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Isfiskeri på Ringkøbing Fjord
Af J. Chr. Strandbygaard, Ølgod

I den fritids- og hobbyverden, der 
optager en stadig større del af vor 
tid, burde mange omkring Ringkø
bing Fjord være opmærksom på 
den overdådige sportsplads, som is
vintren grandiost skænker alle til 
den frieste afbenyttelse.

Man kommer solbrændt hjem ef
ter en dag på skøjter på glitrende 
glasklar nyis, og en langrendstur på 
gammel is rundt om fjorden kan 
måle sig med den mest barske skitur 
i højfjeldet. Vejret kan skifte fra 
time til time. En tur, der starter i 
høj sol, kan ende i tyk tåge, blæst 
eller sne, men alene vejrskiftet er en 
oplevelse. Blæsten og temperatur
forandringer får isen til at bevæge 
sig, så den med høje drøn revner og 
skruer. Især langs skrænter til fjor
dens dybeste områder skruer isen 
sig ind under hinanden, og på få 
timer kan der vokse meterhøje bun
ker af knust is.

Det er klart, at disse voldsomme 
naturkræfter umuliggør fiskeri på 
fjorden bortset fra ålestangning.

I gamle dage havde man dog ud
viklet en særlig form for isfiskeri, 
såkaldt pulsefiskeri, hvor man trak 
en bred ketcher gennem en savet 
rende i isen, medens man slog med 
nogle hule, traktformede køller i 
vandet, for at støjen skulle få fi
skene til at trække sammen om det 
åbne vand.

Først efter sidste krig begyndte 
højt specialiseret fiskeri, hvis forud
sætning var et solidt isdække, og 
her vil vi beskæftige os lidt med, 
hvorledes det gik til, at der midt i en 
isvinter blev leveret 8.000 pund 
skrubber og helt fra Bredgade 17 i 
Skjern.

Historien begyndte nogle år tidli
gere under krigen. Det blev pludse
ligt muligt at sælge ferskvandsfisk. 
Efter forholdene var der gode priser 
på skaller og gedder. På fiskeauk
tionerne i Ringkøbing blev det me
ste opkøbt til eksport til Tyskland.

Ret hurtigt kom der et givtigt fi
skeri i gang, især ved »Bøste- 
knold« og ved »Old sø«.

Slagteriet i Skjern udledte efter 
vore forhold i dag meget urenset 
spildevand i Ganer å. Det gav an
ledning til et rigt liv af vandrotter 
og især fede skaller. Det var den
gang, Johannes og Erik Larsen, 
sønner af Peter Larsen, som havde 

en gård midt i Skjern mellem den 
gamle lægebolig og C. Jensen’s 
købmandshandel, begyndte at fiske 
med net, og inden længe var de i 
fuld gang med at udnytte bestanden 
af skidtfisk.

De fleste vandhuller i engen blev 
gået efter, men hovedparten af fi
skeriet koncentrerede sig om Blind 
åen og Ganer å. Især i begyndelsen 
var der mange fisk. Store gedder, 
op til 24 pund stykket, og kasser 
med skaller blev sendt til fiskeriauk
tionen i Ringkøbing med Kjær- 
gaards rutebil.

Et garn kunne række to eller tre 
gange tværs over åen. Når vi røg
tede garnet - fortæller Erik Larsen 
- sejlede vi frem og tilbage og pil
lede skallerne ud, men lige så hur
tigt, som garnet kom i vandet, var 
der fisk i det igen. Det var sådan en 
dag ude på engen, at vi - Johannes 
og jeg - sad i vores pram og så de 
engelske flyvemaskiner komme 
ganske lavt ind over Skjern og 
bombe slagteriet. Det var 1942.

I jagttiden havde vi altid geværet 
og hunden med på fisketuren, og 

Erik og Johannes Larsen spænder træskøjterne på.
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det gav ofte ænder oven i fiskene. 
En gang var hunden særlig interes
seret i nogle huller i åbrinken ved 
Blindåen, og vi kunne se friske od
derspor ved dem alle.

Inden vi var færdige med at jage 
dem, havde vi skudt fire. Det be
tragtede vi som et overdådigt resul
tat, idet vi fik 150 kr. pr. skind på 
garveriet, så disse fire oddere ud
gjorde en god dagløn.

Lidt senere kom der nogle jægere 
fra Stauning med hunde; de havde 
hørt, at der skulle være oddere ved 
Blindåen; vi skulle ikke have sagt 
noget om, at de lå på bunden af 
vore poser.

Hen på efteråret plejede Skjern 
åen at gå over sine bredder og over
svømme engen. Der kunne være 
store vandflader fra engene syd for 
Borris til fjorden. Når vinterens 
kulde satte ind, frøs engen til, og 
man kunne løbe på skøjter fra 
Skjern og til fjorden. Johannes var 
en fremragende skøjteløber. Vi løb 
begge to på træskøjter, som Søren 
Lunde ved viadukten lavede. Fines
sen ved træskøjter, som har en lang



historie på fjorden, er, at de er så 
lave, at man kan holde ud at løbe på 
dem en hel dag; desuden bindes de 
på foden og kan bruges til al slags 
fodtøj, men især til gummistøvler, 
og det kunne jo være nødvendigt 
hen på foråret, når der var vand på 
isen.

