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Tredje generation fører
Skjerns gamle reberbane videre
Af Vagn Bro

- Nu fik vi jo møllen og vandtår
net bevaret i Skjern. Så er der må
ske også håb for reberbanen, siger 
den 25-årige Jens Sahl. Sammen 
med sin mor. Oda Sahl, ejer han en 
sjældenhed - nemlig en af de me
get få tilbageværende aktive reber
baner i Danmark.

Kun de færreste ved, at bag en 
almindelig garageport i Skjern 
strækker Skjerns arbejdende reber
bane sig. Garageporten og hækken 
skjuler effektivt reberbanen - en 
120 heter lang, men smal og lav 
bygning.

Her tilbringer den 25-årige Jens 
Sahl en betydelig del af sin fritid 
med at slå brugt høstbindegarn fra 
halmballer sammen til reb til land
mændene. Det vil sige adskillige 
lørdage i sommertiden og ikke 
sjældent en aften, når efterspørgs
len efter reb overstiger »lagerbe
holdningen«. Han er tredje genera
tion i »faget«.

- Men det er ikke min eneste 
fritidsinteresse, understreger Jens 
Sahl. Jeg deltager også aktitv i 
sport og folkedans og er altså ikke 
helt »ensporet« med rebslageriet.

Jens Sahls »normale« arbejdstid 
er fuldt beslaglagt af cykel-, træsko- 
og legetøjsforretningen Østergade 
27, som han driver sammen med 
moderen. Faderen, H. P. Sahl, døde 
i 1976.

Starten

Begyndelsen blev gjort af bedstefa
deren, Jens Sahl Jensen, der kom 
til Skjern i 1896 som rejsende reb
slagersvend. Byens daværende reb
slager lagde på samme tid op, og 
Jens Sahl Jensen startede på åben 
mark sit eget rebslageri.

Uden tvivl nød han godt af, at 
jernbanen var kommet til Skjern. 
Med den kunne han få hampen le
veret - foruden at jernbanen satte 
gang i udviklingen. Og hvor der 
var udvikling, var der også brug 
for reb - blandt meget andet na
turligvis. Forretningen gik så godt, 
at han inden århundredskiftet lod 
opføre en overbygget reberbane.

Det var ikke ganske almindeligt, 
idet de fleste reberbaner dengang 
lå under åben himmel og dermed 
naturligvis var undergivet vejrets 
forgodtbefindende. Investeringen 
var ganske givet lønsom, idet den 
overbyggede reberbane kort efter 
århundredskiftet blev forlænget til 
sin nuværende længde.

Virksomheden beskæftigede 6-7 
rebslagersvende, da den var på sit 
højeste. De var der sjældent længe 
ad gangen, for ikke mindst i reb
slagerhåndværket var det alminde
ligt at »gå på valsen« for at se og 
lære så meget forskelligt og så me
get nyt som muligt, før de selv 
eventuelt skulle binde an med selv
stændig virksomhed.

Kunderne til rebslageriet i Skjern 
var fortrinsvis landmænd - og Dal
ager Marked i Borris var en god af
sætningsmulighed for rebslager 
Jens Sahl Jensen. Endnu eksisterer 
resterne af den tohjulede vogn, 
som han kørte reb på til markedet. 
Tovværk og liner til fiskeriet om
kring Ringkøbing Fjord spillede 
desuden en ikke uvæsentlig rolle.

Skjerns gamle reberbane eksisterer endnu. Fuldt funktionsdygtig - omend desværre 
også efterhånden ret forfalden. Men den er højst sandsynlig Danmarks eneste arbej
dende reberbane - rebslageri - i privat eje. Her producerer den 25-årige fens Sahl 
reb med sin bedstefars redskaber.
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Men udviklingen begyndte at gå 
det gamle rebslagerhåndværk imod. 
Det blev industrialiseret - og se
nere aftog landbrugets behov for 
reb. Eksempelvis holdt bønderne 
op med at have kreaturerne i tøjr - 
hestene blev afløst af traktorer, 
som hverken behøver tømmer eller 
hammelreb (trækreb). I dag er 
landbrugets behov for reb stort set 
kun leveringsrebet til kreaturernes 
sidste rejse til slagteriet..

Stoppede ikke

Efter det normale mønster i tiden 
skulle reberbanen i Skjern have 
stoppet sin virksomhed i 1938, da 
Jens Sahl Jensen døde, og sønnen 
Hans Peder Sahl Jensen overtog 
forretningen. For H. P. Sahl var 
ikke udlært rebslagersvend, men 
blev efter konfirmationen sendt til 
Ølgod, hvor han lærte træskoma
gerfaget. Og ved hjemkomsten ud
videde han forretningen til træsko
handel og cykelhandel, og senere 
også til legetøjsforretning.



Reberbanen, som den så ud omkring århundredskiftet ikke længe efter opførelsen. Huset er det, som i dag er Østergade 45. 
Personerne står, hvor nu bøssemager Korsholms forretning ligger. Hjulsporet til højre i billedet blev til Nylandsvej.

Men det var ikke interessen for 
rebslageriet, der manglede. Så da 
H. P. Sahl overtog faderens forret
ning, fortsatte han rebslageriet, som 
efterhånden udviklede sig til en re
gulær hobby - en kær fritidsinter
esse, som også er gået i arv til søn
nen, Jens Sahl. Og denne iateresse, 
overført til tredje generation, er 
grundlæggende årsag til, at det 
gamle rebslager-håndværk fortsat 
trives i Skjern.

Håndværket

Uden denne interesse for det gamle 
fag havde Skjern - som så mange 
andre danske byer - højst haft en 
gade med navnet Reberbanen til 
minde om rebslageriet. For det 
gamle håndværk er de fleste steder 
forlængst fortrængt af industriel 
produktion. Men det var et hånd
værk, som gennem århundreder 
forsynede ikke mindst landbrug og 
skibsfart med reb og tovværk af 
alle slags.

Rebslagerierne - reberbaneme - 
havde forskellig længde, alt efter 
hvad deres produktion skulle bru
ges til. De længste baner var dem, 
der leverede tovværk til skibe. Ar
bejdet foregik mange steder under 
åben himmel. Rebslageren og hans 
svende fik den importerede hamp 
hjem i store baller og »heglede« 
den igennem på et bræt med pigge, 
så urenhederne og blårene i ham
pen blev renset fra.

Blårene er betegnelsen for de 
korte og meget tynde »tråde« i ham
pen, som ikke blev brugt til reb. 
De kunne derimod bruges til at 

spinde groft garn af - og anvendes 
også til »pakning« af vandrør, så 
samlingerne bliver tætte.

De længere og kraftigere tråde - 
taver - i hampen er velegnede til 
reb-produktion. Rebslageren og 
hans svende viklede den »heglede« 
hamp om livet og vandrede så bag
læns hele reberbanens længde, 
mens de med fingrene spandt hamp
fibrene til en tråd. Når der var 
tråde nok, blev de ved hjælp af en 
maskine - geskæreren - først snoet 
og senere »slået sammen« til det 
færdige reb.

En mellemting mellem blårene 
og taverne kaldtes »værk« og kun
ne accepteres mellem taverne i de 
ringere reb-kvaliteter. Men ikke i 
tovværk til skibsfart. Således kræ
vedes kongebrev, for at en rebsla
ger kunne levere til flåden - og 
blev der i 1700-tallet fundet blår 
eller værk i tovværk, leveret til 
flåden, var straffen hængning af 
rebslageren.

I dag

Hele denne gamle proces gennem
føres ikke på Skjern reberbane. 
Råmaterialet er ikke hamp-baller, 
som skal »hegles« igennem og spin
des til tråde. Råmaterialet er høst
bindegarn, som landmænd indleve
rer til Jens Sahl.

Nogle leverer det bundet sam
men til en lang tråd og rullet op i 
nøgler. Andre kommer med garnet 
i »løs vægt«. Så får pensionister i 
Skjern den tjans at binde dem sam
men til de tråde, der senere bliver 
slået sammen til et godt og stærkt 

- omend lidt uldent reb. Så smukt, 
som det kunne gøres med de hånd- 
spundne tråde uden knuder, bliver 
rebet ikke. Men det er særdeles 
brugbart til eksempelvis leverings
reb til si agte-kreaturer.

- Og jeg kan ikke spinde en 
tråd. Far kunne heller ikke, siger 
Jens Sahl. Han fik det ikke lært, 
før han kom i skomagerlære - og 
da han kom hjem og overtog forret
ningen, var det ikke længere nød
vendigt at lære det. Det var på den 
tid muligt at købe trådene hjem fra 
fabrik, klar til at slå sammen til reb.

Bedstefaderen spandt den sidste 
tråd den 10. januar 1939, kort før 
sin død. H. P. Sahl fortsatte med 
at slå reb dels af maskinspundne 
tråde fra fabrikkerne og dels af de 
sammenbundne høstbindegarn fra 
landmændene. Særlig efter halm
ballernes fremkomst med længere 
stykker var det arbejdsmæssigt 
mere acceptabelt at knytte dem 
sammen.

Interessen for rebslager-hånd
værket førte dog senere til, at H. P. 
Sahl forsøgte at lære at spinde en 
tråd på samme vis, som hans far 
havde gjort i sin tid.

- Han var nu ikke helt tilfreds 
med resultatet. Men han havde jo 
heller ikke lært det, fordi han kom 
i skomagerlære og ikke i lære som 
rebslager. Han skulle ikke uddan
nes til et døende fag, selv om in
teressen bestemt var der, fortæller 
Jens Sahl.

Det var ikke så let et spinde en 
jævn tråd. En dygtig spinder kunne 
spinde lige så jævnt og fint, som 
det maskinfremstilles i dag, har far 
fortalt. Og på den baggrund er det 
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måske ikke så mærkeligt, at han 
ikke kunne blive tilfreds med sine 
egne præstationer.

Interessen 

- Hvad er det, der får dig til at 
fortsætte med at slå reb? Økono
mien?

- Åh nej - fortjenesten er ikke 
overvældende. Hvis det går godt, 
kan jeg vel slå 5 ruller reb på en 
time. Forinden er gået et par timer 
med at »trække« ud - d.v.s. lægge 
trådene klar i hele reberbanens 
længde. Og inden da er der gået 
mindst den dobbelte tid for drenge 
og pensionister med at binde høst
bindegarnet sammen.

Hver rulle reb indeholder 150 
meter reb - og prisen er 64 kr. + 
moms. Så der er vist ingen af os, 
der kan prale med nogen stor for
tjeneste. Selv om råvaren ikke ko
ster noget og bliver bragt til døren 
af de landmænd, som leveres høst
bindegarnet.

Men jeg er levet ind i det og kan 
vist slet ikke undvære det. Jeg har 
gået i rebslageriet, siden jeg var en 
lille dreng. Jeg ville være meget 
ked af at undvære at slå reb og vil 
meget gerne være med til at holde 
det gamle håndværk i hævd og be
vare de gamle redskaber, siger Jens 
Sahl.

Det hører med i billedet, at re
berbanen i bogstaveligste forstand 
har fungeret som »sommerhus« for 
familien Sahl. For flere år siden 
blev der ligefrem bygget en lille til
bygning på med plads til bord og 

stole, så weekend-arbejdet med reb
slagningen her kunne få de nød
vendige afbrydelser i form af kaffe, 
frokost o.s.v.

Oda Sahl fortæller, at familien 
har stået sammen om rebslageriet. 
Selv startede hun ofte på reberba
nen kl. 6.00 sammen med sin mand 
og slog reb et par timer, før forret
ningen i Østergade skulle åbnes. 
Men nu efter H. P. Sahls død er 
det kun sønnen, der slår reb.

Fremtiden 

- Reberbanen er blevet temmelig 
forfalden. Nogle steder hælder mu
rene stærkt til den ene side - andre 
steder til den anden side. Og flere 
steder har de opgivet og er faldet 
sammen og er erstattet af pande
plader m. v. - den skal vel sættes i 
stand for at kunne bevares?

- Ja, det er godt nok ved at falde 
sammen. Men vælter reberbanen, 
skal den nok blive bygget op igen, 
så sandt, jeg kan gøre noget til det. 
Jeg har også fået et par læs sten 
hjem til at reparere den med - men 
de har nu ligget et par år. Sagen er 
nok den enkle, at jeg har mere lyst 
til at lave reb end til at holde mu
rene oppe.

Men jeg vil gerne have det sam
menstyrtede bygget op igen - af 
nogen, der har forstand på det. Og 
det var det, jeg mente med, at nu 
fik vi møllen og vandtårnet beva
ret - så måske også reberbanen . . . 
slutter Jens Sahl.

Det er et byråds-anliggende, om 
den gamle reberbane skal bevares. 

Byrådet har vedtaget en centerplan, 
som delvis placerer reberbanen i et 
område, som er tiltænkt rollen som 
P-plads. Men centerplanen er en 
overordnet plan, som ikke går helt 
ned i detaljerne. Derfor kan en 
kommende lokalplan udmærket 
tage hensyn til reberbanen - hvis 
byrådet vil gå ind for det.

I en tid med vigende privat-bil- 
isme og øget vægt på kollektiv tra
fik er P-pladser ikke just fremme 
som det øverste på ønskesedlen. Så 
en afdæmpet byudvikling og gode 
bevaringskræfters virke kan måske 
tilsammen sikre den gamle reber
bane for eftertiden.

Den væsentligste faktor i det 
hele er dog nok den interese, som 
familien Sahl har bevaret for det 
gamle fag gennem nu tre genera
tioner. Uden den havde der næppe 
været nogen reberbane i Skjern at 
bevare.

Stadig en levevej

Selv om rebslageriet i Danmark er 
gået stærkt tilbage, så er det dog 
næppe i umiddelbar fare for at ud
dø. Det gamle håndværk trives 
endnu - omend kun ganske enkelte 
steder.

Fur Rebslageri på øen Fur er et 
godt - omend næppe særlig typisk 
eksempel. Efter tre generationer i 
samme slægt skiftede det ejer så 
sent som i 1975.

Helle og Ole Magnus fra Mors 
besøgte tilfældigt rebslageriet og 
endte med at købe det. Han er 
tømrer af profession, og hun er læ-

Østergade 45 
fotograferet 1910.
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Jens Sahl fører traditionerne videre - ikke blot som rebslager, men også som træsko
mager. Billedet er fra forretningens værksted.

Sahl Jensens forretning anno 1920.

rerstuderende - men begge er de 
blevet så optaget af det gamle fag, 
at det nu er deres levevej - for
uden at de har søgt en masse op
lysninger om stadigt fungerende 
rebslagerier samt om rebslagerier, 
der indtil for få år siden var i funk
tion.

- Vel er det en levevej, som man 
ikke skal vente at tjene sig rig på. 
Vores mulighed for at køre Fur 
Rebslageri videre og leve af det 
skyldes først og fremmest, at vi 
købte det meget billigt og derfor 
ikke sidder med store rente-om
kostninger og en stor husleje. Ind
tægten er ikke stor, men vi er ble
vet meget fascineret af det gamle 
håndværk og kunne ikke tænke os 
at bytte nu, siger Ole Magnus.

Virksomhedens varer er så efter
spurgte, at den også giver beskæf
tigelse til en medhjælper. Og des
uden er reberbanen netop forlæn
get fra 100 til 165 meter for at 
imødekomme tidens krav til fær
dige reblængder uden splejsninger 
(samlinger). Reberbanen er tidli
gere forlænget fra 75 til 100 me
ter i 1946-47, da en gammel træ- 
reberbane blev revet ned og gen
opbygget i mursten.

Ole Magnus har kendskab til 
fire-fem rebslagerier, som stadig 
fungerer efter de gamle metoder. - 
Og fremtiden ser ikke særlig mørk 
ud. Der er faktisk plads til de små 
rebslagerier, fordi de store fabrik
ker efterhånden er blevet mere og 
mere specialiserede.

F. eks. er det ikke muligt læn

gere at få fireslået tov som stan
dardvare. Men det kan de små reb
slagerier hurtigt stille om til. Vi 
kan bogstavelig talt levere special
ordrer fra dag til dag. Det er vores 
styrke og vores mulighed for at 
overleve.

- Har du fundet ud af noget om 
den udvikling, som fik mange små 
rebslagerier til at lukke?

- Ja, det skyldtes naturligvis de 
store tovværksfabrikker. De produ

Rebslageriets stifter, Jens Sahl Jensen, fotograferet foran forretningen engang i 
1930’erne sammen med hustruen Kristiane. Køretøjet læsset med varer eksisterer 
endnu. Også dengang var der krise. Skiltet på døren opfordrer: »Bekæmp arbejds
løsheden - forlang danske varer!« Den tanke er altså slet ikke så ny.

cerede sisal-bindegarn til selvbin
derne. Derfra var det nærliggende 
at slå sisal-tråde til reb - og ud
mærket reb, bortset fra, at det un
der fugtige forhold rådnede langt 
hurtigere bort end hampereb.

