere og har en 
vognpark på 22 biler.
21. De fem kommunale affaldscontai
nere, som hidtil har stået på pladsen 
ved Snedkervej, vil om kort tid blive 
flyttet til en nyindrettet containerplads 
ved Bækgårdsvej. - Skjernå-Camping 
har fået en meget fin start på sæsonen 
med 780 overnatninger.
22. Fra Vestjysk Handelsskole dimitte
redes 174 elever indenfor handels- og 
kontorfaget.
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23. Efter sommerferien vil voksenunder
visningscentret også tilbyde undervis
ning i dagtimerne. - Skjern Billardklub 
har holdt generalforsamling. Forenin
gen sikrede sig en 2. plads ved DM.
25. Fra 1. september i år bliver Skjern 
Brødfabrik overtaget af den 26-årige 
bagersvend Carl Nielsen, Esbjerg. Ba
germester Jens V. Krogh trækker sig til

SKJERN HUSE A/S
Ringkøbingvej 14

Telefon (07) 35 27 27

HOTEL SKJERN
Telefon 35 13 00

Besøg vor hyggelige
BAR

Anerkendt køkken
Selskaber med indtil 350 kuverter

modtages

bage efter at have drevet forretningen i 
2 lår. - Sankthansaften oprandt i år 
med dejligt sommervejr, og bålfesterne 
rundt om i kommunen havde da også 
samlet mange mennesker.
26. Det går stadigvæk for langsomt med 
tilmeldingerne til Skjern Kommunes 
Antenneforening. Der er nu ca. 700 
medlemmer, men efter Jysk Telefons 
prognose burde tallet have været dob
belt så stort. Resultatet er, at Skjern 
kommune nu for anden gang må betale 
en halv million kroner til terminsydel
sen. - Den 29-årige Frans Broberg 
Knudsen, Holstebro, er af Skjern-Hal- 
lens bestyrelse blevet ansat som halin
spektør i Skjern.
27. I 12 år har FDF i Skjern nu ejet 
Dej bjerggården i udkanten af Dejbjerg 
plantage. 21 af de mindste FDF’ere er 
netop vendt hjem efter en dejlig som
merlejr derude.
28. Alle forbrugere af fjernvarme i 
Skjern kan vente en klækkelig forhøjelse 
af varmeudgifterne. - Så er byfesten i 
Skjern atter i fuld gang. På markeds
pladsen er der opstillet mange forskel
lige boder, og hver aften er der dans.

viceforanstaltninger, de kan gøre brug 
af.
30. Indre Missions søndagsskoler i 
Skjern-kredsen holder i sommer på 
Holmsborg 6 sommerlejre for børn. - 
Den 33-åige Torben Würtz, der siden 
1974 har virket som intern revisor i 
Sparekassen SDS, overtager fra 1. august 
ledelsen af sparekassernes tekniske cen
ter i Skjern. - Firmaet Skjern-Skilte 
har i Holstebro åbnet en specialforret
ning med gør-det-selv-skilte og autode
korationer. Produktionen vil stadigvæk 
foregå i Skjern.

Juli
2. Flyveruten Stauning-Kastrup har i det 
første halvår af 1979 haft en fremgang 
på 48 pct. Ialt 11.483 passagerer har be
nyttet ruten. - Trods dårligt vejr med 
storm og regn blev byfesten igen i år 
meget vellykket.
4. Carl F. Sørensen, der i 15 år har dre

Bredgades Slagter
v/ Leo Andersen

Forretningen

med kvalitetsvarer

TELEFON

35 04 59 og 35 02 65

Desuden opføres hver aften for femte 
år i træk »Skjernmydsler«.
29. Skjern kommunes årlige udflugt for 
de ældre gik i år til Himmelbjerget. Det 
blev en vellykket tur i det dejlige vejr, 
og der var 240 deltagere. - Der var kon
cert i Skjern kirke med den tidligere 
Skjern-dreng Sven-Ingvart Mikkelsen 
ved orglet og med sopranen Tinebeth 
Hartkopf. - Skjern kommune har i disse 
dage udsendt en pjece til samtlige 2300 
pensionister. I pjecen får pensionisten 
klar besked om alle de hjælpe- og ser

vet Østergades Foto i Skjern, har udvi
det butiksarealet til 100 kvm.
5. Til amtsfællesskuet er der tilmeldt 
650 numre dyr.
6. Fra den 1. august kører den nye mo
bile tandklinik rundt til oplandssko
lerne, så det kun er børnene fra Dej
bjerg, der stadigvæk må tage til Skjern 
for at komme til skoletandlæge. - 
Skjern-Hallens bestyrelse, der netop 
havde konstateret, at man nu havde 
nået det ønskede resultat af indsamlin
gen til Skjern-Hal nr. 2, fik en stor 
skuffelse ved licitationen. Det viste sig, 
at byggeriet ville blive ca. 2,5 mill. kr. 
dyrere end beregnet.
7. Skjern Fjernvarmeværk sætter fra 1. 
august prisen pr. kubikmeter op til 9,00 
kr. Det er en stigning på 62 %. - Hvis 
det, trods det nedslående licitationsre
sultat, bliver muligt for Skjern-Hallens 
bestyrelse at gå videre med planerne om 
at bygge hal nr. 2, har man fra byfest- 
komiteen fået tilsagn om 10.000-15.000 
kr.
9. Skjern Strandjagtforening har som et 
led i jagtplejen i Skjern å udsat ca. 200 
ænder i områderne ved åens udmunding 
i Ringkøbing Fjord.
10. I løbet af det sidste år er antallet af 
husstande i Skjern steget med 22 til 
2469. - I Ringkjøbing Banks Skjern af
deling vises en udstilling, der fortæller 
om piben og piberygningens historie op 
til i dag. - Efter at Bevaringsforeningen 
nu selv har skaffet de midler, der skal 
til, for at møllen i Skjern kan få nye 
vinger, køber kommunen møllen og 
overdrager den derefter til Bevaringsfor
eningen.
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12. Firmaet I/S Alsholm & Madsen, 
Skjern, har fået ny medindehaver. Fru 
Ingrid Alsholm har ønsket at udtræde 
af firmaet, og forretningens førstemand, 
Kaj Fjordside, indtræder i stedet. Kaj 
Fjordside har været næsten 27 år i for
retningen, der har eksisteret siden 1901.
13. Skjern Boligmontering har netop 
holdt rejsegilde på en ny udstillingshal 
på 2000 kvm. Når hallen står færdig, er 
forretningens samlede areal på 6000 
kvm.
18. Der indføres tidsbestilling hos de 
fire sagsbehandlere på socialforvaltnin
gen i Skjern. Man håber herved at 
kunne undgå den ofte temmelig--lange 
ventetid.
19. Konsulent Anders Høgh, Skjern, kan 
ved amtsfællesskuet fredag fejre 25-års 
jubilæum som medarrangør. - Bygge
statistikken for Skjern kommunes tekni
ske forvaltning viser, at der i april kvar
tal ialt er fuldført 11.583 etage-kvm. 
mod sidste års 5.900 etage-kvm.
20. En af Skjerns største erhvervsvirk
somheder, det 50 år gamle forma H. 
Holmstoel er af ejerne, Gretl og Erik 
Holmstoel solgt til firmaet Lemvigh- 
Müller & Munck A/S, København. - 
Amtsfællesskuet blev en festlig ople
velse for såvel landmænd som folk fra 
byen. Selv om vejret ikke viste sig fra 
sin allerbedste side, blev der alligevel 
sat en ny rekord med 11.000 besøgende. 
900 mennesker har været i sving ved ar
rangementet.
21. Borgmester Chr. Lundsgaard opfor
drede på dyrskuet landmændene til at 
tænke mere på det miljømæssige i stedet 
for at øge produktionen.
23. Bestyrelsen for afvandingslaget i 
Damsø-området ved Skjern Å vil nu un
dersøge, om en vindmølle kan drive 
pumperne, så man derved kan nedsætte 
energi-udgiften.
24. Når det nye rensningsanlæg ved Ga
ner Å kommer i drift, vil omkring 1500 
husejere i Skjern blive opfordret til at 
sætte septictankene ud af funktion og i 
stedet for blive tilkoblet kloaksystemet.
26. Skjern-Tarm-egnens Landboforening 
har haft udflugt med ca. 90 deltagere. 
Turen begyndte med besøg i Rosenpar
ken i Ålestrup og sluttede på landbrugs
museet på herregården Hessel ved 
Hvalpsund.
27. Som den første af Ringkjøbing Banks 
afdelinger indfører Skjern-afdelingen 
den nyeste og mest avancerede EDB- 
teknik, samt indfører en mere personlig 
kundebetjening med personlige bankråd
givere, og samtidig afskaffes bankbogen. 
- Skjern Eksportslagteri udvider medar
bejderstaben med 15-20 flere. De skal 
ansættes på natholdet.
28. Lørdag var den sidste dag, hvor 
Østergade omdannes til gågade. Hele 
ugen havde der været liv og glade dage 
med bl. a. gadeteater, tryllekunstner og 
meget mere. Alle forretninger havde bo
der på gaden, og selvom vejret ikke var 
det bedste, så var der en livlig handel.
29. Skjern og Tarm fik i dag besøg af 
Den lutherske Stemmes Børnekor fra 