Ved krigens afslutning var skalle
fiskeriet også slut, der var ikke ret 
mange skaller tilbage. Vi besluttede 
at bruge nettene ved at sætte dem 
ind under isen på fjorden. Vi cyk
lede til Stauning havn, dengang 
kaldte man den bare »renden«, og 
det var første gang i vinteren 1945/ 
46. Vi tog afsted efter morgenmalk
ningen. Vi cyklede derud og havde
4-5 garn på cyklen. Ude ved renden 
spændte vi skøjterne på, og skub
bende en isslæde foran os løb vi ud 
på isen. Ca. 3 km ude kom vi til 
skrænterne hvor fjordens meget 
lave vand på et ganske kort stykke 
sænker sig ned til fjordens dybeste 
områder med 4-6 meters dybde. 
Her på kanten af det dybe vand 
satte vi garn efter helt og helt ude på 
det dybe vand efter skrubber.

Det gav rigtig mange fisk. Jeg har 
oplevet 180 skrubber i et net. Nettet 
var så tungt, at vi måtte være to til 
at løfte det over på slæden. På ve
jen hjem solgte vi fiskene - 4 stk. 
for 1 krone - og var der nogen til
bage, blev de solgt i Skjern eller til 
mælkekuskene, som solgte dem vi
dere på deres ture rundt til gårdene. 
Derefter skulle garnene gøres rene 
og ordnes inden næste dag.

Til at begynde med var det til at 
overse, men nogle år senere var hele 
bedriften vokset, og da vi satte 
20-25 garn pr. dag, var vi ofte først 
færdige med at gøre dem i stand 
langt hen på natten. Så mange garn 
kunne vi naturligvis ikke fragte på 
cykel, og allerede året efter det før
ste år lejede vi Muldbjergs Ply
mouth varebil, som mirakuløst 
havde overlevet krigen, og med den
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Johannes Larsen i gang med at trække net op af hullet i isen.

kørte vi ud på isen og begyndte at 
sætte nettene så langt ude som 8 km 
fra kysten. Så langt ud var der ingen 
Stauning-fiskere, der vovede sig; 
men for os var det naturligvis lige
gyldigt, om vi skulle køre de kilo
meter mere eller mindre for at sætte 
net.

Vi turde ikke fortælle Plymouth’- 
ens ejer, Muldbjerg, hvad vi brugte 
bilen til; tænk om den var røget 
igennem isen, og vi så måtte til at 
fortælle ham, at den var 8 km ude 
på fjorden på 6 meter vand; men 
det gik godt, bortset fra at det kneb 
gevaldigt med at skaffe benzin. Vi 
tog ofte Stauning-fiskernes slæder 
på slæb, mod at vi fik nogle liter af 
deres dyrebare kutterbenzin. En
gang var vi på vej ind med to slæder 
på slæb læsset med fisk, da vi opda
gede en stor revne lige foran os. 
Johannes, som sad ved rattet, dre
jede af, men vi havde så meget fart 
på, at slæderne fortsatte lige frem. 
Inden vi så os om, kæntrede de, og 
adskillige kasser fisk blev spredt, 
som fra en centrifuge, og kurede til 
alle sider henover isen.

Selve fiskeriet foregik ved, at 
man lavede et stort hul i isen på ca. 
1 x 2 meter. Isen blev hugget op 
med en isøkse, og skosserne blev 
stablet langs kanterne for at advare 
andre om, at her var et hul, ligesom 

det lettede arbejdet med at finde 
stedet igen.

Fra dette første hul blev en lang 
stang med en flyder i spidsen skub
bet ind under isen, og når den ikke 
kunne komme længere, slog man et 
nyt hul og skød den videre herfra. 
Stangen trak et reb under isen, og i 
enden af rebbet blev garnene bun
det; i alt strakte garnene sig 2-3 km 
og krævede en masse huller i isen 
ved udsætningen; det var et barskt 
arbejde. Isen kunne være op til 30 
cm tyk, og det var et koldt og vådt 
arbejde. Da nettene var sat, stod de 
natten over. Næste dag blev de skif
tet ud med nye net. Et af de store 
problemer var at forhindre nettene i 
at fryse til is, når de kom op af 
vandet, derfor blev de straks dæk
ket med sække og presenninger.

Når vi var kommet hjem og var 
færdige med aftenmalkningen og 
røgtningen, blev de optagne net pil
let rene for fisk og renset for tang 
og krabber. Arbejdet kunne vare til 
2-tiden om natten; som regel gav 
det 6-8 kasser fisk, med ca. 20 kg 
fisk i hver kasse. Fiskekasserne blev 
næste morgen sendt med Kjær- 
gaards rutebil til Ringkøbing, og ef
ter morgenarbejde på gården drog 
vi atter ud på isen for at skifte net
tene; det var ganske drøjt, men det 
gav også penge, og i 1951 havde vi



tjent så meget, at vi kunne købe en 
lille Borgward lastbil. Den blev læs
set med det nødvendige udstyr, 
planker og sække, net og fiskekas
ser. Så snart isen kunne bære, var vi 
derude, men helt farefrit var det nu 
ikke. Et år kom vi for tidligt afsted, 
og da vi kørte ud på isen, opdagede 
vi, at den gik i stykker efter os, så 
man kunne sejle i vores hjulspor. 
Med speederen i bund holdt vi tem
poet og nåede lige i land med skum
sprøjt om baghjulene. Erik Larsen 
fortsætter: Isen dannede også brede 
revner, hvor der enten var helt klart 
vand eller ganske tynd nyis. Her 
lagde vi planker og kørte forsigtigt 
op på plankerne efter at have lagt 
sække på isen, for at vi ikke skulle 
glide ved siden af. Og vi har ople
vet, at mens vi var i færd med at 
lægge bro over en revne, fik bilen 
tynget isen så langt ned, at den med 
et brag dannede en ny revne i en bue 
rundt om bilen, som nu stod og 
gyngede på en isflage. Når vi var 
kommet ud til midten af fjorden, 
parkerede vi bilen og læssede net
tene over på isslæden, tog skøjter 
på og begyndte at sætte net. Vi 
kunne komme op til 3 km fra bilen. 
Engang var det blevet så tåget, at vi 
ikke kunne finde bilen igen. Vi 
holdt kontakt med hinanden ved 
hjælp af vores cigaretlighter. Når vi 
råbte, gav vore stemmer nemlig 
ekko på isen, så vi ikke kunne be
stemme retningen til hinanden. Da 
tændstenen i lighteren var ved at 
være slidt op, var heldet alligevel 
med os, idet Johannes bogstaveligt 
talt i det tiltagende tusmørke van
drede ind i lastbilen.