Dette sisal-reb erobrede de før
ste landbrugskunder fra de rebsla
gerier, som hovedsagelig var base
ret på landbruget. Derimod var de 
ingen væsentlig trussel mod reb
slagerier med leverancer til fiskeri 
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og søfart. Fabrikkernes maskiner 
kunne ikke slå hampen hårdt nok 
sammen til tovværk.

Vi har da også fundet frem til, at 
de små rebslager-mestre så sent som 
i 1948 dannede deres egen lands
dækkende centralforening, som i 
hvert fald eksisterede helt op til 
1960’erne, fortæller Ole Magnus.

Arbejdende museum

Han har imidlertid planer om, at 
Fur Rebslageri på et tidspunkt også 
skal være et »arbejdende museum« 
som led i et undervisningsprojekt.

- Vi har med rebslageriet et sær
deles godt eksempel på, hvad ud
viklingen har gjort ved et gammelt 
håndværk - nok et af de alleræld- 
ste håndværk i verden. Rebslageri 
var blandt de første, som blev spe
cialiseret ud til et selvstændigt er
hverv.

Det er lykkedes os at sikre os en 
gammel maskine til rebslagning - 
og ved hjælp af den kan vi demon
strere overgangen fra håndværk til 
industri, eksempelvis for skoleklas
ser, som vi forestiller os vil kunne 
få meget ud af at komme og se så
dan noget som led i undervisnin

gen. Og den samme idé vil da være 
oplagt for de andre rebslagerier at 
tage op, siger Ole Magnus.

Bl. a. ud fra undervisnings-for
målet har han lært sig at hegle den 
»rå« hamp, spinde den til tråde og 
slå reb af det. Men ikke blot der
for - også for sin egen interesses 
skyld at lære det gamle håndværk 
helt til bunds.

Interessen for de helt gamle me
toder og materialer forhindrer 
imidlertid ikke, at den største pro
duktion af tovværk på Fur Rebsla
geri sker med »kunsthamp« (profy- 
lén) som råstof. Dette plast-lig
nende materiale har den fordel 
fremfor ægte hampereb, at det kan 
»glemmes« i bunden af en vand
fyldt båd uden at lide skade. Ægte 
hampereb er lige så stærkt, men 
skal holdes tørt hele tiden for ikke 
at rådne. Så er det til gengæld mere 
modstandsdygtigt overfor sollys 
end »kunsthampen«.

Ole Magnus var ikke klar over, 
at der også i Skjern stadig findes 
et rebslageri, men sikrede sig om
gående navn, adresse og telefon
nummer - og når fagfæller kom
mer sammen, kan der ofte opstå 
nye og ikke mindst gode ideer. Er
faringerne på Fur kan meget vel

Afdocle H.P. Sahls interesse for rebsla
geriet var direkte årsag til, at rebslage
riet stadig drives i Skjern. Her er han 
fotograferet under rebslagningen med 
det redskab, som kaldes »toppen«. Bag 
ham står en af de mange hjælpere gen
nem årene, Holger Starcke fensen.

komme den gamle reberbane i 
Skjern og dens fremtid til gode. 
Muligheden for en fremtid er der i 
hvert fald. Måtte den blive udnyttet.

En børneopsparingergod 
at ha’, når man skal igang med 
en uddannelse
Med en børneopsparing i Sparekassen kan
De give Deres børn - eller børnebørn
- en uvurderlig økonomisk håndsrækning, 
den dag de unge skal begynde deres 
studier, stifte bo o.s.v.
De får selv skattefordele nu med en.børne- 
opsparing - idet De kan trække op til 
3.000 kr. fra på Deres selvangivelse allerede 
i år.
Få et tilbud i Sparekassen - hellere i dag
end i morgen.

SPAREKASSEN
5



Landevejskroen ved 
Skjern Bro
Ved en tilfældighed faldt jeg over 
en arkivpakke i Rigsarkivet be
nævnt »Originale Kroholdsbevillin
ger indsendt til Kassation« fra 
årene 1721-1846. Heri lå bl. a. et 
par bevillinger om kroholdet ved 
Skjernbroe udfærdiget i 1800-tal- 
let, og ved yderligere undersøgel
ser fandtes i en anden arkivpakke 
en bevilling fra 1700-tallet. Der 
har sikkert været kro ved Skjern
broe tidligere, måske allerede fra 
1500-tallet, idet Christian den An
den i sin regeringstid 1513-1523 
bestemte, at der skulle anlægges 
kroer for hver to mil langs hoved
vejene, men først i slutningen af 
1600-tallet fordredes der særlige 
privilegier for at måtte drive kro
hold på landet.

Den 6. marts 1759 giver Kong 
Frederik den Femte bevilling til 
krohold ved Skjern Bro således:

»Vi Frederich den Femte af Guds 
Naade Konge til Danmark og Nor
ge de Venders og Goters, Hertug 
udi Slesvig, Holsten, Stormarn og 
Ditmarsken, Greve udi Oldenborg 
og Delmenhorst

Giøre alle Vitterligt, at Vi Aller- 
naadigst have Bevilget og tilladt: 
Ligesom Vi og Allernaadigst her
med bevilge og tillade, at Os Elske
lig Christen Leth til Nørre Vos- 
borg Gaard udi Bouflinge Amt, 
saavelsom efterkommende Eiere af 
det ved Schiern Broe udi BMTE 
Bouflinge Amt priviligerede Kroe, 
maae fremdeles lade holde samme 
Kroe og Vertshuus, hvorpaa hans 
Afgangne Moder Sophie Leth ha
ver Haft Vores Allernaadigste Be
villing af 3. December 1754 saa at 
de Reisende saavelsom andre med 
Behøvende Logementer samt Spiise 
og Drikke-Vahre til Nødtørftighed 
og for en billig Betaling, der Be
denes. Dog med Vilkaard, at Kro
erholderen vel fremdeeles der 
maae Brygge 011 til Kroets fornø
denhed, men derimod ingenlunde 
sig maae understaae at brende 
Brændeviin, saasom hand skal være 
forbunden at tage det deraf Behø
vende og falholdende udi nærme
ste Kiøbstad og herefter som til
forn Betale udi vores Cassa aarlig 
Fem Rigsdaler Afgift, som i rette 
Tid erlægges. I det øvrige haver

Bemeldte nu værende og efterkom
mende eiere af dette Kroe, samme 
udi forsvarlig Stand at Vedligehol
des samt dermed i alle Maader at 
rette sig efter Loven og de om 
Kroeholde paa Landet allerede ud- 
gangne eller herefter Allernaadigst 
udgivende Forordninger, saa at 
Kroet icke til nogen Fylderie og 
Tiids Spilde for Bonden eller an

i

Kong Frederik den Femte’s bevilling af 6. marts 1759.

dre vorder Misbrugt, saafremt dette 
Privilegium icke ellers derved skal 
være forbrudt og aldeeles ophævet.

Ligesom og De efter forbemelte 
Christen Leth følgende Eiere af 
Kroet skal være forbunden, saa 
snart de samme tiltræder, Aller
underdanigst at søge denne Vores 
Allernaadigste Bevilling hver for 
sig fornyet saafremt de Agte dend 
fremdeles at nyde. Forbydendes 
alle og enhver eftersom forskrevet 
staar, at hindre eller udi nogen 
Maade forfang at giøre, under vor 
Hyldest og Naade.

Givet paa Vort Slott Christians
borg udi Vores Kongl. Residentz 
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Stad Kiøbenhafn dend 6te Martii 
1759.

Under Vores Kongelig 
Haand og Seigl 

F rider ich R.
(LSR)

O. Tholl, von Wedell, M. v. Bas
balle Berner,
Ligelydende med Originalen tilstaar 
allerunderdanigst C. Leth.
Bevilling for
Christen Leth til Nørre Wosborg 
Gaard udi Bouflinge Amt og ef
terkommende Eiere paa det ved 
Schiern Broe udi BMTE Amt Privi
ligerede Kroe.«

Den 9. april 1766 anmoder Chri
sten Leth om fornyelse af bevillin
gen således:
»Stormægtigste Monarch 
Allernaadigste Arve Konge 
og Herre.
Under dato 6te Marti 1759 haver 
Deres Kongelig Majestets Højest 
Sahlige Herr Fader Allernaadigst 
bevilget og tillat Previligeret Kræ
hold ved Schiern Broe i Boufling 
Amt. Af hvilken Allernaadigste Be
villing Her Ved Allerunderdanigst 
følger-------Copie. Thi er min Al
lerunderdanigste Ansøgning om at 
samme af Deres Kongelig Majestet 
Allernaadigst maatte blive fornyet 
og confirmeret.

Jeg forbliver med 
Allerunderdanigst Devotien 

Deres Kongelig Majestets 
Allerunderdanigste 

tro tienere 
Christen Leth.

Nørre Vosborg Gaard 
dend 9de April Anno 1766.«

Den 15. februar 1806 giver Kong 
Christian den Syvende bevilling til 
værtshus på Skjernbrogård:
»Vi Christian den Syvende 
af Guds Naade, Konge til Dan
mark og Norge de Venders og Go- 
thers, Hertug til Slesvig, Holsteen, 
Stormarn, Ditmarsken og Olden
burg.

Giøre alle vitterligt: at Vi efter 
allerunderdanigst giorte Ansøgning 
og derover indkommen Erklæring 
allernaadigst have bevilget og til
ladt ligesom Vi og i Kraft af Vores 
under 4de Februar 1771 ergangne 
allernaadigste Resolution hermed 
bevilge og tillade at nærværende

Eier af Schiernbroe Gaard under 
Ringkiøbing Amt Peder Halschou, 
maae ved bemeldte Sted holde et 
Vertshuus og de Reisende med for
nødne Logementer samt Spise- og 
Drikkevare til Nødtørftighed og for 
en billig Betaling sammesteds be- 
tiene mod deraf at svare til Vores 
Kasse en aarlig Afgivt Aatte Rdr, 
som i rette Tid erlægges med Vil- 
kaar: 1, at Vertshuus holderen der 
paa Stedet maae brøgge 01 til Verts- 
huusholdets Fornødenhed, men for
bydes derimod at brænde Brænde
vin, da det deraf Behøvende og Fal- 
holdende skal tages i Kiøbstæder- 
ne. 2. Ligesom dette Vertshuus al

Christen Leth’s anmodning den 9. april 1766 om fornyelse af bevillingen.

ene er bevilget for Reisende, saa 
bliver det Vertshuusholderen alde
les formeent at holde Kroe for 
Sognets Bønder eller andre af Al
muen som ikke ere Veifarende el
ler paa deres Reiser passere be
meldte Sted under denne Bevillings 
Fartabelse og videre Straf som for 
ulovlige Krohold. 5. Hvis det 
skulde indtræffe at den Vei for 
Reisende som hidindtil er falden 
forbi Schiern broe Gaard fra een 
Kiøbstad til anden i nærværende 
Eiers Besiddelsestid bliver Anden
steds hen forfløttet og omlagt, da 
bør Vertshuusholdet i saa Fald 
strax nedlægges uden nogen Paa- 
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stand om Gotgiørelse for Verts- 
huusholderens Nærings Tab. løv
rigt holdes Vertshuset stedse i for
svarlig Stand ligesom og Vertshuus- 
holderen dermed i alle Maader 
have at rette sig efter Loven samt... 
alle herefter udkommende Anord
ninger. Hvorefter de Vedkommende 
sig allerunderdanigst have at rette 
Forbydende alle og enhver herimod 
eftersom foreskrevet staae at hin
dre eller i nogen Maade Forfang at 
giøre under Vor Hyldest og Naade. 
Givet i Vores Kongelige Residents
stad. Kiøbenhavn den 13. Februar 
1806.

Under Vores Kongelige Segl
Bevilling for Peder Halschou paa et 
Vertshuus ved Schiernbroe Gaard 
under Ringkiøbing Amt.«

Denne bevilling konfirmeres af 
Frederik den Sjette:

»Vi Frederik den Siette
af Guds Naade Konge til Danmark 
de Venders og Gothers, Hertug til 
Slesvig, Holsteen, Stormarn, Diet- 
marsken, Lauenborg og Oldenborg. 
Giøre vitterligt: at eftersom hos 
Os allerunderdanigst er blevet an
søgt og begiert Vor allernaadigste 
Confirmation paa den Peder Hal- 
skou af Vor Elskelige kiere Herr 
Fader Høisalig Kong Christian den 
7de høilovlig Ihukommelse, under 
13. Februarii 1806 allernaadigst 
meddelte her ved hæftede Bevil
ling paa et Vertshuushold ved 
Schiernbroe Gaard under Ringkiø
bing Amt saa ville Vi herved have 
forbemeldte Bevilling paa berørte 
Vertshuushold udi alle dens Ord 
Clausuler og Punkter confirmeret 
og stadfæstet, for saa vidt deri ikke 
ved senere almindelige Foranstalt
ninger er skeet eller herefter skeer 
nogen Forandring. Forbydende alle 
og enhver herimod, eftersom fore
skrevet staar, at hindre eller i no
gen Maade Forfang at giøre, under 
Vor Hyldest og Naade. Givet i Vor 
Kongelige Residentsstad Kiøben
havn den Ilte Martii 1820.

Under Vort Kongelige Segl

Confirmation for Peder Halskou 
paa den for ham under 13. Februar 
1806 udfærdigede Bevilling paa et 
Vertshuushold ved Schiernbroe 
Gaard under Ringkiøbing Amt.«

Endelig giver Kong Christian den 
Ottende 10. oktober 1846 bevilling 
til Enkemadam H. Halskou, født 
Ramsing, om at drive værtshus ved 
Skjembrogård.

Da den nye vej blev anlagt i 
1847-48, indrettedes kro i det ny
opførte Bomhus, og kroen på 
Skjembrogård mistede lidt efter 

Hvis De vil være sikker på ikke 
at miste nogle eksemplarer, 

så lad os binde dem ind for Dem.

J. Strandbygaards Bogtrykkeri
Aktielselskab

Skolegade 4 . Skjern . Tlf. (07) 35 00 22

lidt sin betydning, indtil den sidste 
bevillingsindehaver, Madam Ly
becker nedlagde privilegiet. Bom
husets bevilling blev flyttet op til 
byen i 1892, og den begrænsede 
bevilling til kun at servere for til
rejsende og ikke for sognets be
boere gik over på Grønlunds Ho
tel.
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for hele familien...

Aktieselskabet
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Aaret rundt
November 1980
I. I samarbejde med købmand Villy 
Høi, Fredensgade, havde Skjern Husmo
derforening arrangeret en demonstration 
med A/S Mou Dybfrost.
3. Sudankredsen afholdt basar i mis
sionshuset på Finderupsvej. Missionær 
Alice Møller fortalte om Nigeria og var 
siden tolk for pastor Timon Konvizinti 
fra Nigeria. - Skjern-Tarm-egnens Land
boforening fejrede konsulent Kr. Ravn 
i anledning af hans 25-års jubilæum.
4. 1100 mennesker var mødt op til det 
store bankospil i Skjern-Hallen. Arran
gør var Y’s Men’s Club, og det blev til 
et overskud på 33.000 kr. - I samarbejde 
med Skjern-Egvad Folkeuniversitet hav
de Skjern Museum arrangeret en fore
dragsaften på Bundsbæk Mølle med pro
fessor, dr. phil. Peter Skautrup, Århus.
5. Pensionistforeningen for Skjern og 
omegn havde møde, hvor redaktør Axel 
Søndergaard underholdt med oplæsning 
og oplevelser fra sine mange år som 
pressemand. - FDF i Skjern samlede 
200 mennesker til bankospil på Cirklen. 
Overskuddet blev ca. 700 kr.
8. Forfatteren Sigurd Rosendahl, Skjern, 
har udgivet en ny bog med titlen »Kron
vildt«.
II. Ved et møde på Kirkeskolen talte 
fhv. finansminister Knud Heinesen for 
ca. 75 tilhørere.
12. Lokaldirektør Henning Nielsen, 
Sparekassen SDS, oplyste på lokalråds
mødet, at man i det forløbne år har haft 
store tab på udlån til erhvervslivet. Der 
har været en stigning i udlånet på 9,4 
pct., men i indlånet kun på 5 pct. - 
Skjern Husmoderforening havde god til
slutning, da man arrangerede virksom
hedsbesøg på Søgaard Autobetræk.

Flügger byggefinish

maler du selv?