Taiwan. Koret består af 40 børn og 8 
voksne ledere, som skal blive på egnen 
i 4 dage. Arrangør af turen er Det dan
ske Missionsselskab. - I de sidste tre 
dage har Vestjysk Golf Klub afviklet 
den årlige Mærsk Cup, og denne gang 
med det største antal deltagere nogen 
sinde, nemlig 240.
31. Håndboldtræningen for seniorer er 
begyndt i SG. - Skjern Havekreds var 
på havevandring i Skjern Jordbrug. For
manden for jordbruget, Preben Vester- 
gaard, oplyste, at interessen for jord
bruget er stigende.

A ugust
I. Skjern Å-Campings leder, Palle 
Adamsen, siger, at besøgstallet på cam
pingpladsen er faldet i år. Antallet af 
udenlandske turister er steget, medens 
antallet af danske er faldet. Som grund 
angiver Palle Adamsen det dårlige som
mervejr.
4. Arbejdsdirektoratet har givet firmaet 
Vestcold dispensation vedrørende fir
maets kantineforhold. - Flemming My- 
rup, Skjern, har installeret en 8 kvm. 
stor solfanger på sit garagetag.
9. Den specielle »Skjern-ordning« med 
hensyn til licitationsmateriale er atter i 
søgelyset. Et Varde-firma kunne ikke få 
sit depositum refunderet, da det afleve
rede materialet inden tidsfristens udløb.
10. AOF og AFO i Skjern er kommet 
med i et nordisk samarbejde. - På gene
ralforsamlingen i Skjern Badmintonklub 
oplyste formanden, John Gram Ander
sen, at klubben flere gange har søgt en 
professionel træner, men at ingen har 
søgt stillingen. Formanden ønskede ef
ter 5 års virke at trække sig tilbage, og 
nyvalgt til bestyrelsen blev Jette Han
sen, Skjern.
II. Fra 1. august 1980 ønsker Skjern 
kommune at trække sig ud af det fælles
kommunale samarbejde omkring skole
psykologisk betjening. Skjern, Egvad og 
Åskov kommuner har i 7 år arbejdet 
sammen på dette punkt.
13. Fra 1. august har GP Offset i Skjern 
overtaget Skjern Offset, som i 7-8 år er 
blevet drevet af Richard Heldgaard. - 
Skjern Museum har indtil nu haft en 
meget fin sæson, idet der har været en 
kraftig stigning i antallet af besøgende. 
På museet i Skjern har der været ca. 
200 gæster og på Bundsbæk Mølle ca. 
5000 gæster.
14. I en uge har børnene i 7. a på By
skolen haft besøg af 16 svenske kamme
rater fra Torsby. - Det er nu 14 år si
den, der blev startet en afdeling af Na
tur og Ungdom i Skjern. Pens, overlæ
rer J. Hedegaard, Skjern, der har været 
med gennem alle årene, drog lørdag ud 
på den sidste tur med foreningen.
17. Efter et møde i København blev det 
besluttet, at byggeriet af en ny EFG- 
skole for jern- og metalbranchen i 
Skjern skal beskæres med 1,3 mill. kr. 
til 5,4 mill kr. - Den frivillige musik
undervisning i Skjern starter sin anden 
sæson. Der har i år meldt sig ca. 100 
elever mere end sidste år, og musikkon-
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sulent Jens Peder Krabbe regner med. 
at man når op på 400 elever.
18. Skjern Kommuneplantage er blevet 
lejet ud til de tre eksisterende jagtfor
eninger i Skjern. Der vil blive anlagt en 
kunstig sø i plantagen for at sikre dyre
nes drikkevand.
20. På firmaet Søgaards Autobetræk i 
Skjern har man netop ansat 10 kvinde
lige medarbejdere. Herefter beskæftiger 
man 60 i fabrikken og 25 funktionærer. 
- Skjern Svømmeklub afviklede i week
enden et meget vellykket mammut-po- 
kalstævne i Skjern Friluftsbad. Der var 
deltagere fra 12 klubber, og på de to 
dage nåede man op på 614 starter. - 
Lørdag aften var der koncert i Skjern 
kirke med et kor fra Skjerns svenske 
venskabsby Torsby. Det var Foreningen 
Norden, der stod for arrangementet.
21. De nye elevhold er rykket ind på ef
terskolerne i Skjern/Tarm-området. Sko
lerne er alle fuldt belagte, og skønt sta
ten har nedskåret støtten med 10 %, er 
der stadig lange ventelister.
22. Vognmand Niels Erik Olesen, 
Skjern, har købt en ny specialbygget 
lastbil, der er monteret med en kran, 
der kan løfte op til 12 tons. Kranen har 
en rækkevidde på 19,6 m, og foruden at 
kunne transportere særligt tunge ting, 
kan man ved hjælp af køretøjet rejse 
master på op til 50 m. Køretøjet har ko
stet godt x/2 mill. kr.
23. Socialdemokratiets Skjern-kreds har 
bedt partiforeningerne om forslag til ny 
folketingskandidat, efter at cand. jur. 
Jette Siefert, Ikast, har meddelt, at hun 
ønsker at trække sig tilbage.
24. Skjern kommune havde afsat 500.000 
kr. til arbejdet med anden etape af ud
videlsen af Byskolen. Licitationen viste 
imidlertid, at denne del vil komme til at 
koste ca. 1 mill, kr., og man har derfor 
udsat arbejdet. En ny licitation ventes 
afholdt i december 1979. - Ved general
forsamlingen i Skjern Rideklub blev der 
uddelt pokaler til de mest vindende ryt
tere. Til bestyrelsen blev valgt Keld 
Korsholm og Elmer Jensen, Skjern.
27. Lørdag afvikledes Set. Georgsgildets 
årlige Nøgleløb i Skjern. Vinderne af 
de stores løb blev »Jaws« fra FDF i 
Skjern, så »Comanche«, der ligeledes er 
fra FDF i Skjern, måtte aflevere nøglen 
efter at have haft den i fem år.
28. Postvæsenet, Kommunernes Lands
forening og Socialstyrelsen går fra be
gyndelsen af 1980 sammen om et for
søg, hvori man vil anvende landpost
bude som socialmedhjælpere. Skjern 
kommune har sammen med Glamsbjerg 
kommune indvilget i at deltage i forsø
get. - Stauning Lufthavn får nu opstillet 
et røntgenapparat, der kan gennemlyse 
passagerernes håndbagage. - Som et led 
i det kulturprojekt, der i de kommende 
uger arrangeres af FOF og AOF i 
Skjern, starter Skjern Bibliotek og 
Skjern Museum et kulturfremstød på ar
bejdspladser i Skjern.
29. Arbejdsgruppen indenfor den nye 
bedriftssundhedstjeneste holdt møde 
med 51 arbejdsgivere. Gruppens tals