På vejen hjem sad jeg på køleren 
både for at følge sporet, som man 
svagt kunne ane i et tyndt lag sne, 
men især for at advare mod revner. 
Det var så tåget, at man fra bilens 
forsæde ikke kunne se isen.

Vi udsatte afmærkninger på isen, 
så vi i store træk kunne følge vejen 
fra gang til gang, gamle stager, jule
træer og hvad der kunne bruges. Et 
år havde vi sat en selvdød, stivfros
sen gris op; den stod vagt på isen i 
hele frostperioden og vakte megen 
opsigt.

En anden gang havde vi fotograf 
Graversen med ude for at fotogra
fere vort fiskeri. Det blev tiltagende 
diset, og efter at vi havde skyndet 
på ham flere gange, tog han sig 
sammen og kørte sammen med sin 
kone ind mod lånd i det endnu tyde
lige spor i sneen. Vi var travlt be
skæftiget med garnene og havde 
glemt alt om bilen og blev derfor 
dobbelt forbavsede, da Graversen 3 
kvarter senere dukkede ud af tågen 
fra Hvide Sande-kanten; det var 
ikke lykkedes ham at finde ind til 
land, og det var et fuldstændigt mi
rakel, at han og konen slap levende 
fra turen i tåge og med revner i isen.

Nogle år senere fik vi fat i et 
folkevognsrugbrød, der tidligere 
havde kørt som taxabil. Vi fik den 
omregistreret til privat kørsel, og 
ved at fjerne sæderne i den fik vi en 
mulighed for at løse et af vore store 
problemer, at få pillet fiskene ud af 
garnene, straks de var kommet op 
af vandet. Ved at tænde en primus 
inde i folkevognsrugbrødet kunne 
holde så meget varme, at vi i fred og 

ro kunne pille undermålerne fra og 
sætte dem tilbage i fjorden.

Efterhånden kom der flere isfi
skere til, men vi havde aldrig for
nemmelse af trængsel, og der var 
altid god plads og langt til nærme
ste fiskere; men det hændte, at vi 
fik en del af vores garn stjålet. Det 
værste var næsten, at tyvene for
søgte at sløre deres gerninger ved at 
vælte isskosserne ned i hullet, så vi 
ikke kunne finde hullerne igen. En
gang var vi ude for et tyveri og 
kunne ikke finde vore fiskehuller. 
Jeg følte mig overbevist om, at vi 
var nået ud til stedet og stod af 
bilen, mens Johannes kørte videre. 
Jeg gik et par skridt, og pludselig 
røg jeg gennem isen.

»Jeg har fundet hullet«, råbte 
jeg, og jeg nåede lige at slå armene 
ud til siden, så jeg blev hængende i 
iskanten. Heldigvis så Johannes, 
hvad der skete, og kom mig til 
hjælp og fik mig halet op. Det var i 
øvrigt meget besværligt, for jeg ve
jede godt til med alt mit våde tøj og 
mine store vadestøvler. Jeg var 
drivvåd, og mit tøj begyndte at 
fryse til is, så jeg mente, det ville 
være bedst at komme hurtigt hjem, 
men her tog jeg fejl. Johannes 
sagde, at nu skulle der først arbej
des, så jeg fik halvdelen af hans 
tørre tøj på, og så arbejdede vi, som 
vi plejede, til vi var færdige. Det var 
barske vilkår.

Grunden til at vi søgte så langt ud 
på isen var, at jo dybere fjorden 
var, desto færre selvdøde fisk var 
der i garnene. Der var også stor 
forskel på, hvor beskidte garnene 
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som brændselsrum, eller sat i 
stak ret tildækket på et for os 
bekvemt sted, men så længe in
gen ovn er indrettet, skal yderen 
bage vort brød.

- Et læs gulvsand og fornøden tøj 
og sengehalm til 2 senge at levere 
efterhånden, som det behøves og 
forlanges.

- 1 kardus skrå hver almanaks før
ste dag.

- 1 pund friskkjærnet smør, 1 potte 
god dansk kornbrændevin, 1 potte 
kærnemælk i hver uge, 2 Da sød, 
nymalket mælk hver morgen.
*) stablet.

5.
Vort korn skal aftægtsyderen, når 
det forlanges, besørge til mølle, 
hvor det males og atter hjembringes 
til os i aftægtslejligheden, og i syg
doms- og alderstilfælde skal han 
derhos, så ofte vi sådant ønsker, 
med anstændig befordring hente 
lægen og præsten til os og atter be
fordre dem tilbage, ligesom han 
også skal hente den af lægen beor
drede medicin, hvorimod vi selv be
taler såvel lægen som medicinen.