Malerfirmaet 
Karl F. Nielsen ApS -
Nykærsvej 12. Skjern.// //<^>
Tlf. 07 - 35 03 06. 1 :
Aben 8-17 30. fredag 8-20, / / /*/
lordag 8-12 7 ?/•

- så vil du sikkert sætte pris på at 
kunne købe Flügger maling, som 
kan købes direkte hos os. Det 
er den kvalitet, vi malere selv an
vender og har gode erfaringer med. 
Har du også brug for et par gode 
råd, så giver vi gerne nogle 
professionelle tips.
Kom og lad os snakke om det.

13. Direktør for Herning/Skjern slagte
rierne, Gunnar Pedersen, Herning, har 
modtaget »den midtjyske erhvervsleder
pris«. Prisen er på 20.000 kr.
15. I Gardinhuset i Østergade holdt 
man reception i anledning af, at man nu

var færdig med en udvidelse af butik
ken, der nu råder over ialt 200 kvm. - 
I missionshuset på Finderupsvej talte 
pastor Niels Pedersen, Aulum, ved ef
terårsmødet. Gdr. Knud Svendsen-Tune 
bød velkommen, og aftenen blev afslut
tet af sognepræst P. Brogaard Andersen. 
- På generalforsamlingen i Husligt Ar
bejderforbunds Skjern/Tarm afdeling 
sagde formanden, Oda Fredsgaard.Tarm, 
bl. a., at afdelingen har 220 medlemmer.
17. Civilforsvarets Marchforening har 
holdt generalforsamling, og formanden, 
Henning Hørsted, oplyste, at der i år 
har været stor tilslutning til foreningens 
mandagsture. Til bestyrelsen nyvalgtes 
Tage Nielsen, Skjern, og Niels Melhede, 
Stauning.
18. Hjemmeværnskompagniet holdt sin 
årlige fest og tog samtidig afsked med 
to medarbejdere. Kommandobefalings
mand Hans Agerbo trækker sig til
bage efter 16 års tjeneste, han bliver af
løst af Emil W. Nielsen, medens Erik 
Nørgaard Jakobsen, Skjern, efterfølger 
kompagnichef Lykke Jensen, der har 

været chef i 14 år. - Lærer Ulrik Od- 
gaard, Ringkøbing, viste lysbilleder og 
fortalte oplevelser fra sine rejser til Fær
oerne i Bedre Hørelses Skjernkreds.
20. Ved Kirkeligt Samfunds efterårs
møde talte biskop Helge Skov, Ribe, om 
vort sprog. - Kun 17 ud af 700 medlem
mer var mødt op til generalforsamling i 
Danmarks Naturfredningsforenings af
deling for Skjern/Tarm.
22. På generalforsamlingen i Kristeligt 
Folkeparti kunne formanden, Hans Di- 
deriksen, oplyse, at man gennem en 
hvervekampagne i den sidste månedstid 
har fået ca. 30 nye medlemmer
23. Indre Mission holdt, i anledning af 
at missionshuset på Finderupsvej fyldte 
92 år, et møde, hvor talerne var Marie 
og Niels Medom Madsen, Stauning.
24. Skjern og Omegns Fjerkræklub mar
kerede sit 60-års jubilæum med en me
get fin udstilling på Hotel Skjern. Klub
ben har ialt 50 aktive medlemmer, og de 
udstillede ialt 364 dyr.
26. Civilforsvaret i Skjern og Tarm til
byder hundeejere at få deres hunde ud
dannet til redningshunde.
27. Skjern Tekniske Skoles spise- og op
holdsfløj er forlængst genopbygget efter 
branden i december sidste år. Carlsberg- 
fondet har skænket 16 malerier af kend
te kunstnere til skolen.
28. Generalforsamling i Faster-Skjern 
Andelsmejeri på Astrup Hotel. Forman
den, Bendt Bendtsen, oplyste, at man i 
årets løb har fået 3 nye leverandører. 
Mejeriets omsætning har været på kr. 
126.542.383.
29. Der var reception og åbent hus, da 
DLG åbnede sin nye Skjern-afdeling på 
Industrivej. De nye bygninger består af 
1100 kvm hal og en moderne kontor
bygning. - Ved Skjern Husholdnings
forenings arrangement. underholdt pa
stor Klemmensen, Kvong, med sang, 
guitarspil og oplæsning. - Voksenunder
visningscentret i Skjern kan atter i år 
notere en fremgang i elevtallet, idet der 
i år er tilmeldt 914 elever.

December 1980
1. Skjem-Tarm Motorsport afholdt sit 
årlige Nisseløb. På trods af det dårlige 
føre var der alligevel 63 bilister med i 
orienteringsløbet. - Skjern kirke har 
fået foræret en ny messehagel, og den 
blev indviet af pastor Brogaard Ander
sen ved den første adventsgudstjeneste.
2. Kirkens Korshær afholdt advents
møde i missionshuset på Finderupsvej. 
Aftenens taler var den tidligere social
inspektør, nu landssekretær i Kirkens 
Korshær, Birgitte Jacobsen, Sorø. - I 
missionshuset på Finderupsvej har 
Skjern Kredsforbund under DMS holdt 
møde med generalforsamling. Leder af 
DMS’s mødesekretariat Agnethe Peder
sen holdt foredrag om forholdene i Ma
dagascar. - Ved indskrivning af nye ele
ver til skoleåret 1981-82 blev der til 1. 
klasse indskrevet på: Amagerskolen 32, 
Byskolen 20, Kirkeskolen 39. I kommu
nen ialt 158. Til børnehaveklasserne 
blev der indskrevet på: Amagerskolen
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Skjern Skilte ApS

34, Byskolen 29, Kirkeskolen 56. I kom
munen ialt 194.
3. Skjern-Tarm Musikforening havde be
de besøg af Thomas Clausen Trio, og 
arrangementet fandt sted i Musikhuset.
- Ved Skjem-Tarm-egnens Landbofor
enings møde udtalte fhv. finansminister 
Anders Andersen hårde ord om den 
»hysterisk forkælede« danske befolk
ning.
4. Skjern Bibliotek havde arrangeret en 
viseaften med sangeren Erik Grip.
9. Stadsingeniør G. H. Gregersen, for
mand for Skjern Lystfiskerforening, op
lyste på generalforsamlingen, at man i 
årets løb har investeret 39.000 kr. i ud
sætning af fisk. Foreningen har nu 231 
medlemmer, og heraf er de 100 juniores.
- Skjern kommune tilbagekøbte 4 grun
de for i alt 256.770 kr. - Byrådet god
kendte pristalsregulering af bidragstak
sten for kloaktilslutningsbidrag fra 82 
kr til 92,40 kr. pr. kvm. - Der var fuldt 
hus i Skjern kirke, da den årlige jule
koncert blev afviklet. Borris-Skjern Fol- 
kekor, Skjern Kirkekor og Skjern Pige
kor sammen med Alfred Kousgaard, 
Willy Egmose og Kaj Lykke underholdt.
- Med et adventsmøde har Skjern Hus
moderforening holdt sit sidste arrange
ment i år. Ni grønne pigespejdere un
derholdt med Lucia-optag, snak, julespil 
og sketches.
11. Arbejdsformidlingen i Skjern oply
ser, at der på een uge er blevet 45 flere 
arbejdsledige, så man nu i Skjern har 
434 heltidsledige og 37 deltidsledige.
12. På generalforsamlingen i Skjern 
Kontrolforening oplyste formanden, Jens 
Evald Siersbæk, at foreningen har 47 
medlemmer, og at antallet af malkekøer 
kun er gået tilbage med 10. Til bestyrel
sen nyvalgtes Chr. Lodahl, Bølling.
13. På maskinfabrikken »Herborg« i 
Skjern standser man midlertidig pro
duktionen fra den 22. december og 6 
uger frem.
15. Skjern Rideskole afviklede et stævne 
med show, opvisning og Lucia-optog - 
altsammen til hest. - På Cirklen holdt 
FDF’erne julemarked. Der var mange 
forskellige aktiviteter. FDF fik et over
skud på 3.000 kr. - Bedre Hørelse, 
Skjern-kredsen, holdt adventsmøde, hvor 
pastor Hans Særkjær, Bølling, fortalte 
om julen, som han oplevede den under 
sit arbejde som missionær i Afrika.
17. Vestjysk Revalideringsværksted har 
sikret beskæftigelse til otte mennesker i 
de næste IV2 år. Man skal gennem fir
maet W. P. Villadsen, København, le
vere seks ventesale til Kastrup Lufthavn.
18. Det blev Hedensted og ikke Skjern, 
der blev udvalgt til stedet, hvor Elsam 
vil opføre et af de nye kraft/varmevær- 
ker.
19. Ved et møde i Kirkeligt Samfund 
holdt pastor N. T. Neesgaard, Hoven, 
foredrag over emnet: Den folkelige jul.
- Skjern kommune har i år fået 234.840 
kr. stillet til rådighed til varmetilskud 
til pensionister. - Der var rejsegilde på 
det nye kirkehus i Skjern.
20. Social- og sundhedsforvaltningen til

byder i år enlige og handicappede pen
sionister, at de kan tilbringe juleaften 
på et af kommunens hjem.
30. Skjern Museum har fra tipsmidlerne 
søgt om et beløb på 80.000 kr. Pengene 
skal bruges til at sætte en gammel tur
bine i gang. - Benzinfirmaet Uno-X for
pagter benzinstationen på Vardevej ud. 
Den 20-årige Per Hansen overtager ser
vicestationen.

Januar 1981
1. Sidste kvartal i 1980 gav en tilvækst 
på 45 indbyggere, så den samlede tilgang 
i 1980 blev 116 i 1980. Herefter er ind
byggerantallet i Skjern kommune pr. 1. 
januar 1981 12.590. - I forbindelse med 
nytårsaften blev der begået en del hær
værk i Skjern. Der blev bl. a. stukket 
ild til indholdet i to postkasser. - 
KFUM’s Idrætsforbunds blad »Frisk 
glad idræt« får ny redaktør. Peter Vil
ladsen, Ansager, bliver afløst af Viggo 
Rask, Skjern.
2. Skjern Brandvæsen afholdt den tradi
tionelle nytårsappel på brandstationen. 
I sin tale rettede formanden for brand
svendene, Ole Kristensen, en tak til den 
tidliger brandinspektør, G. H. Greger
sen, og en velkomst til den nye, Frede 
Stryhn. - 1980 blev et rekordår for 
Skjern Eksportslagteri med slagtning af 
31.783 kreaturer.
4. De uniformerede korps samledes til 
nytårsparade. Efter en march gennem 
byen deltog spejderne i højmessen i 
Skjern kirke.
6. Ved en højtidelighed på Hotel Vest
jyden fik den 61-årige kontrolassistent 
Kristian Lillelund overrakt Det konge
lige danske Landhusholdningsselskabs 
hæderspris for lang og tro tjeneste. Kri
stian Lillelund har i 32 år arbejdet for 
Skjern Kontrolforening.
7. Indre Mission har holdt nytårsfest, 
hvor cand, theol. Elisabeth Sørensen, 
København, fortalte om arbejdet i Tan
zania, hvor hun har undervist i kristen
domskundskab.
8. Passagertallet på Stauning-ruten er i 
1980 faldet med 17,6 pct. Der er i alt 
befordret 19.900 passagerer. - På et 
møde på Bundsbæk Mølle, arrangeret 
af folkeuniversitetet, fortalte museums
inspektør Jørgen Steen Jensen, National
museet, om fund af gamle mønter. - 
Skjern-Tarm-egnens Landboungdomsfor
ening har sammen med Åskov Landbo
ungdomsforening holdt møde på Borris 
Landbrugsskole. Landskonsulent Jørgen 
Nielsen, Århus, fortalte om landmahds- 
uddannelsen.
10. I Skjern Bank har man nu oprettet 
en ungdomsrådgivning. Det er to 19- 
årige elever, Agnethe Christensen og Per 
Fjord, der står for den nye afdeling.
12. 1980 har været et travlt år for poli
tiet, idet der har været en stigning i næ
sten alle arter af behandlede sager.
14. Den nye tarif beregningsplan for el, 
som er udarbejdet af et Esbjerg-firma, 
blev vedtaget af byrådet med en indlagt 
sikkerhed for, at ingen forbrugere på 
nuværende tidspunkt skal betale mere
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Brdr. Christiansen
Aut. installatører

Bredgade 72 . Skjern
Telefon (07) 35 13 88

Skjern Dagblad
Telefon 35 12 00

end 60 øre pr. kwh. - Skjern Museum 
foreslog Skjern kommune, at man afstår 
vandtårnet samt grundene og de gamle 
jernbanehuse i Bredgade til museet, og 
at kommunen i stedet for museet i an
lægget, hvilket blev stemt ned på by
rådsmødet.
15. Blå Kors har i missionshuset på Fin- 
derupsvej holdt sin årlige familiefest. 
Festtalen blev holdt af landsformand, 
forstander Jens Boje, Hobro. - Ved et 
møde i Skjern Husholdningsforening 
havde man besøg af fru pastor Jørgen
sen, Vorgod, der talte om »Mennesker 
uden for samfundet«.
17. Som noget nyt kan man nu på Skjern 
Bibliotek låne kassettebånd, hvorpå 
kendte Skjern-borgere fortæller om, 
hvordan livet levedes i gamle dage. Det 
historiske stemmearkiv er oprettet af 
Alfred Kousgaard. - Efter et tip fra er
hvervschef Flemming Kongshede har 
Skjern Maskinsnedkeri i samarbejde 
med teknologirådet og firmaet Dalhoff

rekord i parløb på ruller ved på 3 timer 
at cykle godt 234 km. - Generalsekretær 
i Luthersk Mission, Leif Rasmussen, 
Hillerød, talte ved kristeligt landmands
møde om de ny-religiøse bevægelser i 
Danmark. - A. P. Biler, Skjern, ved A. 
P. Rasmussen, holdt reception for at

ARNOLDS
RADIO

Bredgade 25 .Tlf. 35 03 14

6900 Skjern

LANDSDELENS 
STØRSTE 
SPECIALFORRETNING

TÆPPELAGERET
VESTJYDSK GULVBELÆGNING
V/ EU PEDERSEN • NYKÆRSVEJ 16 • 6900 SKJERN

FREDENSGADES

elite
v/VILLY HØI

6900 SKJERN . TLF. 35 01 48

Larsen og Horneman i Glostrup udvik
let en nyhed indenfor byggeriet, nemlig 
modul-tage til parcelhuse.
18. Ved en festlig gudstjeneste blev 
Skjerns residerende kapellan J. Kibeck 
Jepsen søndag indsat i sit nye embede 
som sognepræst i Stauning.
19. Skjern KFUM Idræt har været sam
let til et møde, hvor alko-konsulent Er
hard Riis talte om alkoholisme.
20. Den kendte EF-politiker, proprietær 
Jacob Højlund, Allingåbro, talte ved det 
kristelige landmandsmøde. - Fritidsklub
ben i Skjern-Hallen fejrede sit 10-års 
jubilæum, og i den anledning holdt man 
reception.
21. Ringkjøbing Bank udstiller nøgle
ringe. Nøgleringene tilhører Kristian 
Væring Jensen, Ikast, der har mere end 
4.000 forskellige nøgleringe.
23. Prinsens Livregiment fra Viborg har 
på Kirkeskolen givet to koncerter for 
eleverne. - Skjern Havekreds, der har 
200 medlemmer, har holdt generalfor
samling, hvor P. Hagedorn, Tarm, talte 
om alternativt havebrug. - Vestjysk 
Sports- og Fritidsmesse i Skjem-Hal- 
lerne, arrangeret af SG’s Forældrefor
ening, blev en enorm succes. Borgme
ster Chr. Lundsgaard og formanden for 
initiativudvalget Kr. Guldager Knudsen 
holdt åbningstalerne. Cykelrytteren Hans 
Henrik Ørsted cyklede sig til en ny ver
densrekord i kørsel på ruller: 49,4 km 
på 30 min. Jørgen Emil Hansen og Poul 
Hedegaard Holm satte også ny verdens

markere flytningen til de nye lokaler på 
Vardevej 38. - Indre Mission og KFUM 
og K har holdt en familieaften i mis
sionshuset på Finderupsvej. Aftenens ta
ler var konsulent Halvor Poulsen, Es
bjerg.
26. Sports- og Fritidsmessen i Skjern- 
Hallerne blev besøgt af 4500. Man reg
ner med et overskud på 50.000 kr. - Ci
vilforsvaret fejrede sit 40-års jubilæum.
29. Selvangivelserne for 1980 i Skjern 
kommune er udsendt. Det drejer sig om 
ca. 10.000 eksemplarer.
30. To unge kunstnere fra musikkonser
vatoriet i Esbjerg, fløjtenisten Poul la 
Cour og organisten Jesper Madsen, gav 
koncert i Skjern kirke.
31. Den nye forpagter på Hotel Skjern 
er den 32-årige Chlevy Jensen, der er 
udlært kok. - På generalforsamlingen i 
Kristelig Lytter- og Fjemseerforenings 
afdeling vedtog man at forhøje det år
lige kontingent til 20 kr. Formanden, 
lærer Kirsten Nissen, Skjern, opfordrede 
medlemmerne til at gøre en indsats for 
at få bedre udsendelser.