mand oplyste, at der allerede fra star
ten vil være 700 ansatte, der er dækket 
af tjenesten.
31. Stauning Lufthavns regnskab for 
1978 viser et underskud på 432.836 kr., 
som de tre kommuner Skjern, Egvad og 
Ringkøbing skal dække. For Skjern 
kommunes vedkommende drejer det sig 
om 179.627 kr. - Repræsentanter for 
kommunen, postvæsenet og statsbanerne 
har været til et møde på Skjern rådhus 
for at drøfte planerne for et nyt post
hus og evt. senere en ny banegård i 
Skjern.

September
1. Skjern Badmintonklub har som noget 
nyt startet træningen for et hold mikro. 
puslinge. - Et nyt fly, Fokker Fellow
ship, fra Cimber Air, som kan tage 65 
passagerer, er indsat på ruten Stauning- 
København.
3. Den ældste Korshærs-kreds i Skjern 
fejrede søndag sit 60-års jubilæum. 
Landsformanden for Kirkens Korshær, 
Pia Kjørboe, Slagelse var med til fest
lighederne og prædikede søndag formid
dag i Skjern kirke. - Boligselskabet 
»Lejerbo« påtænker at opføre et nyt 
etageboligbyggeri ved Østergade i 
Skjern. Der er i øeblikket 75 på vente
liste. - FOF starter nu sin 27. sæson i 
Skjern og tilbyder omkring 35 kurser. - 
Som et led i AOF og AFO’s kulturkam
pagne var der mandag åbent hus på 
Reva i Skjern. - Der var mødt ca. 80 
deltagere op til det andet orienterende 
møde om bedriftssundhedstjenesten. Mø
det var for arbejdstagere. Konsulent 
Chr. Mikkelsen, Skjern, oplyste, at der 
vil blive indkaldt til stiftende general
forsamling den 2. oktober.
5. Der er i de sidste 10 år foretaget vi
denskabelige undersøgelser af rådyrbe
standen på Borris Hede. Vildtbiologerne 
tilråder nu, at der årligt skydes 400 dyr, 
da bestanden er oppe på 1200-1400 dyr. 
- Skjern og Omegns Folke- og Invalide
pensionistforening fejrede tirsdag sit 35- 
års jubilæum. Det blev en festlig sam
menkomst med ca. 200 deltagere.
6. Vognmandsforretningen Jens M. Jen
sen & Søn, Skjern, har overtaget en ny 
fragtrute til Randers. I forbindelse her
med har firmaet fået 2 nye lastbiler og 
også et par nye chauffører. •
7. I Skjern kommune har ca. 1000 unge 
i alderen 16-21 år modtaget et skema 
fra det kommunale beskæftigelsesud
valg. Udvalget håber hermed at få et 
bedre overblik over uddannelses- og 
job-forholdene i kommunen.
8. Fredag indviede Skjern kommune sit
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20. Fjernsynets pejlevogn besøgte Skjern, 
og man fandt frem til ikke mindre end 
28 sortseere. - Skjern kommune har nu 
taget sin nye mobile tandklinik i brug,

nye store rensningsanlæg vest for Skjern 
by. Ved en efterfølgende frokost oplyste 
borgmester Chr. Lundsgaard, at det er 
kommunens hidtil dyreste projekt. I de 
sidste 6 år er der investeret ca. 30 mill, 
kr. i kloakforsyningen. Rensningsanlæg
get har kostet 9,4 mill. kr. - På firmaet 
Hydra-Grene er man i gang med en 
stor udvidelse. Det bebyggede areal bli
ver fordoblet til 2600 kvm. Firmaet har 
18 medarbejdere.
10. I weekenden var der åbent hus på 
Skjern kommunes nye rensningsanlæg, 
og 10 % af kommunens indbyggere be
nyttede sig af lejligheden til at se det. - 
Skjern Autolakereri er flyttet i nye lo
kaler på Stålvej. Her har forretningen 
nu 600 kvm.
11. Nanna og Jens Jessen, der har dre
vet forretning i 11 år, lukker deres køb
mandsforretning, Bredgade 83, og er 
blevet ansat som bestyrerpar på »Ama
gerbo«.
12. I næste måned går Hotel Skjern i 
gang med at ombygge den gamle teater
sal til selskabslokaler. Ombygningen 
kommer til at koste ca. 250.000 kr. - 
1 forbindelse med ombygningen på Ho
tel Skjern kommer Skjern/Tarm Teater
forening slemt i klemme, da der ikke 
findes andre lokaler, der kan benyttes 
til teater. - Otte partiers kredsorganisa
tioners henvendelse til minister Natha
lie Lind med ønsket om en bedre politi
dækning i området er nu endelig blevet 
besvaret, og det blev et klart nej. - 
A/S Skjern Bank udsender i næste uge 
en avis, hvori banken oplyser, at første 
halvår af 1979 har givet et overskud på 
5,8 mill. kr.
14. Skjern Camping lukker lørdag den
15. september efter en sæson med 3300 
overnatninger. Det er et fald i besøgene 
på 12 % i forhold til sidste sommer, 
men det blev pladsens næstbedste sæ
son.
15. Repræsentanter fra otte partiers 
kredsforeninger har på et møde i Vide
bæk diskuteret egnsudviklingsstøtte. Det 
oplystes, at kun 15 firmaer i Skjern- 
kredsens 5 kommuner har søgt støtten 
indenfor de sidste fire år. Direktoratet 
mener, at ca. dobbelt så mange firmaer 
ville kunne komme i betragtning. - Ca. 
1000 skatteydere i Skjern kommune har 
i år valgt at indsende forskudsskema.
19. Høsten på Skjern-egnen kan heller 
ikke i år betegnes som en »normal 
høst«, idet udbyttet på de gode jorder 
ikke bliver så godt som ventet, medens 
det på de dårlige jorder tyder på re
kordavl.