6.
I sygdoms- og alderstilfælde skal 
aftægtsyderen i øvrigt gå til hånde 
med al fornøden pleje og opvart
ning, besørge vor brygning, bag
ning, vask og øvrige husholdning 
samt holde rent om os, alt således 
som for Gud og mennesker kan for
svares, og ved vor dødelige udgang 
besørger og bekoster han i alle må
der vor hæderlige og anstændige 
begravelse efter egnens skik og 
brug. Ved den sidstes død deles 
samtlige vore efterladenskaber lige 
imellem alle vore børn, dog således, 
at aftægtsyderen, Thomas Nielsen, 
hverken efter den førstes eller den 
sidstes død erholder nogen andel i 
vore efterladte penge eller pengebe
viser.

7.
Når en af os afgår ved døden, bort
falder der en trediedel af de i fjerde 
post betingede præstationer alene 
med undtagelse af talg og ilde- 
brændsel, der som aftægten i øvrigt 
leveres uforandrede for den længst
levende, som for os begge bestemt.

8.
Vi forbeholder os ret til at flytte 
med aftægten samt til atter efter et 
halvt års varsel at flytte tilbage til en 
hvilken som helst 1. maj eller 1. no
vember, dog må sådan tilbageflyt

ning kun finde sted én gang. Me
dens vi er bortflyttede, leveres af
tægten os på det sted, vi måtte 
ønske indtil 2 mil herfra gården »in 
natura«, med halvdelen hver 1. maj 
og 1. november, dog skal mælk og 
andre præstationer, der efter deres 
beskaffenhed ikke andet sted kunne 
leveres »in natura«, betales os med 
rede penge efter gangbar mønt, der 
i mangel af overenskomst bliver at 
bestemme af uvildig mand, og bli
ver betalingen derfor at erlægge på 
vor bopæl med halvdelen hver 1. 
maj og 1. november. Dog skal hus- 
ning, havejord, kjørsel, pleie og op
vartning falde bort uden vederlag, 
medens vi er bortflyttede.

9.
Vore børn, Kirsten, Niels Christian, 
Anne Marie og Iver Andreas Niel
sen, skulle, så længe som nogen af 
dem er ugifte, efter vor død have fri 
brug af aftægtshuset, der således 
skal stå til udelukkende rådighed 
for enhver af dem, og af aftægtsy
deren til enhver tid holdes forsvarlig 
ved lige, så længe nogen af dem 
forbliver i ugift stand, dog må de 
ikke bortleje huset til andre uden 
ejerens samtykke.

Skulle vore døtre, Kirsten og 
Anne Marie, blive gifte, skal af
tægtsyderen give dem frit bryllup 
eller, hvis de sådant foretrække i 
stedet for brylluppet, betale dem 
hver 100 kr., og hvis nogen af dem 
dør ugift, skal han bekoste deres 
anstændige begravelse efter egnens 
skik og brug.

Kapitalværdien af foranstående 
aftægt og præstationer ansættes 
herved til 1.800 kroner.

Idet jeg med undertegnede Tho
mas Nielsen erkjender at være ind
gået på foranstående kontrakt, gi
ver jeg herved sikkerhed for dennes 
nøjagtige opfyldelse første priori

Her lå Sdr. Kousgaard.

tets panteret i den mig dags dato 
tilskjødede gård, »Kousgaard« kal
det, i Skjern sogn med tilliggende 
jorde under matrikel nr. 24a, St. 
Oldager eller Hedeby af hartkorn, 6 
skp. Fvk.*) 2 alb., matrikel nr.40, 
Engsig eller Vraa af hartkorn 1 td., 
6 skp. fvk. 2 alb., matrikel nr. 53a 
ikke skyldsat, med andel i matrikel 
nr. 36, Vester Skjern Birk af hart
korn 1 td., 6 skp., 1 fvk. under 24a 
og 27 med andel i konge og kirketi
ende, samt påstående bygninger, 
disses assurancesum, jordens sæd, 
avl, afgrøde samt ejendommens leje 
og interesser.

Til bekræftelse attesteres.

Skjern, den 26. juni 1878.

Som aftægtsyder:
Thomas Nielsen.

Som aftægtstager:
Niels Chr. Pedersen.

Til vitterlighed er navnene desværre 
ulæselige.

Iver Andreas Nielsen af Videbæk 
fraskriver sig retten til brug af af
tægtshuset, som således for hans 
vedkommende udslettes af pantebo- 
gen 6. marts 1900.

Foranstående kvitteres hermed til 
udslettelse af pantebogen juni 1909.

*) Fvk. = fjerdingkar undertiden fjerding, var i 
kornmål betegnelse for XA skæppe = 4/2 pot = 4,35 
1. Fra hartkornsberegningen gik fremover i jordmå
let og blev fra 1681 betegnelse for XA skæppe 
land = 437‘/2 alen = 172 nP.

*) Album = jordmål.