Februar
1. John Hansen er ansat som ny hal
inspektør for Skjern-Hallerne. - Den 
konservative vælgerforening i Skjern 
holdt generalforsamling, hvor det blev 
vedtaget, at partiet møder med een kan
didat til efteråret. Til bestyrelsen ny
valgtes Bjørn Bo Theilgaard og kontor
assistent Lise Frederiksen.
3. Den afgående formand for Skjern 
Handelsforening, kioskejer Poul Jacob
sen, udtalte i sin beretning på forenin
gens generalforsamling stor optimisme 
for handelens fremtid i Skjern. - Tidl. 
købmand Emil Frandsen, Skjern, blev
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på generalforsamlingen i handelsforenin
gen udnævnt til æresmedlem. Som nyt 
medlem af bestyrelsen valgtes isenkræm
mer Chr. Faartoft, og som ny formand 
valgtes guldsmed Sv. Aa. Jensen.
4. På Skjern Bibliotek holdt forfatter 
Tage Skou-Hansen foredrag.
5. EFG-skolen i jern- og metalfagene 
havde stor succes med sit besøgs-arran
gement på Teknisk Skole. - Skjern og 
Omegns Pensionistforening har holdt 
stor festaften med underholdning og ef
terfølgende dans.
6. Ved Skjern-Tarm-egnens Landbofor
enings planteavlsmøde talte konsulent 
Poul Søndergaard, Skjern, og landbrugs
lærer Th. Eskholm, Bygholm Landbrugs
skole. - Formanden for Skjern og Om
egns Pensionistforening, Anton Kjeld
sen, Stauning, kunne byde velkommen, 
da foreningen havde arrangeret en efter
middag med Karen og E. Brandt-Niel- 
sen.
7. I Skjern har man fået en danmarks
mester i hundeslædevæddeløb, idet Ove 
Pedersen, Kongevej, med sine Siberian 
Husky hunde vandt dette års mester
skab. - Generalforsamlingen i Skjern 
Bank blev afholdt på bankens 75-års ju
bilæumsdag. Der var ingen bemærknin
ger til hverken formandens beretning 
eller til regnskabet.

Fra jubilæumsgeneralforsamlingen ses 
fra venstre: borgmester Chr. Lunds- 
gaard, direktør Poul Grene, generalfor
samlingens dirigent, formand for re
præsentantskabet, gårdejer Niels Holt 
Sørensen, bankens formand, landsrets
sagfører Hans Abildgaard, og bankens 
direktør J. Lundøe Poulsen.

9. Skjern Banks jubilæumsfestligheder 
fik et festligt og vellykket forløb. I ban

kens lokaler var der reception. Om afte
nen var der i Skjern-Hallen samlet 1227 
deltagere til middag, underholdning og 
dans.

10. 1980 har været et godt år for Det 
danske Spejderkorps Skjern-gruppe, sag
de formanden, Lis Christensen, i sin be
retning. Der er i år et overskud på 8.000 
kr. - I en tillægsdagsorden til byråds
mødet oplystes fra Fredningsstyrelsen, 
at man havde besluttet at frede vand
tårnet ved Skjern Station. Borgmester 
Chr. Lundsgaard fik på byrådsmødet 
mandat til at protestere ved personlig 
henvendelse til ministeriet over fred
ningsstyrelsens afgørelse, og såfremt 
dette ikke gav resultat, da gøre hvad der 
er muligt for at lade handelen gå tilbage 
til DSB. - Nu skal elever i 10. klasse 
eller i gymnasiet have 9 km til skolen 
for at være kørselsberettigede.
11. I den forløbne uge har Indre Mis
sion og KFUM og K i Skjern afholdt 
missionsuge.
13. Danske Kvinders Beredskab afholdt 
generalforsamling. Formanden, Ruth 
Hørsted Christensen, omtalte i sin be

Renault Skjern ApS
Østergade 73 . 6900 Skjern
Tlf. (07) 35 02 62 - 3512 62 . Giro 3 0664 01

SALG • SERVICE • STORT RESERVEDELSLAGER

retning årets forskellige aktiviteter, bl. a. 
DKB’s 40-års jubilæum. - Skjern Biblio
tek havde arrangeret en koncert med 
sangeren Keld Thaarup og pianisten 
Anette Gørtz. - Formanden for Civil
forsvaret i Skjern, Ejler Staal, kom i sin 
beretning på forbundets generalforsam
ling med en skarp kritik af politikerne. 
Budgettet er i de sidste femten år blevet 
halveret, og Ejler Staal udtalte, at hvis 
der ikke snart kommer nye bevillinger, 
kan man lige så godt nedlægge CF.

14. Rutebilejer Knud Kjærgaard fejrer 25 
års jubilæum som indehaver af ruten 
Skjern-Stauning-Ringkøbing. - Samtidig 
fejrer Julie Kjærgaard 10 års jubilæum 
som indehaver af kørekort til rutebil.

18. I årsberetningen fra Skjern Erhvervs
kontor fremgår det, at kontoret i årets 
løb har ydet hjælp til udvikling af nye 
produkter og hjælp til formidling af 
kontakter til udenlandske aftagere. - 
Bogtrykker N. E. Strandbygaard ønskede 
ikke at fortsætte på formandsposten i 
Skjern Erhvervsråd og blev på repræ
sentantskabsmødet afløst af direktør 
Chr. Hedegaard fra maskinfabrikken 
»Herborg«. - I årsberetningen fra Tu
ristkontoret i Skjern oplyses det, at der 
kommer flere og flere turister til Skjern. 
Turistkontoret havde i 1980 3282 ekspe
ditioner og nåede at sælge fiskekort for 
41.140 kr. - I missionshuset i Nørreallé 
har Evangelisk luthersk Mission holdt
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Oplev et par dejlige timer - 
gå i biografen
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BIO-SKJERN
Telefon 35 03 01

missionsuge med besøg af to bornholm
ske prædikanter, Gunnar Rasmussen, 
Rønne, og Jørn Pedersen, Svanneke.
20. Indre Mission holdt generalforsam
ling. Formanden, Knud Svendsen-Tune, 
omtalte i sin beretning såvel missions
ugen som sommermødet. Der var også 
beretninger fra FDF, KFUM og K, søn
dagsskolen og Alle Hjems Aftener. - 
Havekredsene i Skjern kommune holdt 
møde på Hotel Skjern. Konsulent Bar
tram, Hammel, holdt foredrag og viste 
lysbilleder. - Med kun U/2 døgns for

ty^BOGHANDEL
SKJERN
(07) 35 16 66

FINDERUP
BREDGADE 84

SLAGTERMESTER

F j ølner
Lydersen

Østergade 25 . Skjern
Telefon (07) 35 02 19

sinkelse i forhold til den oprindelige 
tidsplan kunne Skjern Bank holde rejse
gilde på sin nye tilbygning. Banken rå
der nu over 900 etagekvadratmeter. - 
Dan-Air holdt møde med drøftelse af 
sommerfartplanen på indenrigsruterne, 
og dir. Gunnar Thietz oplyste, at der 
ikke vil blive rørt ved Stauning-Thisted 
ruten.
21. Formanden for Teknisk Skole i 
Skjern, fabrikant J. Heiberg Mortensen, 
sagde i sin beretning på håndværkernes 
generalforsamling, at skolen i 1980 har 
haft 1500 elever, og at der i årets løb er 
nyinvesteret 12,4 mill. kr. i skolen - 
Skjern Håndværker og Industriforening 
uddelte i år »årets initiativpris« til det 
udvalg under SG’s forældreforening,

SPECIALISTEN I FARVE &TAPET

JERNBANEGADE 5 - SKJERN - TIE 35 0825
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der stod for arrangementet af »Vestjysk 
Sports- og Fritidsmesse 81«. Udvalgets 
formand, konsulent Kr. Guldager, mod
tog på foreningens vegne prisen. - For
manden for Skjern Håndværker- og In
dustriforening, entreprenør Flemming 
Rohde, sagde i sin beretning, at den 
krise, som samfundet for tiden befinder 
sig i, også mærkes hårdt her på egnen. 
Til bestyrelsen nyvalgtes dir. C. Hede- 
gaard, maskinfabrikken »Herborg«.
23. Husbondafløserne under Skjern- 
Tarm-egnens Landboforening er i 1980 
blevet benyttet i 2632 timer. Til besty
relsen nyvalgtes gdr. Ernst Bjerregaard, 
Ejstrup.
24. Skjern-Tarm-egnens Landboungdoms
forening har holdt generalforsamling.

Formanden, Finn Nielsen, Hoven, sagde, 
at målsætningen for 1981 er højere pri
ser på landbrugsprodukter og flere med
lemmer i foreningen.
25. Generalforsamling i Skjem Husmo
derforening, hvor formanden, Inger 
Agerbo, udtrykte sin glæde over den 
fine tilslutning til foreningens arrange
menter. Nyvalgt blev Agnes Fischer til 
bestyrelsen. - Fremskridtspartiet holdt 
generalforsamling. Byrådsmedlem Hen
ning Rasmussen kommenterede flere 
kommunale forhold.
26. Den selvejende institution »Amager
bo« i Skjern har holdt generalforsam
ling. Formanden, Gerda Fogh, Henne, 
oplyste, at der netop er blevet stiftet et 
legat på 90.000 kr. Uffe Skjærlund, 
Lyne, blev valgt til bestyrelsen.
27. Skjern-Tarm-egnens Landboforening 
havde vinteurdflugt med besøg hos tre 
landmænd.
28. Alle Hjems Aftener har i missions
huset på Finderupsvej afholdt en fami
lieaften. Forstander Jørgen Vesterbæk, 
Grejsdalens ungdomsskole, talte.

Marts
4. På en ekstraordinær generalforsam
ling i SID var det eneste punkt valg af 
en ny formand. Den nuværende for
mand, Peder Christiansen, fik så stor 
opbakning fra medlemmerne, at han 
fortsætter. - Der var 200 deltagere, da 
Skjern-Tarm-egnens Landboforening af
holdt generalforsamling. Man valgte tre 
nye medlemmer til bestyrelsen, og det 
blev Poul Jensen, Lønborg, Poul Bund- 
gaard, Hemmet, og Spangsberg Rahbek, 
Finderup. I sin beretning rettede for
manden, Niels Tylvad, Hanning, hårde 
ord mod mejerierne og slagterierne, der 
ikke ville stille midler til rådighed for 
at hjælpe landbruget ud af krisen.
6. Socialdemokratisk Forening i Skjern 
holdt generalforsamling. Formanden, 
Carsten Spang, aflagde beretning, og 
formanden for den socialdemokratiske 
byrådsgruppe, Henry Vilsgaard, fortalte 
om byrådsarbejdet. Foreningen har ca. 
160 medlemmer. - Vestjysk Eksportfor
ening holdt generalforsamling. Forman
den, gdr. Ernst Sandager, Dejbjerg, sag
de, at det i det forløbne år har knebet 
at få den samme pris hjem for de slag
tede dyr, som der var givet for de le
vende. - Havekredsene havde inviteret 
til møde. Konsulent Helge Petersen, 
Bjerringbro, viste lysbilleder og fortalte 
om »gode ideer til gamle og nye haver«.
7. Arbejdernes Fællesorganisation havde 
arrangeret et show i Musikhuset, Ny
gade 1. Formålet med showet var at 
samle penge ind til »Flygtning 81, men 
besøget var meget skuffende. - Skjern- 
egnens Hovedkreds holdt sin årlige for
årsopvisning, og der var mellem 1500 og 
2000 tilskuere og 1800 gymnaster. - Tidl. 
bagermester Benny Skov har overtaget 
Rakkerstuen.
10. Forstander Per Larsen, Vestjydsk 
Handelsskole, modtog den officielle god
kendelse af oprettelsen af et handels
gymnasium. Fra 1. august regner man
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Et lånt flag fra firmaet Hugo Holmstoel 
bliver her hejst af skolens formand, 
boghandler Bent Ingolf, 2 elevrepræ
sentanter og skolens forstander, Per 
Larsen.

med at oprette 2-3 klasser, som så kan 
tage højere handelseksamen i løbet af 
to år. - Skjern og Omegns Mesterfor
ening har holdt generalforsamling. For
manden, murermester Sv. Aa. Husted, 
Skjern, oplyste, at medlemstallet i løbet 
af de sidste 10 år er faldet til det halve.

13. Dansk Jagtforenings diplom for na
tur- og vildtpleje blev i år overrakt til 
læge Poul Larsen, Skjern. - Set. Georgs- 
gildets bingospil i Skjern-Hallen gav et 
overskud på 19.000 kr.
14. På generalforsamlingen i Skjern Eks~ 
portmarked oplyste formanden, gdr. 
Kjeld Andreasen, Stauning, at priserne 
på okser i 1980 nåede en ny rekord og 
i gennemsnit blev 4460 kr. pr. dyr. Mar
kedet fik i det forløbne år tilført 13.551 
dyr. - Voksenundervisningen og Amts
centralen indviede de nye lokaler, og

CYKLE-
OG
TRÆHANDEL

Karl Fjord
Telefon 35 00 65

C. Jensens Enke
Telefon 35 09 00*

Murermester Svend Husted får overrakt 
gaver ved Skjern og Omegns Mesterfor
enings generalforsamling, fordi han kan 
fejre 25 års jubilæum som formand. 
Overrækkelsen foretages af murerme
ster Mads Homann, medens fru Husted 
ser til.

macmu
arsens

CYKLER
KNALLERTER

MARTIN
JENSEN
Telefon 35 01 39

Til bestyrelsen nyvalgtes murermester 
Jens Peder Pedersen. - Et udvalg nedsat 
af ungdomsskolenævnet har udarbejdet 
et undervisnings- og produktionsprojekt 
»Unge i arbejde i Skjern kommune. Pro
jektet er udarbejdet på grund af den 
store ungdomsarbejdsløshed, som for 
Skjern kommunes vedkommende er på 
200 mellem 18 og 25 år. - Arkitekt H. 
Skovbo Hansen har udarbejdet skitse
forslag til tilbygning til Røde Kors Bør
nehaven, Østre Allé 48. Udbygningen 
vil give 135 kvm. ekstra plads. Den for
ventede udgift vil andrage 535.000 kr. 
excl. inventar- og grundkøb. - Byrådet 
vedtog, at jagtretten i Skjern Birk plan
tage udlejes på samme vilkår som de 
øvrige plantager, dog at man ikke må 
skyde rådyr i Skjern Birk plantage. - 
Byrådet godkendte det endelige anlægs
regnskab for pavillon 1-9 tilbygningen 
på Teknisk Skole.
12. Skjern Husholdningsforening, Skjern 
Husmoderforening og Tarm Husmoder
forening havde i samarbejde med tre 
lokale isenkræmmere arrangeret en de
monstrationsaften med Eva-køkkenma- 
skiner.

samtidig holdt firmaet A/S Skjern Huse 
rejsegilde på »Herborg-bygningen«. - 
Bedre Hørelse, Skjern-kredsen, har holdt 
generalforsamling. Nyvalgt til bestyrel
sen blev Oscar Finnemann, Lønborg.
16. Reception på Calpam i anledning af 
at firmaets mangeårige medarbejder Sø
ren P. Sørensen nu sammen med Bent 
Vesterager driver firmaet under navnet 
Calpam Heming/Skjern depot. - Om
kring 90 forældre hørte forstander Niels 
Jørgen Nedergaard, Vestjyllands høj
skole, tale om forholdet mellem foræl
dre og børn.
17. Med deltagelse af ryttere fra No og 
Ølgod har Skjern Rideklub afholdt et 
vellykket ridestævne.
18. Skjern Kommunes Bevaringsforening 
afholdt generalforsamling. Formanden, 
Egon Søgaard, Skjern, rettede i sin be
retning en appel til den enkelte borger 
om at bevare mest muligt.
20. I dagene indtil 6. april kan man i 
Ringkjøbing Bank se en udstilling af 
frimærker og førstedagskuverter fra 
Færøerne. Det er fhv. malermester R. 
Rostrup, der ejer samlingen. - På biblio
teket fortalte en gammel Skjern-boer, 
Alfred Kousgaard, om Skjern i gamle 
dage.
21. Van føreforeningen for Skjem-Ring- 
købing-Tarm-Videbæk har holdt gene
ralforsamling i Hanning forsamlingshus. 
Formanden, Jens Finderup Schmidt, om
talte i sin beretning årets meget vellyk
kede arrangementer.
26. Formanden for Røde Kors’ Skjern 
afdeling, A. S. Husted, kunne på gene
ralforsamlingen oplyse, at afdelingen 
har modtaget en anonym gave på 10.000 
kr. Der er i dag 1100 medlemmer i 
Skjern-afdelingen. Til bestyrelsen ny
valgtes Nina Bang Lauridsen og Mads 
Homann. - Ydre-missionær Elisabeth 
Holtegaard har i missionshuset på Fin- 
derupsvej vist lystbilleder og fortalt om 
sit arbejde på Dashen bibelskole i Nige
ria.
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26. Elly og John Wagner genåbner køb
mandsforretningen på Amager under 
navnet HOKI Superette.