og i den kommende tid skal den besøge 
samtlige landskoler i kommunen. - Ho
tel Vestjyden er gået i gang med en om
bygning. Det tidligere cafeteria bliver 
indrettet til selskabslokale med plads til 
55 mennesker. Hotellet kan herefter 
huse seks møder og sammenkomster på 
een gang.
21. På en ekstraordinær generalforsam
ling i Socialdemokratisk Forening i 
Skjern var der enighed om at foreslå 
adjunkt Bo Bjerno, Lyne, som ny folke
tingskandidat. - Set. Georgs Gildet i 
Skjern-Tarm havde ved sit 20-års jubi
læum besøg af 2 ægtepar fra Larvik. 
Gilderne i de tre byer har netop indledt 
et samarbejde. - DMS-husmoderdagen i 
Skjern havde samlet 160 deltagere.
22. Skjern-orkestret »Renaissance Swing« 
har været på en tre dages turné til Kø
benhavn, hvor de har spillet i tre kendte 
jazzhuse. - Kredslederen for Skjern 
FDF gennem de sidste 10 år, Ejler 
Staal, har meddelt, at han ønsker at for
lade posten til 1. januar 1980. - T Ring- 
kjøbing Bank i Skjern kan man indtil
15. oktober se en udstilling af reklame
kuglepenne. Samlingen tilhører Tage 
Heldgaard, Skjern.
24. Busten af Kong Frederik VII, der 
den 15. juni forsvandt fra sin sokkel i 
anlægget i Skjern, er nu dukket op igen. 
Den blev fundet i plantagen på vejen 
mellem Præstegårdsvej og Birkvej. -

Skjern-kredsens Venstre kan nu glæde 
sig over, at deres folketingskandidat 
Ove Torp fortsat vil være kandidat for 
Skjern-kredsen.
26. Den kommunale fritidsklub i Skjern- 
Hallen skal fra 1. november 1979 have 
ny leder, idet Flemming Pedersen, Bor
ris, ønsker at vende tilbage til sit ar
bejde som pibemager.
27. Der var ca. 70 tilhørere til forfatter
aftenen på Skjern Bibliotek med tidli
gere folketingsmedlem Elin Appel.
28. Skjern kommunes skatteprocent er 
fastsat til 16,5, en stigning på 0,5. Kir
keskatten er uændret 1 % og grund
skyldspromillen ligeledes uændret 4. - 
Bevaringsforeningen for Skjern kom
mune har modtaget tilsagn om et beløb 
på kr. 25.000 fra Fonden til Fædrelan
dets Vel. Pengene skal være en hjælp til 
nye vinger.
29. Et vejarbejde på Kjærvej ved Østre 
Allé i Skjern er i den forløbne uge ble
vet udført om natten. Skjern kommunes 
tekniske forvaltning besluttede, at ar
bejdet skulle udføres om natten, da 
farveriet ellers måtte lukke i en uge.

Oktober
1. I weekenden var 77 unge englændere 
med 16 voksne ledere indkvarteret på 
EUC i Skjern. Ved Skjern A afviklede 
de i løbet af søndagen Danmarksmester
skabet i coarse-fishing. - Indbyggertal
let i kommunen er pr. 30. sept. 12.480.
2. Der har været stiftende generalfor
samlet i den første vestjydske bedrifts
sundhedstjeneste. Foreningens navn blev 
Vestjydsk BST-center af 1979. Til be
styrelsen blev 20 medlemmer valgt, 
nemlig 10 fra arbejdsgiverne og 10 fra 
arbejdstagerne.
3. Danmarks Naturfredningsforening og 
Natur og Ungdom i Skjern/Tarm har 
haft en vellykket udflugt til Vadehavet 
og Mandø.
5. Skjern kommunes byggestatistik pr.
I. oktober viser, at der er fremgang for 
byggeriet både hvad angår erhvervs- og 
industribyggeriet og private boliger. - 
Over 50 mennesker gik forgæves, da 
forfatterinden Dea Trier Mørch talte 
om sit forfaterskab.
6. Set. Georgs-Gårdens børnehave i 
Skjern har holdt resegilde på den 130 
kvm. store nye tilbygning.
10. Skjern Skytteforening har påbegyndt 
vinterens skydning.
II. Skjern Friluftsbad har i det netop 
afsluttede sæson igen haft tilbagegang i 
såvel indtægter som antaltel af gæster. 
Billetindtægten i 1979 har været på 
28.084 kr. imod 32.010 kr. sidste år.
12. Skjern kommunes skolevæsens be
retning for 1979 viser, at man i Skjern 
kommune kunne spare mange millioner 
kroner ved en mere hensigtsmæssig ud
nyttelse af de tre skoler i Skjern. Des
værre findes der bestemmelser i folke
skoleloven, der udelukker besparelserne. 
- Udenrigsminister Henning Christof
fersen besøgte Skjern. Ved et frokost
møde på Hotel Vestjyden besvarede
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udenrigsministeren spørgsmål fra væl
gerne. Der var ca. 70 deltagere.
13. Slutopgørelserne i Skjern kommune 
viser, at ca. 4500 skatteydere skal have 
tilbagebetalt ialt 10,4 mill. kr. Samtidig 
skal 2900 borgere af med 7,4 mill. kr. i 
efterskat. - Den årlige cyklistprøve af
holdtes for eleverne i 6. klasse på Skjern 
Byskole. Der var 42 deltagere, og her
imellem kunne man se borgmester Chr.

Lundsgaard. Mads Fynboe vandt og går 
dermed videre til landsfinalen.
15. 64 piger fra det store hollandske kor 
fra Bogerman College i Sneet har været 
på besøg i Skjern. Det blev til flere vel
lykkede koncerter og et glædeligt gen

en udgift på ca. 25.000 kr., nåede man 
ved tirsdagens valg op på 7792 afgivne 
stemmer, en stemmeprocent på 88.2.

syn med Skjern Pigekor, som tidligere 
har besøgt det hollandske kor. - Stats
minister Anker Jørgensen aflagde Skjern

et besøg. På Hotel Vestjyden samledes 
ca. 200 mennesker for at høre statsmi
nisteren og stille spørgsmål til ham. - 
Skjern Maskinsnedkeri demonstrerer nu 
en ny hulmursisolering. Firmaet har fået 
eneforhandling af Isodan hulmursisole
ring i Skjern kommune.