Tiende. I norden var tiende ukendt ca. 1075, men 
synes indført ikke længe efter 1100, måske i forbin
delse med det lundske ærkesædes oprettelse, der 
deltes tiende i reglen i tre dele: til 1) kirken, 2) 
præsten og 3) biskoppen. Efter reformationen fast
holdtes bøndernes tiendepligt bestemt (kun adelen 
gik fri), som det ses både af recessen 1536 og kirke
ordinansen 1537 (1539). Bispetienden blev dog ind
draget til fordel for kronen og forvandlet til konge
tiende, hvoraf en del brugtes til skolens og kirkens 
bedste.
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Skjern 
Maskinsnedkeri

Jernvej 3 . Skjern 
Telefon (07) 35 05 69

Året rundt

Linds Farvehandel
v/ Svend Gottfredsen

November 1983
2. Sparekassen SDS har afholdt garant
møde med 150 deltagere. Sparekassedirek
tør Ole Bjerg meddelte, at man siden nytår 
har fået 184 nye medlemmer. Til lokalrå
det nyvalgte man sekretær Birthe Marie 
Hansen.
5. Slagteriarbejderforbundet holdt gene
ralforsamling. Formanden, Verner Anker
sen, så optimistisk på fremtiden, men 
måtte dog erkende, at meget er blevet van
skeligere under den borgerlige regering. 
Til bestyrelsen nyvalgtes Mogens Fenger 
og Jan Weller.
8. Skjern-Egvad Musikforening havde 
igen inviteret den østtyske »Brahms-trio« 
til Skjern. - På det lukkede byrådsmøde 
blev Skjern kommunes nye kommunaldi
rektør udpeget, og det blev den 45-årige 

CHR. C. GRENEA/s

Tommy Hansen
Smede- og Maskinforret. 
Aut. WS-installatør 
Telefon (07) 35 00 38

økonomichef Erik Lorentzen, som ansæt
tes med tilbagevirkende kraft fra 1. okto
ber 1983.
9. Bestyrelsen for Herning-Skjern slagteri
erne bestemte på et møde, at man igen i år 
vil efterbetale 50 øre pr. kilo i rest-afreg
ning. Der vil ialt blive udbetalt 24 mill, 
kroner.
14. Røde Kors-ugen gav et meget fint re
sultat. Ved husindsamling, priklotteri og 
tombola indkom der 39.642 kr.
15. Må vi advare de handlende i Skjern. 
Der kommer en ny konkurrent til byen, og 
han må være skrap. Han har solgt køle
skabe til grønlænderne i Sukkertoppen. 

Det dufter 
og smager - 
konditor og 
bager...

Han hedder Bent Mortensen og er 40 år. 
Han overtager uddelerstolen i Brugsfore
ningen.
19. Ved afslutningsfesten på Cirklen for 
elitedeltagerne i årets 4-H-arbejde oplyste 
konsulent Mads Hansen, Tarm, at delta
gerantallet var 209 drenge og piger fra 
Skjern-Tarm-egnen. - I missionshuset på 
Finderupsvej fejrede mere end 400 børn 
og voksne søndagsskolernes 100 års jubi
læum.
20. Skjern og Omegns Fjerkræklub af
holdt udstilling på Hotel Skjern. Der var 
274 bure med høns foruden de mange bure 
med småfugle. - AOF-daghøjskolen i 
Skjern holdt åbent hus, og over 100 men
nesker kom og så lokalerne og hørte om 
dagligdagen på skolen.
21. Missionshuset på Finderupsvej fylder 
95 år.
22. Kristeligt Folkeparti holdt generalfor
samling, og her oplyste formanden, kon
sulent Leif Thyssen, at foreningen har 220 
medlemmer. - Endnu inden Lokal TV 
Skjern har haft premiere, er der rift om 
sendetiderne. Det skyldes det forestående 
folketingsvalg. Lokal TV er nemlig ikke 
omfattet af politisk spærretid.
24. Papirfabrikken i Skjern holdt rejse
gilde på en ny værkstedsbygning, hvor 
man fremover skal reparere fabrikkens 
egne maskiner. Bygningen er på 270 kvm. 
og har kostet 1,1 mill, kroner. - SG’s ama
tører opførte lystspillet »High Society i 
Grønkøbing« på »Stedet«.
26. Skjern KFUM & KFUK’s Idrætsfore
ning indbød til kammeratskabsaften. Om
kring 550 unge var mødt op.
27. Borgmester Chr. Lundsgaard tændte 
juletræet og dermed hele julebelysningen.

Borgmesteren blev i kulde og voldsom 
blæst hejst op i en elevatorvogn for at 
holde tale og tænde træet.
28. Skjern Lystfiskerforening holdt gene
ralforsamling, og formanden, stadsinge
niør G. H. Gregersen, lagde i sin beretning 
ikke skjul på, at man i foreningen ikke har 
stor tiltro til amtsrådets ord om, at 
Skjern-Å-laksen skal reddes. Der er i det 
forløbne år kun fanget 3 laks og 10 havør
reder. Foreningen har haft en medlems
fremgang på 53, så man nu tegner 428
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LANDSDELENS 
STØRSTE 
SPECIALFORRETNING

medlemmer. G. H. Gregersen ønskede ef
ter 10 år at trække sig tilbage som for
mand, og i stedet valgtes købmand Villy 
Høi.

sten på »Stedet«. Skjern Pigekor under
holdt.
15. Skjern kommunes nye økonomichef

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

December 1983
1. I Tricotagemagasinet i Østergade kunne 
Grete og Kristian Therkildsen fejre 25 års 
jubilæum i forretningen, der i løbet af 
disse år er udvidet fire gange. - Skjern 
Rutebilstation ved Leo Nielsen fejrer 25