27. Partiet Venstre holdt generalforsam
ling. Formanden, Arne Voigt, oplyste, at 
man ønsker politisk opstilling i hele 
kommunen til kommunevalget. Til be
styrelsen nyvalgtes Verner Johansen. - 
På generalforsamlingen i Skjern Anten
neforening blev det oplyst, at med et 
underskud i 1980 på 348.073 kr. har 
foreningen nu en gæld på 5,6 mill. kr. - 
Typograferne på dagbladene og de fle
ste civiltrykkerier i Danmark er blevet 
lock-outet. Dagbladet Vestkysten og 
Skjern Dagblad udkommer ikke. Ugepo
sten udkommer dog fortsat.
31. På generalforsamlingen i Husligt Ar
bejderforbund oplyste formanden, Oda 
Fredsgaard, Tarm, at der har været en 
medlemsfremgang på 25 pct. i 1980, så 
man nu har 250 medlemmer. - Forman
den for bestyrelsen i Skjern Brugsfor
ening, Johs. Agerbo, kunne på general
forsamlingen oplyse, at man sammen 
med den nye uddeler, Benny Sørensen, 
kunne slutte året med et overskud. Det 
blev i år på 139.000 kr. - Første kvartal 
i 1981 gav en tilvækst på 19 indbyggere, 
så der i dag er 12.609 indbyggere i 
Skjern kommune.

April
1. Over 10.000 mennesker har i 1980 
besøgt Bundsbæk Mølle og museet i 
Skjern. Det oplyste formanden for mu
seumsforeningen, fabrikant Egon Sø
gaard, på årets generalforsamling. Bunds
bæk Mølle vil i hele juni måned være 
lukket for publikum, idet et dansk film
selskab skal optage en film på stedet. - 
Skjern Husholdningsforening har af
holdt generalforsamling med foredrag 
ved læge Poul Larsen.
3. Skjern Bibliotek måtte flytte sin for
fatteraften med Knud Holst til Hanning 
forsamlingshus, da så mange havde 
meldt sig for at høre forfatteren.
5. Skjern Gymnastikforenings lilleputter 
(drenge - årgang 1970-71) vandt i søn
dags det jyske mesterskab i håndbold i 
Jethallen i Karup. - I weekenden blev 
Skjern-Hal nr. 2 indviet under stor festi
vitas. Indvielsen blev foretaget af borg
mester Chr. Lundsgaard.
8. Ved pensionistforeningens generalfor
samling oplyste formanden, Anton 
Kjeldsen, Stauning, at man nu er oppe 
på 430 medlemmer. - Statsbanerne op
lyser, at jernbanen mellem Skjern og

5. Byrådet med borgmester Chr. Lunds
gaard i spidsen optrådte på slap line 
ved indvielsen af Hal 2. S-butikkerne 
havde udfordret byrådet.

Videbæk, der er omkring 50 år gammel, 
fra 1. juni i år vil blive nedlagt.
11. Y’s Men’s Club afholdt årets første 
loppemarked, og overskuddet på 9.000 
kr. vil nu blive fordelt mellem de for
skellige spejderbevægelser og KFUM- 
i dræ tten.

13. Initiativtagerne til oprettelsen af 
EUC: motorsagkyndig, ingeniør Vagn Ja
cobsen, inspektør K. T. Nielsen og for
stander for Teknisk Skole Hans Rønne.

EUC’s daglige leder, Kaj Orloff Laurid
sen (t. h.), sammen med formanden for 
E / teruddannelsescentret, kommunaldi
rektør A. Ankersen.

14. Dansk Strandjagtforening holdt ge
neralforsamling, hvor man vedtog at 
nedsætte et ungdomsudvalg på tre med
lemmer. - Civilforsvarets marchforening 
arrangerede den årlige Rakkermarch 
med deltagelse af 580 vandrere. - Ved 
et møde blev der dannet en gruppe af 
»Pindsvinebevægelsen« for Skjern-Tarm. 
Gruppen, der skal igangsætte oplys
ningsarbejde om forsvaret og Nato, be
står af A. H. Rude, Borris, Tove Lundøe 
Poulsen, Skjern, Arne Voigt, Skjern, 
Bøgebjerg Andreasen, Tarm, Gunnar
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Jensen, Skjern, og Peter Nielsen, Tarm. 
15. Skjern Strandjagtforening har holdt 
generalforsamling. Formanden, Svend 
Pedersen, kom i sin beretning ind på 
fredningen af Ringkøbing Fjord. - For
manden for Skjern Skytteforening oply
ste på generalforsamlingen, at man fra 
næste sæson regner med at kunne tage 
den nye bane i Skjern-Hallen i brug. - 
Med den største beklagelse har ornitolo
gerne i dette forår konstateret, at urfug
len nu ikke mere findes på Borris Hede. 
I 1953 blev der optalt 125 spillende ur
kokke ved Borris. Nu er det triste sket, 
og der er i dette forår ikke set en eneste 
urkok på Borris Hede. - Vestjysk Gen
brugscenter beskæftiger nu 23 unge ar- 
bejdsledige.
18. Til den nye HH-uddannelse på Vest- 
jydsk Handelsskole var der indkommet 
70 ansøgninger.
21. Et hold unge folkedansere fra Skjern 
kommunale Ungdomsskole har i påsken 
været på tur til Østrig. - På trods af det 
meget kolde påskevejr blev det alligevel 
til en god sæsonstart for Skjern-Å Cam
ping, der nu har tre stjerner. Det nye 
værtspar, Edith og Svend Bertelsen, op
lyser, at der har været 75 gæster på 
pladsen i påsken.
24. Finalen i den engelske coarse-fishing 
konkurrence, arrangeret af tidsskriftet 
Angling Times, fandt sted ved Skjern Ä. 
De 72 engelske lystfiskere fangede ialt 
1224 engelske pund fisk.
28. 300 landmænd demonstrerede uden
for slagtermester Ville Jensen i Borris. 
Man var utilfreds med, at slagtermeste
ren under slagterikonflikten slagter ca. 
400 svin om ugen mod normalt 40. - 
Civilforsvarets marchforening har stor 
succes med sine mandags-traveture. 
Hver gang har der været omkring 250 
deltagere. - Formanden for Skjern 
KFUM og KFUK’s idrætsforening, over
lærer N. K. Kristensen, oplyste på for
eningens generalforsamling, at man for 
første gang i femten år har haft en ned
gang i antallet af medlemmer. Forenin
gen har nu 356 medlemmer. Til besty
relsen nyvalgtes Mona Andersen.
29. Medlemstallet i Guldalderklubben er 
meget stabilt. Det oplyste formanden, 
Helge Drewsen, på generalforsamlingen. 
Foreningen har i den forløbne sæson af
holdt 21 arrangementer for medlem
merne. - På generalforsamlingen i SID 
i Skjern sagde formanden, Peder Chri
stiansen, at man regner med en konstant 
ledighed blandt medlemmerne på ca. 25

pct. Af de 450 medlemmer er der for ti
den 120 ledige. Fire bestyrelsesmedlem
mer var på valg, og efter nyvalgene er 
bestyrelsens sammensætning følgende: 
Peder Christiansen, Harald Lund, Bent 
Henriksen, Karl Aage Pedersen, Vagn 
Madsen, Kurt Madsen, Bjarne Brølling 
og Børge Nielsen. - Efter et stort og 
veltilrettelagt arbejde kunne man i 
Skjern Bank afslutte optællingen af de 
indkomne beløb til »Flygtning 81«, og 
man nåede frem til et beløb på kr. 
105.392,75. Formanden for lokalkomi
teen, handelsskolelærer Karsten Nielsen, 
var tilfreds med resultatet.
30. Skjern Badmintonklub afholdt gene
ralforsamling. Her besluttede man, at 
klubben i det næste år vil forsøge at ud
vide spilletiden fra 50 til 60 minutter.

Maj
2. På Vestjydsk Handelsskole i Skjern 
skal man besætte 5-6 ledige lærerstil
linger, og der er indkommet 55 ansøg
ninger.

Det lykkedes ikke at bevare brostenene 
i Jernbanegade, efter at den store kloa
kering afsluttes efter sommerferien, så 
noget af det oprindelige Skjern forsvin
der nu.

8. Så snart flyverlederkonflikten ophø
rer, vil der på ruten Stauning-Køben-

havn blive indsat et nyt fly af typen 
DASH 7.

LØVEN Z-\
BETONVAREFABRIK OG MØRTELVÆRK

Telefon (07) *35 12 44
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11. Lørdag startede cykelkonkurrencen 
»Cykl 81«. Der deltog 190 mennesker 
fra Ølgod, Tarm og Skjern. - Danmarks 
Naturfredningsforenings Skjern-Egvad 
afdeling har været på udflugt til Mare
bæksøerne ved Esbjerg.
12. Skjern Byråd vedtog at anlægsbe
vilge 80.000 kr. til udbygning af Bysko
lens boldbane ved Danmarksgade. - By
rådet vedtog at bevilge 600.000 kr. til 
istandsættelse af friluftsbadet.
13. Den 32-årige lærer Hans Kjærs- 
gaard, Kibæk, blev tirsdag valgt som ny 
kredsformand i Sk jern-kredsens Ven
stre. Han afløser skoleinspektør E. Chri
stiansen, Skjern. - 70 unge folkedan
sere, der i den netop afsluttede sæson 
har deltaget i Skjern kommunale ung
domsskoles kursus, har holdt afslut- 
ningsfest i Hanning forsamlingshus.
15. Så er der atter liv i Skjern Frilufts
bad efter et ufrivilligt sabbatår på grund 
af tekniske problemer. - Store Bededag 
blev pastor Jørgen Pedersen indsat i sit 
nye embede som sognepræst i Dejbjerg 
og 2. residerende kapellan ved Skjern 
kirke.
16. Danmarks socialdemokratiske Ung
dom afholdt generalforsamling. Da det 
ikke lykkedes at finde en ny formand i 
stedet for den afgåede Vibeke Hansen, 
vil afdelingen blive stillet i bero som
meren over.
19. Selvom formanden for Skjern Ten
nisklub, Poul Gross Jørgensen forud for 
generalforsamlingen havde udtrykt øn
ske om ikke at blive genopstillet, blev 
han dog påny valgt. Til bestyrelsen 
valgtes også John V. Sørensen.
21. Skjern Pigekor og Skjern-Borris 
Sangkor har afholdt forårskoncert på 
Amagerskolen.
23. Skjern Skytteforenings årlige pokal
skydning på 50 og 200 meter blev afvik
let. Der blev skudt 73 skydninger i de 
forskellige dicipliner, og samtlige prær 
mier gik til Skjern.
25. Indre Missions sommermøde, som 
sædvanligvis holdes i anlægget, måtte i 
år, på grund af det dårlige sommervejr, 
holdes i Skjern kirke. Talere var pastor 
Flemming Thomsen, Jeme, indremissio
nær Henri Alex Jensen og næstforman
den i Brødremenigheden i Tanzania.
26. Omkring 300 mennesker besøgte 
missionshuset på Finderupsvej, hvor der 
blev afholdt DMS-udsalg, der gav et 
overskud på næsten 18.000 kr. - Der 
har været rejsegilde på en ny beboerfloj,

kommer ikke på grund af konflikten på 
typografområdet.
29. Hyggeklubben har været på som
merudflugt. Turen gik i år til Engum 
kirke og herregården Palsgård. - Kristi 
Himmelfartsdag afvikledes årets Dove- 
mesterskab i faldskærmsudspring på 
Stauning Lufthavns område.
31. DSB kørte for sidste gang på Vide- 
bækbanen. I de sidste år har der kun

været godstrafik to gange ugentlig, men 
nu er sporets tilstand blevet så dårlig, 
at det kræver betydelige investeringer, 
og det mener DSB ikke, der er penge 
til. Her er det sidste tog på Sædding 
Station.

Juni
1. Flyvningen på Stauning blev genop
taget efter flyvelederstrejken. - Skjern 
kommune har tilbudt pensionister i 
kommunen at få udført havearbejde af 
langtidsledige. Indtil nu har 264 grund
ejere meldt sig. - På politistationen blev 
der afholdt auktion over hittegods og 
løsøre, og hertil var der indleveret ikke 
mindre end 40-50 armbåndsure.
10. Ugeposten udkommer ikke på grund 
af typografkonflikten.

14. Der indsættes nye tog på stræknin
gen mellem Skjern og Herning. Togene 
er meget behagelige at køre i.

CHR C. GRENEA/s

som er anden etape af udvidelsen af De 
gamles Hjem i Skjern. - Ugeposten ud

15. På flyvepladsen i Stauning afvikledes 
det 14. internationale veteranflystævne. 
Der var i år deltagelse af 289 fly fra 11 
forskellige lande. - Efter at al flyvning 
til og fra Stauning Lufthavn har været 
indstillet fra 9. april til 1. juni, flyves 
der nu igen normalt med tre dobbelt
ture dagligt. - Skjern Fjernvarmecen
tral har nu fastsat betalingen for det 
forløbne år til 14 kr. pr. kubikmeter + 
moms, og i den nye fyringssæson vil pri
sen blive 17,50 kr. + moms. - Dagbla
dene udkommer igen normalt efter af
slutningen af typografkonflikten.
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17. På Kirkeskolen tog man afsked med 
62 elever. 44 elever forlod skolen efter
9. klasse og 18 elever efter 10. klasse. - 
I anledning af sit 125-års jubilæum har 
Skjern-Tarm-egnens Landboforening i 
samarbejde med de fem afvandingslag i 
Skjern-Å dalen udsendt en bog om 
Skjern Å-projektet.
18. Ved dimissionen onsdag aften på 
Amagerskolen tog skoleinspektør H. C. 
Ager afsked med 53 elever fra 9. klasse 
og 28 elever fra 10. klasse. - På Bysko
len dimitteredes torsdag aften 38 elever 
fra 9. og 10. klasserne.
20. Ved Skjern Billardklubs generalfor
samling udtrykte formanden, Lykke Vo
rup glæde over de nye lokaler og nye 
borde, som man har fået på Amagersko
len. Til bestyrelsen nyvalgtes Kaj Dam- 
gaard, Gunnar Isaksen og Ernst Høj. - 
Skjern Kommunes Antenneforening holdt 
generalforsamling. Formanden, Harry 
Thomsen, kunne i sin beretning kun 
fremkomme med de triste kendsgernin
ger, at gælden nu er oppe på 5,6 mill, 
kr., og at man kun kan forvente, at den 
stadig vil stige.
22. På trods af de meget dårlige scene
forhold besluttede Skjern-Tarm Teater
forening på den årlige generalforsam
ling at forsøge med endnu en sæson.
23. Ved Skjern Skakklubs 60-års jubi
læum blev Alfred Poulsen udnævnt til 
æresmedlem efter 60 års medlemsskab.
24. Masser af Set. Hansbål lyste i aftes 
frem på Skjern-egnen. På Bundsbæk 
Mølle blev båltalen holdt af fabrikant 
Egon Søgaard, på Skjern Ä Camping 
var det redaktør Axel Søndergaard, der 
talte, og ved spejdernes bål i anlægget 
var aftenens taler sognepræst P. Bro- 
gaard Andersen. - Fra Vestjydsk Han
delsskole i Skjern dimitteredes 210 ele
ver. Desværre har det kun været muligt 
for 60 pct. af dem at skaffe sig enten 
praktikplads eller job.
26. Den årlige udflugt for de ældre i 
Skjern gik i år til Århus.
29. Fire elever tog forleden afsked med 
Den kristne Friskole i Skjern efter at 
have afsluttet den statskontrollerede 9. 
klasse prøve.
30. På generalforsamlingen i Skjern 
Brugsforening oplystes det, at omsæt
ningen i 1980 med en stigning på 24 pct. 
kom op på godt 21 mill. kr. - Skjern/ 
Egvad-afdelingen af Natur og Ungdom 
har været på tur til Borris Hede. - Ind
byggerantallet i Skjern kommune steg i 
april kvartal med 11, så tallet i dag er 
12.620.

luli
Af en rapport fra beskæftigelsesudval
get indenfor Skjern kommune fremgår 
det, at der i 1980 blev fundet beskæfti
gelsesarbejde til 68 ledige. Efter et stats
tilskud på 127.000 kr. blev nettoudgiften 
for kommunen 674.000 kr. - Efter i læn
gere tid at have nedtrappet arbejdet på 
afdelingen i Skjern forsøger firmaet 
Anemone A/S nu at sælge fabriksbyg
ningen. - Ifølge den sidste oversigt fra 
arbejdsformidlingen i Skjern er der nu 

tilmeldt 428 arbejdsledige. Den største 
gruppe er de unge mellem 16 og 25 år 
med 159, og heraf er de 104 piger.
2. Skjern og Omegns Pensionistforening 
har været på sommerudflugt. Man be
søgte først et nyt pensionistcenter i 
Ikast.
4. Selv om det store årlige amtsdyrskue 
foregik i osende regn, kom der 5000 gæ

ster. Alting fungerede tilfredsstillende, 
og kvaliteten på skuet blev bedømt til 
den hidtil bedste. Ved dyrskuefrokosten 
talte bl. a. formanden for De samvir
kende Landboforeninger i Ringkøbing 
Amt, gdr. Harry Nicolajsen, Sodborg. - 
Vandstanden i Skjern Å i disse dage er 
den højeste indenfor de sidste 50 år.
7. I Ringkjøbing Bank kan man i hele 
måneden se en udstilling arrangeret af 
Sydvestjysk amatørgeologisk Forening. 
Der vises mange spændende sten, for
steninger og mineraler.