19. Kirkeligt Samfund i Skjern, der i år 
kan fejre 20-års jubilæum, har holdt ge
neralforsamling. Formanden, fabrikant 
Egon Søgaard, udtalte i sin beretning, 
at behovet for Kirkeligt Samfund og 
dets aktiviteter også i de kommende år 
vil have stor værdi. - Skjern skolevæ
sens opgørelse over hvilke valgfri fag 
eleverne vælger i 8., 9. og 10. klasse vi
ser, at det mest populære fag er ma
skinskrivning. Der er ikke stor interesse 
for de musiske fag, og i 10. klasserne 
har slet ingen valgt kristendomskund
skab. - Ved folketingsvalget er der i år 
i Skjern-kredsen 34.301 stemmeberetti
gede. Det er 2.726 flere end ved valget 
i 1977. I Skjern kommune er der 8.835.
20. Skjern Andelsmølle har gennemført 
en sammenlægning med Troldhede Fo
derstof- og Gødningsforening. - Skjern 
Gymnastikforening havde i efterårsfe
rien arrangeret en »børnedag«. Ca. 90 
børn deltog i de mange konkurren
cer og håndboldkampe i Skjern-Hallen. 
- Landboforeningens regnskabscenter i 
Nygade i Skjern kan nu tilbyde et hø
jere serviceniveau til de ca. 950 land
mænd, som får deres regnskaber ordnet 
af centret. Man har fået opstillet tre 
skærmterminaler og en hurtig-printer, 
der er tilknyttet Landbrugets EDB-cen- 
ter i Arhus.
23. DSB oplyser, at flere og flere be
nytter toget til og fra Skjern station. 1 
de senere måneder har der været en 
stigning i de rejsendes antal på omkring 
20 %, og i september måned blev der 
på Skjern station solgt 2840 billetter 
mod 2339 sidste år.
24. Skjern kommunale skoletandpleje, 
der har fungeret siden 1. januar i år, 
har i den tid behandlet 1170 af ialt 1480 
børn. Forældrene til 13 børn har sagt 
nej tak til tilbuddet. - I Skjern kom
mune, hvor folketingsvalget medførte

Diamantbryllup
December 1978:
29. Marie og Magnus Nielsen, Sønder
gade 5, Skjern.

April
1. Kathrine og Peter Chr. Madsen, Mel
lemgade 7 A.

Guldbryllup
November 1978
8. Ginne og Julius Mostrup, Allikevej 9.

Januar 1979
24. Fhv. gdr. Tora og Marius Nielsen, 
Parkallé 15 (tidl. Skydstofte, Alkjærsig).

Maj
15. Hedvig og Henrik Mortensen, Skov
brynet 6.

Juni
28. Gunder og Andreas Nielsen, Nørre
gade 45.

August
10. Tilde og Hans Iversen, Østergade 90.

Oktober
18. Karen og Hans N. Hansen (Lade- 
kjær), Åvangen.

Sølvbryllup
November 1978
14. Ninna og Preben Pedersen, Ånum.
21. Helga og Kristian Garner, Nørre
gade 39.

Marts
30. Erna og Harry Jespersen, Svinget 20.

April
14. Karla og Anders Nielsen, Langager
vej 43.
15. Urmager R. Myrup og hustru, Lu
pinvej 5. - Helga og Skov Knudsen, Al
likevej 5.
18. Karen og Carlo Troelsen, Sønder
gade 15.
Maj 

8. Damefrisør Else Lykke og viceinspek- 
tør Kai Lykke, Østergade 61.
19. Kølerfabrikant Alfred Lassen og hu
stru Sørine, Holstebrovej 44.

Juni
5. Sognepræst P. Brogaard Andersen og 
hustru, Ånumvej 4.

A ugust
8. Asta og Jens Graversen, Østergade 84.
22. Doris og Ejler Homann, Alkjærsig- 
vej 1.
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September
4. Marie og Svend Kjærgaard, Anemone
vej 11. - Karen Marie og Chr. Bjerg, 
Østervang.
13. DSB-vognmand Poul Poulsen og hu
stru, Fasanvej 12.
25. Aase og Magnus Sørensen, Vester- 
vænget 30.

Oktober
22. Gdr. Ketty og Harald Pagaard Niel
sen, Stauningvej 18.
23. Else og Ejvind Jensen, Enghavevej 
63.
30. Gerda og Viggo Udengaard, Øster
vang 17.

Bryllup
Januar 1979
6. Maj-Britt Troelsen, d. af Carlo Trod
sen, Søndergade 15, og Henrik Christen
sen, s. af Poul Christensen, Kongevej 58.

Februar
10. Annette Juhl Jensen, Fredericia, 
d. af Juhl Jensen, Lindealle 10, og Per 
Dahlhus, Fredericia, s. af Hans Jørgen 
Dahlhus, Erritsø.

Marts
10. Aase Merethe Christiansen, d. af M. 
og O. Christiansen, Nykøbing F, og Bent 
Kærgaard Mortensen, Hillerød, s. af fru 
Erna Mortensen, Spættevej 1.
31. Birgit Kallestrup Pedersen, d. af gdr. 
Kallestrup Pedersen, Vrinners, og Niels 
Christian Kobbelgaard, s. af forstander 
Kobbelgaard, Rosengården.

April
7. Husholdningslærerstuderende Lisbeth 
Rindom, d. af gdr. Doris og Hans Rin- 
dom, Lundenæs, og kursusstuderende 
Stig Kofoed Jensen, Åkirkeby.
14. Jytte Ladefoged, Sdr. Vium, og Per 
Kjærgaard, s. af Svend Kjærgaard, Ane
mon evej 11.
21. Hjørdis Danielsen og Sv. Ove Ebbe
sen, Birkallé 16.

Maj
19. Jytte Christensen og Aksel Juhl Niel
sen, Østergade.
26. Damefrisør Johanne Petersen, d. af 
jordemoder Amalie Petersen, Frederiks- 
håb, Grønland, og elektronikmekaniker 
Bent Kousgaard Mikkelsen, s. af typo
graf Johs. Kousgaard Mikkelsen, Lunde
vej 20 A. - Karen Lisbeth Andersen, d. 
af gdr. Hans Andersen, og Ib Rasmus
sen, s. af Erik Meyer Rasmussen, Pile
allé.