Brdr. Christiansen
Aut. installatører

Bredgade 72 . Skjern

Telefon (07) 35 13 88

Skjern Dagblad
Telefon 35 12 00

solid 
service "TV

RINGEN

års jubilæum. Samtidig fejrer stationens 
cyklende bud, Ib Jakobsen, 40 års jubi
læum.
2. I forbindelse med Skjerns 25-års køb
stadsjubilæum har museumsinspektør 
Kim Clausen forfattet og redigeret en dej
lig bog, der hedder »Skjern - gadebilleder 
før og nu«.
6. 61 Venstre-folk fra Skjern og Egvad 
kommuner var på et meget spændende 
besøg på Christiansborg, hvor folketings
kandidat Hanne Severinsen tog imod og 
viste rundt.
8. Købmand Jens Chr. Finderup, Bred
gade 84, har købt naboejendommen og 
laver stort parkeringssanlæg med plads til 
25 biler. Butikken får nyt indgangsparti

fra 1. marts er udnævnt. Det blev Niels 
Erik Kjærgaard, 29 år, som er udlært på 
Skjern Rådhus, men kommer fra en stil
ling som fuldmægtig på Egvad Rådhus.
18. Der var trængsel i gaderne, da S-Bu- 
tikkernes store juleoptog kørte gennem 
byen. Hver forening havde pyntet sin 
vogn, og det vrimlede med nisser.
21. På skjortefabrikken »Angli« fordobler 
man i løbet af januar produktionen. Man 
tager 12 nye medarbejdere ind samtidig 
med, at de nuværende syersker kommer 
på fuld arbejdstid.
23. Skjern Antenneforening har haft stor 
succes med sin sidste annoncekampagne, 
idet ikke færre end 42 husstande har til
meldt sig. Man har nu omkring 900 med
lemmer.
31. Ved Skjern Brandkorps’ nytårsparade 
oplyste brandinspektør Frede Stryhn, at 
man i 1983 havde haft 53 alarmer. Entre
prenør Karl Aage Iversen fik ved nytårs
paraden overrakt 10-års tegnet for ansæt
telse ved Skjern Brandkorps.

Arnolds Radio
Bredgade 25, Skjern . Telefon 35.03 14

\SØGAARD
products

Januar 1984
1. Kirkestatistik 1983 for Skjern sogn (tal
let i parentes gælder 1982): Fødte drenge: 
46 (48). Fødte piger: 40 (42). Døbte: 92, 
heraf 8 fra andre sogne. 2 blev navngivet 
uden dåb. Konfirmerede drenge: 50 (54). 
Piger: 56 (48). Ægteviede: 27 par (19). 
Døde: Mænd 41 (45). Kvinder 33 (28). - 
A/S Skjern Huse har overtaget Chr. Bjer- 
rums Tømmerhandel. Samtidig har Chr. 
Bjerrum overtaget Knud Annebergs Træ-

Kvalitetslinje 
i autobetræk og 
matter

SPAR

Fredensgade
VILLY HØI
Tlf. 350148

med et torv til frisk frugt og grønt. Friske 
kødvarer hos Finderup bliver blandt nyhe
derne. Her ses familien Finderup i de nye 
omgivelser.
11. Ved advents- og julekoncerten i Skjern 
kirke genoptog man igen i år skikken med 
de ni læsninger.
13. Der er mulighed for, at enlige pensio
nister kan tilbringe juleaften på et af 
hjemmene i Skjern kommune. - Lions 
Club samlede 365 pensionister til julefe

CENTRAL
VASKERIET ApS 

Bækgårdsvej 35 . 6900 Skjern 
Tlf. (07) 35 03 43

Giro 7 37 65 88

SUNESEN's 
? VASK & RENS ApS 

Østerallé 3 . 6920 Videbæk
Tlf. (07) 17 22 33

Giro 1 21 36 60
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Oplev et par dejlige timer - 
gå i biografen

Den billigste fornøjelse -
i der store format

BIO-SKJERN
Telefon 35 03 01

^^BOGHANDEL
SKJERN
(07) 35 16 66

SLAGTERMESTER

F j ølner
Lydersen

Østergade 25 . Skjern
Telefon (07) 35 02 19

skjem 
^Hotor 
Cykler
Smedevej 5 ■ 6900 Skjern - (07} 35 18 09 

lasthandel på Smedevej. A/S Skjern Huse 
vil i løbet af de næste tre år opføre om
kring 50 ejerboliger på arealet ved Nørre
gade. På billedet ser tømmerhandler Chr. 
Bjerrum, Gert W. Sørensen og Leo Søren
sen.
3. Entreprenør Flemming Rohde, der si
den 1967 har drevet Vestjysk Kloakservice, 
har solgt firmaet til Jesper Meldgaard, 
Videbæk. - DSB præsenterede sit »nye« 
lyntog. De 20 år gamle lyntog er blevet 
moderniseret indvendigt, og udvendigt er 
de blevet sølvgrå i stedet for røde.
4. TV-Skjern starter sine udsendelser kl. 
18.30. Her ses det ur, som vil fortælle, at

TV-Skjern kommer på skærmen. De, der 
er tilsluttet fællesantennen, vil kunne se 
udsendelserne på kanal 6.
6. Civilforsvarsleder Ejler Staal gav i års
beretningen udtryk for, at civilforsvaret 
nu er mere nødvendigt end nogen sinde 
før. - Automobilfirmaet Tage Nyborg fej
rede 10-års fødselsdag for sin afdeling i 
Skjern. Ved samme lejlighed kunne Tage