11. Bestyrelsen for Skjern Kommunes 
Bevaringsforening gør et stort stykke ar
bejde for at istandsætte vindmøllen med 
nyt tag og ny maling.

re'BYT TIL 
kNYOPELJ

lÆstjysk □□ 
XlutomobiHager 9^

13. Boligforeningen Lejerbo i Skjern på
begynder først i det nye år opførelsen 
af to nye boligblokke med ialt 22 lejlig
heder. Blokkene kommer til at ligge på

Efter lang tids byggerod er der nu kom
met helt nyt inventar i Skjern Bank - 
til alles tilfredshed.

Østre Allé. - På generalforsamlingen i 
Skjern KFUM og KFUK’s idrætsfor
ening oplyste formanden, overlærer N. 
K. Kristensen, at medlemstallet for før
ste gang i år er faldende.
14. Skjern kommunes udvalgs procent
vise forbrug af den samlede nettoudgift 
i 1970 og 1980:

1970 1980
Bolig og miljø .. 6,43 % 2,04 %
Forsyning ......... -F 2,22 % -4- 0,95 %
Vejvæsen ......... 10,63 % 9,79 %
Undervisning og

kultur ........... 45,34 % 41,59 %
Social og sundhed 17,07 % 31,58 %
Administration og

planlægning . . 22,78 % 15,95 %
Borgmester Chr. Lundsgaard anmoder
DSB om at tilbageskøde handelen med 
DSB-husene i Bredgade samt vandtår
net. - Skjern Byråd vedtog, at licita
tionsordningen for kommunen godken
des som en permanent ordning. Ordnin
gen indebærer, at licitationsmateriale 
udleveres i rimeligt omfang for et de
positum, der tilbagebetales alle rekvi
renter ved tilbagelevering af materialet 
i uskadt stand. - Vedrørende »Unge i 
arbejde i Skjern kommune« blev det på 
byrådsmødet besluttet at ansætte en
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konsulent for et år ad gangen, dels for 
at gøre projektet færdigt og især som le
der af et projekt. - Skjern FDF holder i 
denne uge sommerlejr for sine tumlinge 
og pilte, og 30 drenge muntrer sig på 
Dejbjerggården, mens de ældre FDF’ere 
er deltagere i Julsølejren.
16. Ud af ialt 186 unge arbejdsledige 
var de 121 piger.
17. Gennemsnitsudgiften for et skole
barn i Skjern kommune var i 1980 
12.645 kr.
20. To Skjem-borgere, Kurt Nielsen og 
Karl Aage Christensen, har netop startet 
et nyt firma. Det er Vestjysk Flis ApS. 
Firmaet fælder træer, som efter en tur 
igennem en huggemaskine omdannes til 
flis.
24. Lufthavnschef Hans Jørgen Eriksen, 
Stauning Lufthavn, oplyser, at alle æl
dre over 60 år nu også - ligesom unge 
under 26 år - kan rejse på ruten Stau- 
ning-København til nedsat pris, såfremt 
der er ledige pladser. Prisen er 150 kr. 
pr. tur.
27. På golfbanen i Dejbjerg afvikledes 
den årlige Mærsk Cup med deltagelse af 
200 spillere fra hele landet.
28. Revisor Jens Hviid, Skjern, er ble
vet optaget som medindehaver af revi
sionsfirmaet Revisam. I Skjern er der 
nu anset 20 medarbejdere.

August
I. Foruden gamle kanoner kan man for 
tiden på Bundsbæk Mølle se en særud
stilling om Borrislejrens historie og liv.
4. Skjern Havekreds havde samlet om
kring 100 mennesker til en sommervan
dring i 5 haver i og omkring Skjern.
7. Danmarkssamfundets repræsentant i 
Skjern, Gert Pedersen, overrakte en 
fane til Skjern Hjemmeværnskompagni.
II. Guldalderklubben har nu genopta
get sin aktivitet efter sommerferien.
12. I denne uge har Skjem haft besøg 
af 30 unge folkedansere fra Gaimers
heim i Vesttyskland.
18. Faster-Skjern Andelsmejeri sagde 
ved et lukket møde på Astrup Hotel et 
klart ja til at gå ind i et eventuelt Me
jeriselskab Vest, så det bliver nu besty
relsen, der skal tage den endelige be
slutning. - Teknisk Skole vil oprette en 
ny uddannelse, hvis der er fornøden til
slutning. Det er en såkaldt »Teknonom
uddannelse«, som er en pendant til han
delsskolernes merkonomuddannelse.
20. På voksenundervisningscentret i 
Skjem kan man i år tilbyde undervis
ning i alle fag på 10. klasse niveau.
21. Som det første arrangement i den 
nye sæson har Skjern Husholdningsfor
ening været på besøg på Høng Mejeri i 
Nr. Vium.
22. I år skal skatteborgerne i Skjern 
kommune have tilbagebetalt det hidtil 
største beløb i overskydende skat. Skatte
kontoret skal ialt fordele 17 mill. kr. til 
5684 skatteydere. - Skjem Huse A/S 
holdt åbent hus i ejerlejlighederne i Her- 
borg-byggeriet. Inden færdiggørelsen af 
byggeriet var 16 af de 24 lejligheder 
solgt. - 86 unge englændere deltog i en 

lystfiskerkonkurrence, der oprindeligt 
var planlagt til at foregå ved Skjern Ä, 
men på grund af regnglatte åskrænter 
her kom til at foregå ved Tarm Mølle
bæk. Den 15-årige vinder fangede godt 
12 kg fisk. - Skjern Turistforening har 
- forsinket på grund af typografkon

flikten - afholde generalforsamling. For
manden, redaktør Axel Søndergaard, ud
trykte i sin beretning glæde over den 
gode turistsommer. Foreningen har i år 
medlemsrekord med 550 medlemmer.
24. 21 husmødre fra Skjern Husmoder
forening besøgte Tage Kristensens mink
farm i Stauning. - Ved et landbrugspo
litisk møde talte bl. a. landbrugsminister 
Bjørn West, der opfordrede til et mere 
utraditionelt syn på ejerforholdene for 
landbrugsejendomme. - EUC i Skjem 
har af sin bestyrelse fået godkendt regn
skabet for 1980/81. Det viser et drifts
overskud på 11.604 kr. EUC er kendt 
som et af landets billigste kursuscentre.
27. Vanføreforeningen for Skjem-Ring- 
købing-Tarm-Videbæk har været på ud
flugt, hvor man besøgte flere gårde på 
egnen omkring Skjern.
28. Røde Kors børnehaven i Skjern hav
de rejsegilde på sin nye sal på 112 kvm.
29. Hidtil har det været en lidt besvær
lig sag for kørestolsbrugere på Skjern- 
egnen at komme ud at køre i bus. Nu 
har rutebilejer Inger Dalgaard imidler
tid anskaffet en særlig handicapvenlig 
bus med en lift.
31. Det nye menighedshus ved Skjem

Indvielsen af det nye menighedshus 
blev foretaget af biskop Helge Skov 
(t. v.). Derefter ses provst Svend Ebbe 
fakobsen, Tarm, sognepræst P. Bro
gaard Andersen og frue samt forman
den for menighedsrådet, forretningsfo
rer Laurids Hansen.

kirke blev indviet. - Skjern-Egvad- 
spejdeme har afholdt det årlige Nøgle
løb.
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H. P. Sahl - Østergade 27
Grundlagt 1897

Østergades
Foto

Telefon 35 09 80

kontaktlinser
-tidens løsning

for aktive mennesker 
ft PER'S OPTIK 

v/optometrist Per Vilain, Østergade 8 
6900 Skjern, tlf. (07) 35 23 89

SPANG SKO
Møllegade 2

Telefon 35 01 97 
Skjern

September
1. Selv om voksenundervisningen i år 
har fået egne lokaler, bliver man atter 
nødt til at tage lokaler på Amagerskolen 
i brug.
3 Gert Pedersen, Skjern, overrakte som 
repræsentant for Danmarkssamfundet 
en fane til Kristelig Fagforenings Hvide 
Sande/Skjem afdeling.
4. På generalforsamlingen i Skjern Indu- 
strigård ApS oplyste formanden, N. Stie 
Hansen, at man råder over godt 200.000 
kr. i likvide midler.
5. DSB har netop offentliggjort en stati
stik over stigningen i passagerantallet. 
Skjern station har i de sidste fem år haft 
en stigning på 83 %.
7. I anledning af Røde Kors-ugen havde 
afdelingen arrangeret en Røde Kors
march 81, men med kun 25 deltagere. - 
Ved en koncert i Skjern kirke fik de 
fremmødte en stor musikalsk oplevelse, 
da de hørte ægteparret Madeleine og 
August Humer fra Østrig.
8. De konservative vælgerforeninger i 
Skjern og Egvad kommuner havde man
dag aften arrangeret et politisk møde på 
Hotel Skjern. Folketingsmedlem Hen
ning Dyremose talte over emnet »Kon
servativ erhvervspolitik«. - Fra inden
rigsministeriet gøres opmærksom på, at 
den tidligere bekendtgjorte begrænsning 
af el-forbruget ophæves; dog henstiller 
man, at lokaler, der benyttes af kommu
nale instanser og institutioner, fortsat 
ikke opvarmes over 20 grader.
12. Medlemmerne af Natur og Ungdoms 
Skjem-afdeling har været på tur til Tip
perne i Ringkøbing Fjord. - Skjern-Å 
Camping, der i år for første gang har 
været en trestjernet campingplads, har i 
den forløbne sæson haft omkring 5.000 
overnatninger. - Kirkeligt Samfund er 
nu klar med sit program for vinterhalv
året. Der vil i år blive 13 foredrag og en 
udflugt.
15. To arealer på ialt 35,7 hekhar i 
Lundemosen i udkanten af Dejbjerg 
plantage er fredet. Fredningsnævnet for 
Ringkøbing amt har afsagt kendelsen.
17. Efter byrådets henstilling holdt øko
nomiudvalget og erhvervsrådets forret
ningsudvalg møde for nærmere drøftelse 
af projekt »Nye Virksomheder i Skjern 
1982«. - Værkstedsleder Jørgen Johan
nesen, REVA i Skjern, kunne gå på Ar
bejdsformidlingen og tilbyde arbejde til 
tre af de syv unge, der i sommer afslut
tede basisåret inden for jern og metal.
18. Borgmester Chr. Lundsgaard rejste 
til storstaden, foranlediget af en indby
delse fra DSB, på grund af handelen 
med det nu fredede vandtårn. - På 
samme tur skal borgmesteren forhandle 
om lysregulering på Ringvejen.
21. Indre Mission har fejret missionens 
120-års dag. Formanden, gdr. Knud 
Svendsen-Tune, bød velkommen. Festta
len blev holdt af bibelskolelærer Tage 
Rasmussen, Børkop, og der var under
holdning ved Alice Therkildsen og Ag
nethe Olsen. - 4-H-arbejdet i Skjern- 
Stauning havde 60 deltagere i sin afslut
ningsfest i Stauning sognegård. Skjern-

19. Herreekviperingsforretningen Als
holm & Madsen fejrede sit 80 års jubi
læum. I midten ses firmaets nuværende 
indehavere, Oscar Madsen (siddende) 
og Kaj Fjordside.

Stauning er et af de områder i landet, 
hvor flest børn er med i arbejdet.
22. Også på »Vestcold« i Skjern mær
ker man nu krisetiderne. 10 slagteriar
bejdere er sagt op.
23. DMS-husmoderdag blev afholdt i 
missionshuset. Pastor Særkjær, Bølling, 
indledte, og derefter talte missionær 
Martha Holst og Vibeke Moesgaard. In
ger Marie Andersen afsluttede mødet. - 
Ved Evangelisk luthersk Missions efter
årsmøde talte ingeniør Birger Munch, 
København, og Paul Otto Kjøller, Born
holm.
24. Skjern Husmoderforening besøgte 
Gardinhuset i Skjjem.
25. Den internationalt kendte østtyske 
trio »Brahms-Trio Weimar« spillede på 
Skjern Kirkeskole.
28. Der var pænt fremmøde, da Skjern 
Gymnastikforening igen startede et di
skotek i Skjern-Hallen. - Luthersk Mis
sion holdt sit årlige efterårsmøde. Gene
ralsekretær Leif Rasmussen, Hillerød, 
var mødets hovedtaler.
29. På generalforsamlingen i Skjern 
Varmeværk var det næstformanden, 
Børge Christensen, der aflagde beret
ning. Af beretningen fremgik det, at 
man i Skjern sparer på fjernvarmen 
som aldrig før. Fra sæsonen 1982/83 
regner værket med at afkræve en fast 
afgift pr. kvadratmeter. På generalfor
samlingen blev det besluttet at henlægge 
1 mill. kr. til installering af et kulfyr. - 
Den kommunale beskatningsprocent for
blev uændret 16,5. Grundskyldspromil
len uændret 4.* 'l£irkeskatteprocenten 
for 1982 stiger med 0,2 % til 1,2 %. - 
Borgmester Chr. Lundsgaards møde med 
Generaldirektoratet for Statsbanerne 
vedrørende vandtårnets fredning resul
terede i, at handelen går tilbage. - Byrå
det vedtog, at der straks etableres lysre
guleringer Østergade/Ringvejen og Hol- 
stebrovej/Ringvejen. - I Skjern Bank 
åbnede man tirsdag en udstilling fra 
Jysk Teknologisk Institut.
30. Fhv. skoledirektør i Skjern K. Kri
stensen har talt ved et møde i Alle 
Hjems Aftener i missionshuset. Emnet 
var »Hvad må vore børn vente af hjem 
og skole?« - Indbyggerantallet i Skjern 
kommune steg i juli kvartal med 13 til 
12.633.
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Frandsen

Vestkysten
Avisen med

de mange gode sider

(^HBach-Svendsen (|)
”^■^BREDGADE 66. 6900 SKJERN. TLF.(07)35 00 45 imb

GAVER . GLAS . PORCELÆN 
KØKKENUDSTYR

LANGBOS

BREDGADE 40 . 6900 SKJERN
TLF. 35 00 77

Skjern Bådene
Ringkøbingvej 20

Tlf. 35 08 95

Serigrafi 
Bogtryk/Offeet

Skjern serigrafi/ofiset
Vendersgade 4, 6900 Skjern

07-351800

Oktober
1. Købmand John Wagner, Amagertorv, 
havde inviteret Skjern Husmoderfor
ening på et aftenbesøg i butikken. - De 
dårlige tider for såvel byggebranchen 
som for offentlige anlægsvirksomheder 
har ført til, at ingeniørfirmaet Skyum, 
Karkov og Tønnesen lukker forretnin
gen. Firmaet har haft denne afdeling i 
ca. 12 år.
2. Skjern Husholdningsforening har 
holdt sin årlige høstfest, hvor præste- 
parret Lumholt, Ølgod, underholdt.
3. Skjerns nye diskotek »Mayfair« i Ny
gade 1 åbnede efter nogle hektiske dage 
med indsætning af nyt inventar, nyt lys
anlæg og nyt musikanlæg.
5. Karin Mølvad indtrådte som ny for
pagter af restaurant »Syveren«.
6. Skjern Strandjagtforening holdt gene
ralforsamling, hvor det især var fred
ningen af Ringkøbing Fjord, der gav an
ledning til diskussionen. Til bestyrelsen 
nyvalgtes Leo Johannesen.
7. I Kirkeskolens aula gav Pia Rauf og 
Finn Olafsson koncert. - Ved en sogne
aften i det nye kirkehus i Skjern talte 
cand. pæd. Karen Lundblad om »Vor 
kirkes oplæring af de barnedøbte og 
hjælp til forældrene.«
9. 280 pensionister var til fest, indbudt 
af Skjern kommune. Der var fællessang, 
fælles kaffebord og underholdning ved 
pensionistorkestret fra Ådum og Anton 
Kjeldsen fra Stauning. - Sammen med 
andre byer i Midtjylland var Skjern med 
i en stor CF-øvelse.
10. Guldalderklubben har været på ef
terårstur. Man kørte over Bork til Ny
mi ndegab.
14. Forfatteraften på Skjern Bibliotek, 
hvor forfatteren Merete von Eyben læ
ste op af sin roman »Efterveer«. - De ni 
husholdningsforeninger i Skjern-Tarm- 
kredsen havde indbudt til møde, hvor 
Ebbe Espersén, Outrup, talte øm de 
handicappede og deres problemer i vort 
samfund.
19. Ved ruinbyen i Stauning gennem
førte hjemmeværnet sin årlige kom
pagniøvelse.
20. Inden for den sidste måned har 
endnu to Skjern-firmaer måttet afske
dige folk på grund af den dårlige ar
bejdssituation. Entreprenør Flemming 
Rohde er gået ned fra 40 til 19 medar
bejdere, mens man hos Skjern Huse nu 
er nede på 11, hvor man før var 30. - 
På diskotek »Mayfair« afvikledes et 
show med fremvisning af de sidste nye 
tøj- og hårmoder.
21. På generalforsamlingen i KFUM og 
KFUK diskuterede man, om de 85 for
eninger, der findes i Skjern, måske mod
arbejder og overlapper hinanden. Til 
bestyrelsen nyvalgtes Anni Vendelbo, 
Berit Kristensen og Erling Larsen.
23. Der ser noget bart ud omkring Vest- 
jydsk Handelsskole, efter at de mange 
store popler er blevet fældet. Det var 
imidlertid en nødvendighed, da træernes 
rødder voksede meget hurtigt og øde
lagde såvel skolens kloaksystem som 
naboens have.