Juni
2. Lilian Andersen, d. af Peder Ander
sen, Bækgårdsvej 7, og Hardy B. Han
sen Borris. - Karen Bang Hansen, Gun- 
desbøl, og typograf Arne Mellemgaard 
Sørensen, Tarm. - Lisbeth Refstrup, 
Lem, og Per Schjemte Jensen, s. af Ketty 
og Agner Jensen, Solvænget 1. Signe 

Bro, Tarm, og J. P. Madsen, s. af Jens 
Madsen, Hedebyvej 3. Annette Holm 
Østergaard, Faster, og Kristian Thimes 
Kristiansen, s. af Peder Thimes Kri
stiansen, Vendersgade.
5. Diakon Helga Hasager Kirk og dia
kon Peter Hell Petersen, Dianalund.
8. Sygemedhjælper Sinna Nielsen, Trold
hede, og ostemester Milter Krogh Jen
sen, s. af Otto Ahle Jensen, Skjern.
16. Lægesekretær Anette Christina Han
sen, d. af Harald Hansen, og lærer Knud 
Erik Therkelsen, Hjerting.
23. Ketty Iversen, d. af Jenny og Kaj 
Iversen, Troldhede, og Karl Erik Knud
sen, s. af Esther Knudsen, Lindeallé 5.

Juli
7. Anette Tang Pedersen, Vardevej 44, 
og John Jensen, Vardevej 44. - Bente 
Brink, d. af Vagn Brink, Chr. Hansens- 
vej, og Erland Mortensen, s. af Svend 
Mortensen, Gjerager, Tarm. - Bodil 
Wangsgaard, Herlev, og Ib Larsen, Tå
strup, s. af Arne Larsen, Østre Allé 73. - 
Karla Madsen og Finn Bundgaard Han
sen, Klostervej 25.
14. Britta Bendtsen, d. af Børge Bendt- 
sen, Pedersker, Bornholm, og Kjeld 
Skov Jensen, s. af Th. Jensen, Lundevej
18.
28. Jytte Herborg Rasmussen, d. af 
Børge Rasmussen, Vardevej 46, og Steen- 
Flemming Meir, Præstø. - Lene Chri
stensen, d. af Else Christensen, Bred
gade 17, og Peter Sikjær, s. af Helge Si- 
kjær, Engtoften 9. - Bankelev Inger 
Bank Rønne, Århus, d. af forstander H. 
Bank Rønne, Solsortevej 4, og bankassi
stent Ove Jensen, Århus, s. af rangerfor
mand Aksel Jensen, Vestervænget. - 
Anita Farsø, Skjern, og Per Vig, Bøl
ling.

A ugust
4. Inge Lise Madom, d. af Oswald Ma
dom, Tarm, og Bo Rasmussen, s. af Erik 
Rasmussen, Skjern.
18. Sygeplejerske Nancy E. Børsting Ve- 
stergaard, d. af Ragnhild og Svend Ve- 
stergaard, Lundevej 19, og TV-tekniker 
Alex Krogh Sørensen, Lime.
25. Birthe Fogh Povlsen, Herning, og 
Viggo Sandager Jeppesen, Skjern - Lin
da Jensen, Borris, og Henning Laurid
sen, s. af Inger og Emil Lauridsen, Ny
gade.
31. Bodil Korshøj Mathiasen, d. af Bør
ge Mathiasen, Ringkøbingvej 38, og 
Hans E. Pedersen, s. af Niels Pedersen, 
Østervang 19.

Oktober
13. Aase Birkebæk Rasmussen, d. af 
Tove og Gunnar Rasmussen, Pileallé, 
og Peder Refstrup Pedersen, s. af Jo
hanne og Hans Pedersen, Lundevej. - 
Anni Kristine Birkebæk Rasmussen, d. 
af Tove og Gunnar Rasmussen, Pileallé, 
og Tage Pedersen, s. af Ruth og Ellis 
Pedersen, Vemb.

Fødselsdag
November 1978
3. Tidl. arbejdsmand Villiam Astrup 
Christiansen, Plejehjemmet Klokkebjerg, 
70 år.
13. Chr. Vestergaard, Solvænget 2, 50 år.
16. Axel Graversen, Nygårdsvej 1, 65 år.
17. Hans Jørgen Hansen, Engtoften 2A, 
50 år.
19. Fru Anna Bredkjær, Skolegade 5, 
75 år.
26. Lilly Iversen, Østre Allé 32, 50 år.

December 1978
6. Vognmand Poul Poulsen, Fasanvej, 
50 år.
8. Fhv. gdr. Edvard Olesen, Vardevej 
13, 70 år.
13. Maja Vastrup, Østergade 63. 70 år.
14. Frederik Graakjær Nielsen, Lang
agervej 41, 50 år.
17. Slagteriarbejder Eli Jørgensen, Lang
agervej 13, 60 år.
26. Karen Ladekjær, Åvangen, 75 år.
30. Elna Laursen, Pileallé 15, 70 år. - 
Fhv. skoleinspektør A. Søndergaard, 
Vardevej 11, 70 år.

Januar 1979
28. Høre- og talepædagog Hugo Seindal, 
Signhus, Bølling, 50 år.
29. Fru Magda Nejnip, Pileallé, 75 år.

Februar
3. Christian Clausen, Marupvej 7, 70 år.
7. Marius Nygaard, Lundevej 5, 70 år.
9. Kathrine Nielsen, De gamles Hjem, 
80 år.
13. Viggo Kirkegaard, Svalevej 4, 70 år.

Marts
2. Knud Kjærgaard, Nørregade 26, 60 
år.
3. Metalarbejder Ejner Christensen, Eng
siggade 7, 60 år.
4. Fabrikant Tutte Nielsen, Vardevej,
60 år.
11. Carl Nielsen, Vejlen 11, 60 år.
13. Chauffør Arne Larsen, Østre Allé
73, 60 år.
19. Fru Abelone Marie Jensen, Dal
gårdsvej 6, 80 år.
31. Annalise Andersen, Østre Allé 28, 
50 år.

April
1. Metha Miltersen, Bækgårdsvej 16, 75 
år.
7. Radio- og TV-forhandler J. Bukholt 
Hansen, Kongevej 15, 50 år.
10. Anna Hansen, Violvej 7, 70 år.
11. Andreas Højlund Larsen, Lundevej
30. 50 år.
12. Pens, viceinsp. E. C. Pedersen, Pop
pelallé 20, 80 år.
18. Fodterapeut Amalie Faurholt, Østre 
Allé 13 B, 70 år.
24. Vagner Nørgaard, Lundevej 10, 50 
år.
25. Kirstine Lassen, Piehjemmet Klok
kebjerg, 80 år.
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Maj
5. Svend Aage Jensen, Grønnegade 2, 
50 år.
6. Fhv. smedesvend Carl Christiansen, 
Østergade 59, 70 år.
15. Maja Gudrun Thomsen, Parkallé 5, 
75 år.
20. Helene Johnsen, Bredgade 20 A, 70 
år.
31. Fru Marie Risvig, Chr. Hansensvej
14, 70 år.