Nyborg overdrage nøglerne til lastbil nr. 
100, købt hos Tage Nyborg, til vognmand 
Morten Rahbek.
8. Spejderne og FDF samledes traditionen 
tro på Mølletorvet til den årlige nytårspa
rade med efterfølgende gudstjeneste i kir
ken.
10. Hos firmaet Chr. C. Grene har Peder 
Hansen, Løvensgade 15, været ansat i 50 
år. Han fik overrakt den kongelige beløn
ningsmedalje. - Skjern-kredsens folke
tingskandidat for Venstre, Hanne Seve-

rinsen, slog med over 11.000 personlige 
stemmer, deraf alene knapt 6.800 stemmer 
i Skjern-kredsen, begge de tidligere folke
tingsmedlemmer for Venstre, Anders 
Poulsen og Henrik Toft, af marken ved 
folketingsvalget, hvor stemmeprocenten i 
Skjern kommune blev 91,8% og i Skjern 
by 90,6%.
12. På folkeregisteret har man gjort ind
byggerantallet op. I løbet af 1983 er vi 
blevet 85 færre i kommunen, der nu har 
12.526 indbyggere. - På generalforsamlin
gen i Skjern Medborgerhus-forening blev 
det besluttet, at foreningen selv vil stå for 
istandsættelse og indretning af huset »Sol
vang« på Engtoften, som kommunen har 
stillet til rådighed for foreningen.
13. Et forrygende stormvejr rasede med 
stød op til 30 sek./m.
15. Den 39-årige Orla Udby overtager 
Carlsberg-depotet.
16. Kristeligt landmandsmøde i missions
huset på Finderupsvej.
25. På generalforsamlingen i Civilfor
svarsforbundet udtalte formanden, Verny 
Gregersen, sin utilfredshed med civilfor
svarets budget i de sidste 12 år.
26. Skjern-Tarm-afdelingen af Danmarks 
civile Hundeførerforening holdt general
forsamling. Formanden, Mogens Øster 
Jørgensen, sagde i sin beretning, at årets 
største begivenhed havde været klubhus
byggeriet på dyrskuepladsen. Man har 106 
medlemmer.
27. Forsikringsselskabet Kgl. Brand har 
fået nye lokaler på Vejlen 1 A. - Kristelig 
Lytter- og Fjernseerforening for Skjern- 
Stauning har 705 medlemmer. Til besty
relsen nyvalgtes Niels Chr. Holm og Alice 
Therkildsen.

Februar
I. Skjernegnen har fået ny dyrlæge. Dyr
læge O. Løgholt Thomsen, Astrup, har 
solgt halvparten af sin praksis til dyrlæge 
Ellen Hommenhoff.
II. Civilforsvarsleder Ejler Staal oplyser, 
at man efter en hverve- og oplysningsaften 
har fået 12 nye medlemmer til civilforsva
ret. - Det danske Spejderkorps’ gruppe 
holdt generalforsamling. Formanden, Lis 
Christensen, kunne i sin beretning konsta
tere, at 1983 har været et godt år. Især 
kunne man glæde sig over, at der nu igen 
er kommet et spejderarbejde i gang i Bor
ris. Gruppen har nu 90 medlemmer, heraf 
65 i Skjern.
14. Skjern Handelsforening fik på gene
ralforsamlingen ny formand, idet Kjeld 
Alsholm ikke ønskede at fortsætte. I hans 
sted valgtes farvehandler Svend Gottfred- 
sen. - Flere ølstuer anmodede Skjern by
råd om tilladelse til at måtte holde åbent 
til klokken fem. I byrådet var man enige 
om, at der var givet grønt lys for to danse
restauranter i et forsøgsår, og det måtte gå 
til ende, inden man gav flere tilladelser. - 
Bestyrerparret Karkov, »Enghaven«, har 
opsagt deres stillinger, og der skal norme
res en stilling som sygeplejerske som be
styrer for hjemmet. - Skjern kommune 
har købt 726 kvm. jord af Tonni Christen
sen for 129.300 kr. Grunden ligger ved 
Nørregade/Nygårdsvej.
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Give gaver 
-gå til guldsmed.

Bredgade 52 - Telefon 350031

Shell Center Vestjylland
Bredgade 32

Telefon (07) 35 08 99

/»’s
Serigrafi

Bogtryk/Offset

Skjern serigrafi/offset
Vendersgade 4» 6900 Skjern

07-351800 

ser. To gik til bilinspektør Vagn Jakobsen 
og inspektør K. T. Nielsen, medens den 
tredie blev overrakt til de tre bag

som her ses sammen med fru Betty Rønne. 
Afdøde bogtrykker Simon Guilander blev 
udnævnt post mortern. Foreningens for
mand, entreprenør Fl. Rohde var i forbin
delse med jubilæet blevet udnævnt til Rid
der af Dannebrog.
8. Der er nu igen startet en afdeling af 
landsforeningen Dansk Arbejde. Den stif
tende generalforsamling blev afholdt på 
Teknisk Skole, og til bestyrelsen valgtes 
erhvervschef Søren Lange Nielsen, bank
prokurist Anton Sønderholm, fabrikant 
Egon Søgaard, Tage Heldgaard, Skjern 
Skilte, instrumentmager Jens Windfeld 
Lund, kontorchef Orla Krogh Hansen og 
souschef Steen Christensen.