26. I Bredgade 81 er der nu mulighed 
for at komme både til kiropraktik og til 
Mensendick gymnastik. Det er lærer
inde Ingrid Thue Nielsen og kiroprak
tor Niels Clausen, der deler lokalerne. - 
På Bundsbæk Mølle kunne man se, 
hvordan man i gamle dage behandlede 
ulden. Kristian Krejbjerg kartede, og 
Dinna Mathiasen spandt, medens Vera 
Oldagcr brugte væven.
27. 1 missionshuset på Finderupsvej di
skuterede menighedsrådene i Skjern og 
Ringkøbing provstier kristendomsunder
visningen. - Musikforeningen for Skjern- 
Egvad havde i samarbejde med Forenin
gen Norden arrangeret en sangaften på 
Kirkeskolen.
29. På generalforsamlingen i Kirkeligt 
Samfund sagde formanden, Egon Sø
gaard, i sin beretning, at den nye præ- 
steordning i Skjern må ses som en for
ringelse. Egon Søgaard trak sig tilbage 
som formand. Til bestyrelsen nyvalgtes 
konsulent Kr. Ravn.
30. Sognepræst Niels Jørgen Jensen, 
Sdr. Lem, talte ved et møde i Kirkeligt 
Samfund. Emnet var menneskets van
skelighed ved at udtrykke sig med ord. 
- Ved en familieaften i missionshuset 
på Finderupsvej, arrangeret af KFUM 
og K samt Indre Mission, talte Liscy 
Maksten, Blåkilde.
31. Der blev holdt rejsegilde på det nye 
beskyttede værksted på Tømrervej. For
uden formanden for amtets social- og 
sundhedsudvalg, C. A. Lauritsen, talte 
den daglige leder af værkstedet, Helge 
Simonsen, og formanden for Evnesva
ges Vel i Skjern, Uffe Skærlund, Lyne.- 
Alle Hjems Aftener har holdt sit okto
bermøde i det nye kirkehus. Pastor Kaj 
Glud Pedersen, Lemvig, talte om 
»Angst, frustrationer og følelser i hver
dagen«.

Jernvej 3 . Skjern
Telefon (07) 35 05 69
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Krondiamant- 
bryllup
April 1981
27. Fotograf P. Th. Graversen og hu
stru, Præstegårdsvej 13.

Diamantbryllup
November 1980
21. Fhv. barbermester Evald Simesen og 
hustru, Østre Allé 40.

December 1980:
5. Fhv. landpost H. C. Husted og hustru, 
Lindeallé 12.

Guldbryllup
December 1980
5. Karen og Karl Mortensen, Amager
vej 10.

April 1981
6. Thilde og Viggo Nørmark, Klokke
bjerg.

Juni
18. Thyra og Jens Reichardt, Hassel
vej 6.

August
19. Elna og Chr. Andersen, Bækgårds
vej 11.
27. Anna og Otto Hansen, Violvej 7.

September
13. Fhv. smedemester M. P. Hansen og 
hustru, Engtoften 2.

April
Lene og Hans Jørgen Jacobsen, Fredens
gade 3.
7. Sonja og Eigil Pedersen, Farverivej 2.

Maj
27. Kanna og Verner Johnsen, Kloster
vej 24.
30. Tove og Erik Lund, Bækgårdsvej 18.

Juli
8. Dagny og Egon Andersen, Skjern Bo
ligmontering.

September
8. Ellis og Leif Pedersen, Kongevej 42.
- Agnethe og Jens Boysen, Bækgårdsvej
31.
15. Bodil og Orla Krogh Hansen, Eng
toften 10.
24. Edith og Svend Thygesen, Hedeby
vej 1.

Oktober
28. Vera og Erling S. Vilhelmsen, Svin
get 14, Skjern.

Sølvbryllup
November 1980
15. Anna og Sigurd Tang, Grønningen
11.

Januar 1981
22. Gurli og Arnfred Andersen, Kloster
vej 32.
29. Henriette og Theodor Jensen, Lunde
vej 18.

Februar
18. Anne Dorthea og Johannes Kous
gaard Mikkelsen, Lundevej 20 A.
25. Mette og Aksel Jensen, Vestervæn
get 48.

Marts
17. Dinne og Gerløv Leding Jensen, Dal
vej 8.
24. Karen og Svend Mastrup, Bredgade 
130.
28. Rita og Niels Skjerning, Mosegårds
vej 2.

Bryllup
November 1980
15. Specialarbejder Asta Jensen, da af 
Ejner Jensen, Hvalsø, og kreaturslagter 
Lars Erik Kristensen, Dalbrinken 37. - 
Klinikassistent Anny Mortensen og 
chauffør Laurids Hansen, Ånumvej, 
Skjern.
22. Lis Refsgaard Pedersen, Birkevæn
get 10, Videbæk, og Niels Kallestrup- 
Skjern. - Bitten K. Mathiasen, d. af 
Børge Mathiasen, Skjern, og Hans Ejner 
N. Jensen, Herning.
28. Birthe Adler Juul, Skjern, og Aage 
Johnsen, Adelvej.

December 1980
5. Anne-Marie Thomsen, Skjern, og 
Hans Sølvsten, Gjerlev.
26. Jane Holdgaard, d. af Elly og Ove 
Holdgaard, Fredensgade, og Karsten Sø
rensen, Hørsholm.

Januar 1981
17. Helle Nørgaard Stærk, Skjern, og 
tjener Carsten Olesen, Ålbæk, Frede
rikshavn.
30. Merete Johansen, d. af afdøde Sv. 
Johansen, og Orla Dahl Jepsen, Ring
købingvej 4.

Februar
28. Hanne Fahl, Nr. Bork, og Henry 
Bonnet, s. af Inger Nielsen, Fyrrevæn
get 6.

Marts
7. Bente Dalgaard, Ådum, og Bjarne 
Olesen, s. af Egon Olesen, Skjern.
20. Vivian Pagaard Thomsen, Hemmet, 
og Peder Thomsen, s. af Ejner Thomsen, 
Skjern.

April
16. Sygehjælper Kirsten Ostergaard, Al
bæk, og lærerstuderende Aksel Øllgaard, 
Vostrup.

Maj
9. Jonna Rabek Nielsen, Dejbjerg, og 
Henning Seindal, Bølling.
16. Børnehavelærer Jonna Jørgensen, 
Nr. Nebel, og ingeniør Erik Borg Niel
sen, Ånumvej 7.

Juni
6. Vita Lillebæk, d. af købmand Verner 
Lillebæk, og Niels Jørgen Nielsen, Bor
ding. - Kontorass. Anette Nielsen, Præ
stegårdsvej 8, og elektromekaniker Pe
ter Jensen, Skovbrynet 12.
27. Sygehjælper Anette Lauridsen, Rem- 
merhus, og smedesvend Jørn Kolding, s. 
af Fredo Nielsen, Pileallé.

Juli
8. Lærer Susanne Andersen, Funder, d. 
af Dagny og Egon Andersen, og lærer 
Poul Kristian Madsen, Funder, s. af 
Esther Madsen.
18. Lærer Bente Jensen, Varde, og me
kaniker Jørgen Holm, Varde, s. af Edith 
og Aage Holm, Marup.
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25. Politibetjent Ilse Brandt Madsen, d. 
af Sara og Brandt Madsen, Østergade 
32, og lagerekspedient Christian Thom
sen, Herborg. - Sygehjælper Birgit Rah- 
bæk, Skjern, og lærerstuderende John 
Christensen, Øster Smedegårds vej, s. af 
Kristine og Børge Christensen, Måge
vej 9.
31. Karen Thygesen, d. af Edith og Sv. 
Thygesen, Hedeby, og Ole Lykke An
dersen, d. af Inger Lykke Andersen, 
Langagervej 40.

August
8. Lærer Else Wadmann, Frederikshavn, 
og lærerstuderende Hans Kr. Lauritsen, 
s. af Lis og Eigil Lauritsen, Birkallé 17.
15. Lene Rysgaard Strøm og Svend 
Charly Christensen, Skovagervej 24, Dej
bjerg.
21. Inger Østergaard Meistrup, Skjem, 
og Egon Carlsen, Skjem.
22. Lene Ager, d. af Hans Chr. Ager, 
Skjern, og Torben Juulsager, Ringkø
bing.
28. Ragna Nielsen, Hjejlevej, og Poul 
Engsig, Hjejlevej.
29. Line Jensen, d. af Keld A. Jensen, 
Skjern, og Ole Eckholdt, Tarm. - Labo
rant Lilian Mortensen, d. af Edith og 
Alfred Mortensen, Skjern, og læge Ar
nie Willis, Washington, USA. - Kontor
elev Mette Marie Abildtrup Dalgaard, 
Fiskbæk, og bankassistent Jørgen Weise 
Dalgaard, s. af rutebilejer Inger Dal
gaard, Skjern.

September
5. Inga Nygaard Rasmussen, d. af Kri
stine og Hans Rasmussen, Åbrinken 40, 
og Ove Nygaard Nielsen, Stakroge.

Oktober
17. Lærer Signe Sandager Jeppesen, d. 
af Anne K. Jeppesen, Skjern, og inge
niør Niels Christian Mikkelsen, Heden
sted.
24. Herdis Nissen og Knud Ingolf Dam- 
gaard Andersen, Bramminge, s. af Else 
og Holger Damgaard Andersen, Skjern.

Fødselsdage
November 1980
3. Karen Sefton Andersen, Bækgård s vej 
13, 60 år.
6. Anders Nørgaard, Marupvej 34, 60 år.
12. Grethe Søndergaard Christiansen, 
Spættevej 10, 60 år.
19. Henry Thorup, Dalgårdsvej 3, 50 år. 
22. Slagtermester Leo Andersen, Bred
gade, 60 år.
24. Ricard Møller Christensen, Øster
gade 103, 60 år. - Agnethe Boysen, Bæk
gårdsvej 31, 50 år.
25. Ingvard Mortensen, Langagervej 17, 
60 år. - Henrik Nehlsen, Bredgade 86, 
50 år.
28. Maskinmester Verner Lindhardt, 
Løvsangervej 2, 50 år.
30. Peder Bjerg, Skolegade 10, 60 år.

December 1980
3. Laura Toft Sørensen, Marupvej 38, 
60 år.
11. Autoforhandler Jørgen Kr. Søren
sen, Vardevej 42, 70 år.
13. Kirstine Clausen, Vardevej 40, 85 år.
14. Jens Andersen, Parkallé 6, 50 år.
75 år.
19. Johannes Kirkegaard, Nygade 40, 
60 år.
21. Martha Hansen, Bækgårdsvej 13,
22. Fhv. taxa-vognmand Chr. Pedersen, 
Holstebrovej 19, 80 år. - Tove Rasmus
sen, Pilcallé 1, 50 år.
25. Guldsmed Hans Larsen, Bredgade
63, 50 år.
29. Grosserer Børge Jensen, Danmarks
gade, 60 år.
30. Esther Jensen, Solsortevej 2, 60 år.

Januar 1981
3. Stinne Bork, Kongevej 43 A, 80 år.
4. Peder Horskjær, Østergade 61, 85 år.
10. Fhv. bagermester Jens V. Krogh, 
Åbrinken 5, 70 år. - Landinspektør 
Knud Lindhard, Engtoften 11, 70 år.
13. Kathrine Homann, Vardevej 6, 70 år.
15. Ejler Staal, Løvsangervej 7, 50 år.
20. Inger Astrup, Anlægsvej 5, 80 år.
21. Hans Jensen, Klokkebjerg, 85 år.
24. Pedel Frode Johnsen, Klostervej 20, 
65 år. - Portør Arne Johnsen, Kongevej 
43, 65 år.
27. Kreditforeningsdirektør K. M. Dide- 
riksen, Amagervej 98, 50 år.
29. Jens Thomsen, Klokkebjerg, 90 år.
30. Fhv. karetmager Otto Siersbæk, Østre 
Allé 11 B, 80 år.

Februar
2. Egon Andersen, Østre Allé 35, 60 år.
3. Emma Ganer Mikkelsen, Fredensgade
64, 75 år. - Niels Frost Andersen, Ring- 
købingvej 23, 70 år.
4. Handelslærer Karsten H. Nielsen, 
Lønborgvej 5, 50 år. - Inger Jensen, De 
gamles Hjem, 85 år. - Mads V. Ander
sen, Klostervej 26, 50 år.
6. Forsikringsinspektør E. Studsgaard 
Madsen, Grønningen 15, 60 år.
8. Fhv. afdelingssygeplejerske Thora 
Rindum, Ånumvej 151, 60 år.

10. Fhv. gdr. Anders Vestergaard Svend
sen, Parkallé 5, 90 år.
15. Dagny Agerbo, Østergade 35, 70 år.
- Pedel Emil Nielsen, Spættevej 2, 70 år.
18. Anna Marie Nielsen, Lindeallé 20, 
70 år.
24. Anders Aarup Andersen, Varde vej
32, 70 år. - Kathrine Vendelbo, Nygade
21, 80 år.
27. Aage Høgfeldt, Nygade 26, 75 år.

Marts
5. Fhv. togfører Fredo Nielsen, Pileallé
11, 60 år.
16. Oskar Guldberg Madsen, Jernbane
gade 6, 70 år.
19. Mary Jakobsen, Vardevej 73, 60 år.
22. William Hvolgaard, Poppelallé 11,
70 år. - Fru Mary Andersen, St. Nør- 
gårdsvej 12, 80 år.
25. Herdis Eriksen, Klokkebjerge vej 30, 
50 år.
26. Betty Lillebæk, Holstebrovej 1, 50 
år.
31. Gdr. Thomas Ganer, Stauningvej 2, 
70 år.

April
I. Thorvald Emil Pedersen, Svalevej 2, 
70 år.
II. Jernbanearbejder Vilhelm Mikkelsen, 
Vardevej 94, 60 år.
13. Ellen Gregersen, Klokkebjerge vej 64, 
75 år.
17. Elly Anna Johnsen, Klostervej 20, 
60 år.
27. Holger Damgaard, Østergade 31, 50 
år. - Bager Kristian Mortensen, Brink
vej 3, 50 år.
29. Chr. Sinnbeck, Fasan vej 6, 60 år.