Juni
2. Anna Olsen, Amagervej 27, 75 år.
4. Fru Kristine Nielsen, Nygade 18, 75 
år.
12. Fr. Else Hansen, Engtoften 2 A, 80 
år.
13. Christian Ludvigsen, Holstebrovej 
73, 60 år.
15. Hilda Thorup, Ånumvej, 50 år.
26. Fhv. gdr. Jeppe Stensig Andersen, 
Klostervej 20, 80 år.
27. Møbelfabrikant Kristian Lauridsen, 
Silga Møbler, 60 år.

Juli
11. El-installatør Verner Jørgensen, 
Østergade 34, 50 år.
18. Fhv. fotograf P. Th. Graversen, 
Præstegårds vej 13, 85 år. - Fhv. pedel 
Julius Hansen, Voldgade, 70 år. - Farve- 
mester Sv. Aa. Schrøder, Ånumvej 41, 
60 år.
22. Gerda Westergaard, Klokkebjergevej 
38, 50 år.
26. Agnes Høgfeldt, Marupvej 24, 75 år.
27. Ellen Schmidt, Bakkehuset, Sdr. 
Vognbjerg, 60 år. - Tekstilarbejder Hans 
Olesen, Poppelallé 6, 60 år.
28. Edith Rasmussen, Ånumvej 10, 50 
år.

August
11. Murermester Vagn Henriksen, Lang
agervej, 60 år.
13. Fabrikant Sigurd Jacobsen, Mellem
gade, 75 år.
24. Johanne Overgaard, Marupvej 46, 
90 år. - Niels Christiansen, Fredensgade 
70, 70 år.
27. Andreas Nielsen, Nørregade 49, 75 
år. - Thea Christensen, Poppelallé 6, 50 
år.
30. Gerda Nielsen, Klostervej 5, 60 år. 
- Jenny Kirkegaard, Danmarksgade 3, 
50 år.
31. Asta Mathiasen, Ringkøbingvej 38, 
50 år.

September
24. Fru Aase Sørensen, Vestervænget 30, 
50 år.

Oktober
8. Værkstedsleder Helge Simonsen, 
Langagervej 20, 50 år.
11. Sigrid Simonsen, Nygade 17, 60 år.
21. Viggo Råbjerg, Solvænget 10, Skjern, 
70 år.
25. Martha Hansen, Engtoften 2, 75 år.
27. Hans Valdemar Hansen, Danmarks
gade 14.
31. Salgschef Olaf Andersen, Nye Dan
ske Lloyd, 50 år.

Jubilæum
Januar 1979
13. Marie Sinnbeck, Fasanvej 6, 25 års 
jubilæum som rengøringsassistent på Kir
keskolen.

Marts
1. Carl Nielsen, Vejlen, 25 års jubilæum 
på Betonvarefabrikken Løven.
15. Spangsbergs Kiosk, Bredgade, 25 års 
jubilæum.

Maj
1. Knud (Basse) Eriksen, Klokkebjerge
vej 36, 25 år på Skjern Eksportslagteri. - 
Fru Elly Jørgensen, Danmarksgade, 25 
år ved DSB. - Banebetjent S. B. Knud
sen, Skjern, 25 år ved DSB.
15. Elinora og Kai Jensen, Ganer Fi
skeri, 25 års jubilæum.

Juli
17. Landpostbud S. E. Nørmark, Skjern, 
25 år ved postvæsenet.
20. Konsulent A. Høgh, Skjern, 25 års 
jubilæum som konsulent ved Skjern 
Landboforening.

September
1. Postkontrollør Jens Dybdal, Skjern 
postkontor, 25 år ved post- og telegraf
væsenet. - Tage Seerup, Sneppevej 7, 
25 år ved Skjern Fjernvarmecentral.

Udnævnelser og 
hæderstegn
December 1978
7. Installatør Harry Thomsen er tildelt 
civilforsvarets 20 års tegn, og ingeniør 
Karl Thomsen er tildelt 10 års tegnet.

Januar 1979
1. Bankbestyrer Curt Knudsen, Ringkjø- 
bing Bank, Skjern afdeling, er udnævnt 
til filialdirektør.
28. Følgende er tildelt 25 års tegnet i 
hjemmeværnet: Egon H. Eskelund, Wer
ner E. Husted, L. Hummersgaard Han
sen og Laurids Hansen. Følgende er til
delt 10 års tegnet: P. E. Jensen, K. Aa. 
Jensen, K. R. Eriksen, J. Truelsen, K. J. 
Svendsen-Tune, B. Skov Andersen, Hans 
Braun og Sv. P. Iversen.

Maj
Postmester Erik Lauge Just er udnævnt 
til ridder af Dannebrog.

Eksamen
Lars Juel Ahrenfeldt, Risskov, s. af gdr. 
Niels Juel Ahrenfeldt, Dejbjerg, har af
sluttet sin uddannelse som cand. mag. i 
fransk og dansk efter at have fået ka
rakteren 13 i sit speciale om det franske 
middelalderteater.

Thomas Mosegaard Iversen, s. af Astrid 
Iversen, Skyggehusvej 2, har ved Ålborg 
universitet bestået landinspektøreksa- 
men.
Conny Skov Jensen, Lundevej 18, har 
bestået køkkenlederuddannelse på Struer 
Husholdningsskole.
Hanne Lykke Jensen, d. af J. Lykke 
Jensen, Vardevej 122, har bestået eksa
men som børnehavepædagog på Esbjerg 
Børne- og Fritidspædagog Seminarium. 
Bente Elise Mastrup har bestået eksa
men som børnepædagog på Holstebro 
Børnehaveseminarium.
Sonja Nielsen, Præstegårdsvej 1, har på 
Esbjerg Tekniske Skole bestået eksamen 
som teknisk assistent.
Poul Erik Nielsen, s. af K. E. Nielsen, 
Bækgårdsvej 27, har bestået eksamen 
som cand, pharm, på Danmarks Farma
ceutiske Højskole.
Peter Høgfeldt Thomsen, s. af el-instal
latør Harry Thomsen, Skjern, har på 
Århus Teknikum bestået eksamen som 
elektroingeniør.
Ulla Hyldal Sørensen, d. af Magnus Sø
rensen, Vestervænget, har bestået lærer
eksamen ved Nr. Nissum Seminarium.
Post- og Telegrafvæsenets fagprøve for 
embedsklasserne (den afsluttende del) er 
bestået af Birgit Nørmark, Skjern.

Svendeprøve
På Skjern tekniske Skole har Erling 
Nørgaard Madsen, Skjern, bestået sven
deprøve som automekaniker. Han har 
stået i lære hos VW-Audi v/ G. Ander
sen, Skjern.

Dødsfald
November 1978
1. Kaj Leo Mikkelsen, Østre Allé 13, 
57 år. - Katrine Østergaard, Plejehjem
met Klokkebjerg, 85 år.
2. Esther Marie Nørgaard, Nygade 26, 
81 år.

3. Maren Skaarup Pedersen, Mellem
gade 7 A, 74 år..
18. Mary Meta Vinge, Pileallé 12, 74 år.
22. Christine Marie Pedersen, De gam
les Hjem, 85 år.
23. Anton Bay Madsen, Enghavevej 34, 
65 år.