Maj
1. Gdr. Søren Vestergaard Jensen, Nat
tergalevej 3, 70 år.
2. Astrid Plauborg, Klostervej 90, 70 år.
10. Syss Simonsen, Langagervej 20, 50 
år.
11. Karen Madsen, Grønningen 24, 90 
år.
14. Olga Johnsen, Bredgade 20, 75 år.
20. Aase Matthiesen, Præstegårdsvej 22,
50 år. - Otto Ahle Jensen, Spurvevej 3, 
60 år.
24. Grethe Nørremark, Vester Marupvej
7, 60 år.
26. Entreprenør Arnold Andersen, Kon
gevej 33, 75 år.

Juni
8. Britha Sikjær, Ånumvej 157, 50 år.
13. Hans Bank Mikkelsen, Bredgade 62, 
65 år.

Juli
1. Karen Rahbek, Alkjærsigvej 4, 60 år.
8. Karen Margrethe Jensen, Vardevej 
57, 60 år.
19. Marie Nørrum, Svalevej 1, 75 år.
21. Ane Marie Johnsen, Klostervej 11, 
70 år.
26. Installatør Eigil Pedersen, Farveri
vej 2, 50 år. - Fhv. gdr. Hans Iversen, 
Østergade 90, 75 år.
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August
16. Chr. Lauridsen, Holstebrovej 30, 80 
år.
17. Johanne Ladekjær, Østervang 16, 
80 år.
20. Aage Mortensen, Klostervej 34, 75 
år.
22. Bagersvend Peter Nielsen, Enghave
vej 1 B, 50 år.
24. Jens Laurids Jensen, Ringvejen 2 A, 
70 år.
26. Fhv. landpost Axel Johnsen, Klo
stervej 11, 70 år.
31. Bogtrykker Arne Gullander, Fre
densgade 76, 60 år. - Augusta Nørmark, 
Langagervej 19, 85 år.

September
Overdyrlæge Peter Kristensen Petersen, 
Allikevej 3, 60 år.
6. Depotindehaver Wagn Dalgaard, Eng- 
siggade, 50 år.
8. Hans Th. Christiansen, Holstebrovej 
84, 80 år.
13. Verner Lillebæk, Holstebrovej 1, 
50 år.
14. Annelise Lauridsen, Arnborgvej 5, 
50 år.
16. Emma Danielsen, Jernbanegade 3,
80 år. - Chr. Lauridsen, Holstebrovej
30, 80 år.
19. Johanne »Esbjerg« Lauridsen, De 
gamles Hjem, 90 år.
21. Marie Søndergaard, Vardevej 11, 
70 år. - Ernst Poulsen, Vestervænget 
42, 50 år.
25. Kurt Sørensen, Svalevej 2, 50 år.
26. Olaf Hauch, De gamles Hjem, 101 
år.
27. Mama Gade Jensen, Grønningen 9,
70 år. - Peder Nørremark, Ringkøbing- 
vej, 75 år.
29. Fabriksarbejder Else Christensen, 
Bredgade 17, 50 år.

Oktober
1. Stenhuggermester N. Chr. Vendel- 
bjerg, Kløvervænget 3, 70 år.
5. Iris Vestergaard, Solvænget 12, 50 år.
13. Fhv. ostegrosserer H. P. Pedersen, 
Vardevej 23, 70 år.
14. Vicevært og brandmand Jens Dahl 
Jepsen, Fredensgade 66, 60 år.
17. Kirstine Laursen, Pileallé 27, 75 år.
20. Metha Agerbo Graversen, Mellem
gade 7 B, 85 år.
22. Arne Faurholt, Østre Allé 11 A, 75 
år.
31. Bogtrykker Jens Jespersen, Øster
gade 48, 60 år.

Jubilæum
December 1980
1. Banebetjent S. E. Poulsen, Nørregade 
20, 25 års jubilæum hos DSB.

Februar 1981
2. Skjern Strandjagtforening, 25 år.
7. A/S Skjern Bank, 75 år.
14. Julie og Knud Kjærgaard, Nørre
gade 26, 25 år som koncessionsindeha
vere af ruten Skjern, Stauning, Ringkø
bing.
28. Vognmand Morten Rahbek, 50 års 
forretningsjubilæum.

Marts
7. Murermester Svend Husted, 20 års 
jubilæum som formand for Skjern og 
Omegns Mesterforening.

April
2. Skjern Havekreds under Jysk Have
selskab, 60 års jubilæum.
13. Efteruddannelsescentret EUC, 10 års 
jubilæum.

Maj
2. KFUM& K’s Idrætsforening, 50 års 
jubilæum.
17. Overpostbud Henning Bæk Vester
gaard, Irisvej 12, 25 års jubilæum ved 
Skjern Postkontor. - 17. Overportør 
Svend Aage Jensen, Birkvej 4, 25 års 
jubilæum ved DSB.

Juni
11. Skjern-Tarm-egnens Landboforening, 
125 års jubilæum.
18. EUC (Efteruddannelsescentret ved 
Teknisk Skole) 10 år.
23. Skjern Skakklub, 60 års jubilæum. 
Med 60 års medlemsskab udnævntes 
samtidig Alfred Poulsen til æresmed
lem.

Juli
1. Omsorgsassistent Ruth Pedersen, 
Skovbrynskollegiet, 25 års jubilæum ved 
åndssvageforsorgen.

September:
1. Ruth og Johs. Kobbelgaard, 25 års 
jubilæum som forstanderpar på børne
hjemmet »Rosengården«.
19. Herreekviperingsforretningen Als
holm & Madsen, 80 års jubilæum.
28. FDF’s 70 års jubilæum.

Oktober
1. Kommunaldirektør A. Ankersen, 50 
års jubilæum ved Skjern kommune.
19. Skjern Husmoderforening, 50 års 
jubilæum. Samtidig udnævntes tre æres
medlemmer: fru Ingeborg Bennedsen, 
fru Kirstine Nielsen og frk. Ellen Jen
sen, Klokkebjerg.
25. Skjernkredsens Soldatervenner, 50 
års jubilæum.

Udnævnelser
Januar 1981
1. Postbud K. E. Knudsen er udnævnt 
til overpostbud samme sted. - Værkfø
rer Erik Nørgaard Jacobsen udnævnt til 
kompagnichef for hjemmeværnet i 
Skjern efter Jens Lykke Jensen, som 
trak sig tilbage efter 14 år som chef.

Februar
1. Overassistent i socialforvaltningen på 
Skjern rådhus, Kaj Lysgaard er udnævnt 
til fuldmægtig i samme forvaltning. - 
Assistent Gunnar Jensen flytter fra bog
holderiet til socialforvaltningen som 
overassistent med virkning fra samme 
dato.

Juli
1. Lærer Knud Kjelgaard udnævnt til 
overlærer ved Skjern Byskole.

Juni
1. Filialbestyrer Kjeld Alsholm, Borris 
Bank, er forflyttet til Skjern Bank og 
samtidig udnævnt til bankkonsulent. - 
Skjern Bank har udnævnt Erik Wunder
lich til ny bestyrer af Borris Bank.

August
29. Advokat Henrik Thors tholm er op
taget som kompagnon i landsretssagfø
rer Hans Abildgaards advokatfirma.

Medlem af direktionen for Skjern Jern
industri A/S, Skjern, Jørn Andersen, 
Østervang 6, er indvalgt i selskabets be
styrelse.

En ledig stilling som lokomotivassistent 
på prøve i DSB er blevet besat med 
Johnny Gregersen Tranevej 6, der skal 
tiltræde med ansættelse ved maskinde- 
pot Århus H.

Oktober
Klasselotteriet får 19. oktober en ny 
kollektrice i Skjern, idet Elly Byskov 
Jensen nu trækker sig tilbage, efter at 
hun er blevet 72 år. Hun har passet kol
lektionen i 7 år. - Som ny kollektrice er 
antaget Anne Marie Kousgaard, Lunde
vej 2 A.

November
1. Skjern Byråd har ansat skolepsykolog 
Kirsten Magwentshu, Horsens, som sous
chef ved den psykologisk-pædagogiske 
rådgivning for Skjern og Egvad kom
munes skoler. Hun afløser cand. psyk. 
Leif Christensen, Århus, der har vika
rieret i stillingen.
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Eksamen
Gitte Christensen, Skjern Apotek, har 
bestået eksamen som apoteksassistent 
på apoteksassistentskolen i Hillerød.

Lærereksamen
Fra Nr. Nissum Seminarium: Egon 
Ostergaard Jensen og Knud Ingolf Dam- 
gaard Andersen. - Fra Herning Semina
rium: Mette Louise Kristensen og An
nette Thomsen.

Laboranteksamen
er på Frederikshavn tekniske Skole be
stået af Vera Engrob Nielsen.

Bygningsingeniøreksamen
er på Ingeniørhøjskolen i Horsens be
stået af Claus Bech Homann, Skjern.

Bent Fomsgaard, s. af P. Fomsgaard, 
Østervang, Skjern, har på Århus Musik
konservatorium bestået diplomeksamen 
i cellospil og derefter fået stilling i Dan
marks Radioorkester.

Svendeprøve
Som automekaniker har følgende be
stået svendeprøve på Skjern tekniske 
Skole:
Jan Hansen, Bølling (udlært hos Auto
huset, Skjern).
Knud Ejgil Vestergaard (udlært hos 
Skjern Motorcompagni).
Ole Pedersen, Bølling (udlært hos Skjern 
Motorcompagni).
Søren Nicolajsen, Danmarksgade 47 (ud
lært hos Skjern Motorcompagni med ka
rakteren »vel udført«).

Kristian Kjær Gammeljord, Sædding 
(udlært hos Traktor- og Maskinforret
ningen Lynge pedersen, Skjern, som 
lastvognsmekaniker).
Kristian Thing har på Haslev Hånd
værkerhøjskole bestået prøve som ka
rosseribygger (udlært i firmaet Skjern 
Autoopretning).
Pia B. Olsen har som damefrisør be
stået svendeprøve på Herning tekniske 
Skole (udlært hos Mette Holm, Skjern). 
Frank Jespersen, Skjern, har bestået 
svendeprøve som elektriker med beteg
nelsen »særdeles veludført« (udlært hos 
Brdr. Christiansen, Skjern.
Søren Langballe, Skjern, har bestået 
svendeprøve som elektriker med beteg
nelsen »særdeles veludført« (udlært hos 
fa. Martin N. Bonde & Co., Skjern.
Poul Erik Mølleskov, Skjern, har be
stået svendeprøve som værktøjsmager. 
Han er udlært hos REVA, Skjern.
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Dødsfald
November 1980
7. Frands Fritze, Nørregade 29, 94 år.
20. Bodil Marie Jakobsen Hounsgaard, 
Klostervej 18, 69 år. - Jens Erik Bertel
sen, Danmarksgade 21, 64 år.

December 1980
4. Magna Ingeborg Spang, Klokkebjerg, 
80 år.
6. Mads Robert Bjergbæk, Klostervej 30, 
69 år.
14. Anne Marie Andersen, De gamles 
Hjem, 85 år.
18. Kristiane Nielsen Lauridsen, De 
gamles Hjem, 89 år.
24. Thora Marie Hahne Christensen, 
Bredgade 14, 89 år.
25. Jens Frederik Hornstrup Poulsen, 
De gamles Hjem, 86 år.
29. Edel Johnsen, Kjærs Allé 10, 58 år
30. Fhv. manufakturhdl. Harry Bank,

84 år.

86 år. - Anna Johanne Magdalene Pa- 
gaard, Klostervej 74, 69 år.
10. Klara Kirstine Jespersen, Klostervej 
2, 74 år. - Else Marie Sørensen, Klokke
bjerg, 92 år.
27. Mariane Andersen, Klokkebjerg, 73 
år.
31. Karl Victor Mortensen, Amagervej 
10, 71 år.

Februar
5. Mary Anna Ager, Østervang 14, 76 år. 
- Hans Ole Damgaard Eskildsen, De 
gamles Hjem, 82 år.
14. Anna Hulda Sørensen, Østergade 80, 
64 år.
21. Jens Karl Marinus Jensen, Stauning- 
vej 6, 72 år.

26. Mary Augusta Sandbæk, Klokke
bjerg, 72 år. - Mads Chr. Høghøj, Klok
kebjerg, 62 år.

Marts
3. Fhv. murermester Otto Regner Ru

dolph Høgfeldt, Marupvej 24, 71 år.
6. Anna Christine Nielsen, Engsiggade 9, 
83 år.
7. Hedvig Amanda Mattsson, Østre 
Allé 26, 79 år.
24. Maren Rahbæk Larsen, Bredgade 94, 
79 år.
26. Gunnar Majgaard Nielsen, Ånumvej 
95, 47 år.

April
2. Karen Sørensen, Vardevej 78, 74 år.
17. Anna Marie Drewsen,, Klokkebjerg,
83 år. - Jensine Marie Stobbe, Klokke

Januar 1981
5. Irene Kathrine Holm Jensen, Skov
vænget 3, 48 år.
9. Andrea Jakobsen, Klokkebjerg, 71 år. 
- Jens Peder Frandsen, Klokkebjerg,

bjerg, 87 år.
21. Hans Kristian Hansen, De gamles 
Hjem, 80 år.
26. Knud Valdemar Balthzersen, Fasan
vej 1, 78 år.

år.
19. Kirstine Marie Jensen, De gamles 
Hjem, 95 år.
20. Tandlæge Sven Conrad Paludan, 
Grønningen 16, 72 år.
25. Karen Kirstine Jensen, Åhvile, 88 år.
26. Fhv. skoledirektør Johs. Bank, Ka
lundborg (tidl. Skjern), 69 år.

27. fens Kristian Jensen, Fredensgade
69, 62 år.

Juni
2. Jes Møller Andersen, Klokkebjerg, 90 
år. - Bent Fjord Pedersen, Amagervej 9, 
51 år.
5. Bodil Mikkelsen, Bredgade 20, 85 år.
6. Mikkel Nielsen Mikkelsen, Bredgade

102, 95 år. - Fhv. cementstøber Niels 
Kristian Frandsen, Mellemgade 7 C, 87 
år.
15. Agnes Mathilde Sørensen, Svinget 8, 
88 år.
17. Fhv. landpost Kristian Marinus Pe
der Laurids Henriksen, De gamles Hjem, 
85 år.
25. Otto Emil Fjord Pedersen, Langager
vej 4, 75 år.

Juli
2. Mads Pedersen Toft, Nygade 10, 79 

år.
8. Valdemar Rasmussen Nørgaard, Præ
stegårdsvej 15, 59 år.
14. Emmy Nielsen, Fredensgade 1, 69 år.
15. Jens Peder Madsen, Langagervej 11, 
85 år.
25. Petra Severine Engelbreth, Grønnin
gen 6, 65år.

August
3. Mette Marie Nielsen, Chr. Hansens- 
vej 4, 70 år.
10. Carl Chr. Jensen, Amagervej 29, 
82 år.
13. Inger Kirstine Jensen, De gamles 
Hjem, 85 år.
15. Knud Kjeldsen, Ånumvej 12, 70 år.
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16. Kathrine Georgine Jensen, Østre 
Allé 20, 74 år. - Elna Marie Thorup,

Vardevej 96, 76 år.

September

1. Fru Helga Jæger, Bredgade 14, 77 år. 
5. Christen Nørmark, Nygade 8, 86 år. - 
Inspektør Egon Ellegaard Eriksen, Øster
vang 53, 63 år.
7. Borup Kristian Olesen, Klostervej 21, 
66 år.
19. Nina Marie Smedegaard Faartoft, 
Østervang 12, 74 år.
20. Ole Vestergaard Olesen, Klokke
bjerg, 60 år.
21. Johanne Margrethe Grønlund, Skole

Oktober
9. Erna Thormine Andersen, Vardevej
14, 75 år. - Petra Pedersen, Oldager,

Vardevej 19, 83 år.
11. Vognmand Jakob Agerbo, Østergade 
35, 74 år.
12. Olga Marie Jensen, Klokkebjerge vej 
28, 79 år. - Dagny Oline Klemmensen, 
Bækgårdsvej 17, 78 år.
14. Ejner Nielsen Ove, Østergade 72,
72 år.
16. Anders Aagaard Pedersen, Klokke
bjerg, 78 år
25. Klara Marie Lund, Østre Allé 79,
77 år. - Agnethe Lund, Klokkebjerg,
73 år.
30. Mette Johanne Kirstine Kæseler, 
Klokkebjerg, 80 år.

gade 11, 86 år.
23. Jens Lund Birkmose, Klokkebjerg, 
75 år.
28. Karen Cecilie Loftlund, Klokkebjer- 
gevej 32, 54 år.
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Vi leverer kvalitetstryksager i flere farver 

i bogtryk og offset 

med vore moderne maskiner

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