December 1978
6. Kirsten Vestergaard Mark, Østre Allé 
42, 83 år.
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8. Morten Marinus Sørensen, Svalevej 2, 
75 år.

17. Tømrermester Michael Vestergaard, 
Nygade 47, 85 år.
27. Anne Marie Søe, De gamles Hjem, 
95 år.
28. Jacobine Mortensen, Plejehjemmet 
Klokkebjerg, 86 år.

Januar 1979
6. Nanna Agnete Madsen, De gamles 
Hjem, 69 år.
7. Jens Chr. Nielsen, Lindeallé 20, 74 år.
14. Katrine Thomsen Christiansen, De 
gamles Hjem, 81 år.
17. Revisor Hans Emil Aalund Olsen, 
Egevænget, 56 år.

Februar
9. Jenny Petrea Haahr, Plejehjemmet 
Klokkebjerg, 81 år.
13. Nielsine Cathrine Hansen, De gam
les Hjem, 75 år.

Marts
9. Tømmerhandler Hans Bank Larsen, 
Kibæk, 66 år.
27. Bang Beksgaard Slot, Nygade 17, 
65 år.

April
2. Sara Jensen, Plejehjemmet Klokke
bjerg, 86 år.
16. Anna Nielsen, Nylandsvej 31, 82 år.
18. Rutebilejer Chr. Dalgaard, Engtof
ten 1, 60 år.
22. Fhv. banehåndværker Peder Bertel
sen, Plejehjemmet Klokkebjerg 94 år.

Maj
13. Robert Helmer Charly Nielsen, Var
devej 26, 66 år.
15. Karl Holger Merrild Hansen, Skov
brynskollegiet, 55 år.
21. Alma Jenny Pedersen, Plejehjemmet 
Klokkebjerg, 84 år.
23. Forstander Frits Jacobsen, Marup- 
vej 5, 59 år.
30. Laurine Petrine Lauridsen, Østre 
Allé 32, 76 år.

Juni
4. Agnes Thomsen, De gamles Hjem, 
85 år.
13. Jakob Østergaard Andersen, Grøn
negade 4, 71 år.
17. Ragna Pedersen, Ranunkelvej 12, 
61 år.
20. Marie Abelone Jensen, Dalgårdsvej
6, 80 år.
24. Thora Kristiane Nielsen, Vestervæn- 
get 3 A, 32 år.

28. Bernhard Marinus Johansen, Park
allé 14, 84 år.
29. Karl Vilhelm Pagaard, Enghavevej
57, 73 år.

Juli
1. Laurids Thomsen, Vardevej 22, 78 år.
5. Edel Oline Johanne Kjeldsen, Dan
marksgade 2, 79 år.
7. Margrethe Jensen, Plejehjemmet 
Klokkebjerg, 78 år.
25. Ane Marie Ganer, Plejehjemmet 
Klokkebjerg, 85 år.
31. Peder Chr. Pedersen, Mosevej 2, 74 
år.

A ugust

1. Radioforhandler Arnold Nielsen, Ny
gade 30, 77 år.
2. Andrea Marie Madsen, Plejehjemmet 
Klokkebjerg, 78 år.

3. Konsulent Axel Ammitzbøll, Anum- 
vej, 67 år.
4. Aage Jensen, Nørregade 9, 69 år. - 
Konsulent Vagn Aage Davidsen. Pleje
hjemmet Klokkebjerg, 54 år.
9. Andreas Pagaard, Amagervej 9, 81 år.
11. Elna Vilhelmine Johansen, Østre 
Allé 13 B, 70 år.
12. Mary Oline Beata Jensen, Fredens
gade 67, 66 år.
19. Gdr. Laurids Jeppesen, Ånum, 64 år.
28. Gudrun Larsen, Vardevej 83, 59 år.
29. Cornelius Hansen, Plejehjemmet 
Klokkebjerg, 60 år.

25. Inga Marie Hvolgaard, Poppelallé 
11, 64 år.
27. Claus Fabricius Jensen, Dalgårdsvej 
1, 21 år.

30. Maria Jensen, Søndergade 9, 81 år.

September
1. Karen Minne Opstrup, Egevænget 2, 
55 år.
3. Fru maskinmester Didde Knudsen, 
tidl. Vardevej 3, 78 år.

10. Erhvervsvejleder Sigfred Michael 
Kallestrup, Finkevej 6, 49 år.

24. Chrisian Nørrum, Svalevej 1, 77 år.
27. Anders Gosvig, De gamles Hjem, 
69 år.

Oktober
2. Niels Strandbygaard. Østergade 65, 
55 år.
8. Anna Johanne Sørensen, Plejehjem
met Klokkebjerg, 92 år.
15. Søren Provstgaard Sørensen, Øster
gade 49, 70 år.

18. Viggo Kær, Østervang 24, 59 år.
27. Klara Hejberg Pedersen, Østre Allé 
24, 57 år.
31. Fhv. lærerinde Anna Sofie Faurholt, 
Plejehjemmet Klokkebjerg, 85 år.

28



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



Nogle af de mange steder den lokale bank satte sit præg i 1979
INDUSTRI HÅNDVÆRK LANDBRUG

Skjern Maskinsnedkeri 
Jernvej 3, Skjern

Vestjydsk Industrilakering ApS 
Industrivej 4, Skjern.

Højgaard, Kvem bjerg vej 9, 
Ganer, Skjern

Indehaverne af Vestjydsk Industrila
kering, Beth og Børge Lund Hansen, i 
deres moderniserede produktionshal.

Tømrermester Mogens Johnsen foran 
Skjern Maskinsnedkeri’s nybyggede 

værksted.

Margit og Ib Sørensen sammen med 
»fodermester« Allan ved deres nybyg

gede løsdriftsstald til 90 køer.

FORRETNING SERVICEVIRKSOMHED LØNMODTAGER
Uddannelsesleder Ejvin Sjørslev 

Dalbrinken 4, Skjern
’/s Alsholm & Madsen 

Jernbanegade 6, Skjern
Hotel Skjern 

Bredgade 48, Skjern

Indehaverne af Alsholm & Madsen, 
Oskar Guldberg Madsen og Kaj Fjord
side, i deres nyrestaurerede forretning.

Forpagterparret Lillian og Ole Winberg 
i Hotel Skjern’s moderniserede sal 

med plads til 400 mennesker.

Uddannelsesleder hos HTH-køkkener 
i Ølgod Ejvin Sjørslev foran sit 
nybyggede hus på Dalbrinken.

Et af de steder vi i 1989 vil sætte vort præg
Skjern kommunes udstykning på Amager

Skjern kommunes udstykning fra »Pollergaarden 's« jorder.
I løbet af 1980 vil der herfra være udstykket 90 grunde, hvoraf 18 

grunde allerede er solgt.

AKTIESELSKABET

6900 Skjern Tlf. 07-3513 33
- den lokale bank, hvor De også er velkommen...