9. I Skjern kommune var der kun en ned
gang i antallet af børn på 4, da der var 
indskrivning til børnehaveklasserne. Der 
blev indskrevet 70 drenge og 86 piger.
13. Skjortefabrikken Angli, der i sidste 
uge blev erklæret konkurs, startede igen, 
dog med reduceret personale. Fabrikken 
er overtaget af de tidligere ejere, Knud 
Erik Sloth, Skjern, og Alex Kristensen, 
Herning. - Slagtermester Tony Bennedsen 
og fru Edith har haft to spegepølser med 
på en stor international konkurrence i

TV-Skjern, nemlig Jesper Graakjær, 
Gunnar Ørskov og Erhard Riis. - Ved 
festen blev der udnævnt to nye æresmed
lemmer. Det var forstander H. B. Rønne,

Holland, hvilket indbragte både en sølv- 
og en guldmedalje.
17. SG’s gymnaster og folkedansere viste 
ved en stor opvisning med små 500 delta
gere, hvad de har lært i vinterens løb.
19. Konsulent Skovsgaard Nielsen, der er 
formand for Venstre, oplyste på forenin
gens generalforsamling, at Venstre ved 
valget i januar for første gang i mange år 
blev det største parti i Skjern by. Til besty
relsen nyvalgtes gdr. Aksel Kjærgaard, 0. 
Marup.
20. Skjern Antenneforening holdt general
forsamling, og her kunne formanden, 
Harry Thomsen, glæde sig over en stor 
tilgang af medlemmer i 1983. Man er nu 
oppe på ca. 1400 tilslutninger. - De tre 
første spadestik til 9 nye kollektivboliger 
ved »Klokkebjerg« blev taget af forman
den for den nye institution, Eli Myhre, 
Marup, socialudvalgsformand Arne Voigt 
og borgmester Chr. Lundsgaard.
21. Skjern Brugsforening har nu 2526 
medlemmer, men kun 70 af dem var mødt 
til generalforsamlingen på Hotel Skjern.

Måske bor køberen 
til Deres bolig 
på Sjælland...

-EDC formidler 
kontakten

ZjlX GERTWASSARD 

W SØRENSEN 
STATSAUT. EJENDOMSMÆGLER MDE 
RINGKØB ING VEJ 14 - 8900 SKJERN 

07/350160 .GRUPPEN

-enhver forhindring 
klares let

1 sammen med 
Rasmus __

Klump!
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Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe Il’s 

besøg i Skjern 
1. august 1984

For første gang siden 30. juli 1908, hvor Kong Frederik VIII og Dronning Louise besøgte Skjern, fik byen igen - 
efter 76 år og 2 dage - besøg af den kongelige familie, idet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, Hans 
kongelige Højhed Prins Henrik og deres børn, Kronprins Frederik og Prins Joachim beærede Skjern med deres 
besøg. Besøget varede i knapt to timer, hvor byen næsten stod på den anden ende.

I anledning af denne - for byen historiske - begivenhed bringer J. Strandbygaards Bogtrykkeri her en farvebilled- 
reportage fra besøget, som om lige så mange år igen vil være historisk.
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Anden viceborgmester Henry Vilsgaard hilser på Dronningen 
medens fru Karin Vilsgaard og Mads Clausager gør klar til at 
modtage det kongelige håndtryk.

I byrådssalen blev Dronningen og den kongelige familie budt på 
champagne, kransekage og tobak, men det kan åbenbart også 
for en dronning være svært at holde styr på hele.



Borgemster Chr. Lundsgaard i hyggelig samtale med Dronnin
gen, som kommunen havde sørget for fik sine græske yndlings- 
cigaretter.
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Jublende mennesker stod på hele den rute, som Dronningen på 
trods af regnvejret insisterede på at spadserede ad Østergade og 
Bredgade. Her ses de kongelige ledsaget af borgmesteren ved 
Finderupsvej/Østergade, som var pyntet efter alle kunstens
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Socialudvalgsformand Arne Voigt byder Dronningen en stol 
ved kaffen på plejehjemmet »Enghaven«.
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Prins Henrik ; *
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'* u^r kaffen på fru

Dronmngen hilser på plejehjemmets beboere.



Skjern 
F ragtmandscentral

J. M. Jensen & Søn

Tlf. 35 05 88

Østergades Bageri
Jens Sandmand

Telefon 35 05 10

Formanden, lærer Poul E. Hansen, sagde 
i sin beretning, at man er inde i en god 
udvikling, og at brugsen trods konkurren
cen fra Fakta har haft en fremgang i om
sætningen på 10 pct.
22. På generalforsamlingen i Skjern Eks
portmarked kunne formanden, Kjeld An
dresen, berette om en stigning i tilgangen. 
Man drøftede i øvrigt de forskellige syg
domme, der for tiden florerer blandt kvæ
get. - H. E. Ostersens Autohandel har 
netop afsluttet moderniseringen af sit 
værksted på Tømrervej 17.
26. På generalforsamlingen i Socialdemo
kratiet udtalte formanden, Mette Madsen, 
et håb om, at der har været det sidste 
kommunevalg med sognelister. Hun øn
skede ikke at fortsætte som formand. I 
hendes sted valgte man byrådsmedlem 
Sonja Haagensen.
28. På generalforsamlingen i Dansk Røde 
Kors oplyste formanden, Anna Sigrid Hu
sted, at foreningen nu har 1100 medlem
mer. Den årlige husindsamling gav om
kring 40.000 kr. Røde Kors har standset 
hobbyklubben, men man fortsætter stadig 
med »Guldalderklubben«. Til bestyrelsen 
nyvalgtes Andreas Larsen. - Ved en stif
tende generalforsamling er der blevet op
rettet en lokalafdeling af Reel Energi Op
lysning. Foreningen har foreløbig 25 
medlemmer, og til bestyrelsen valgtes Ma
rianne Søm, Dejbjerg, Carsten Carlsen, 
Tarm, Bo Borum Stengaard, Rindum, og 
Anders Lind, Hoven.
30. Det sidste hold fra Skjern Private Re
alskole 1944,som lå, hvor nu Cirklen lig
ger, mødtes på deres gamle skole. Skolen 
blev derefter kommunal.

CHR. VEILEGAARDS Ci
_____________ EFTF.CHR. FA ARTOFT

6900 SKJERN - TLF. (07)35 00 93
ISENKRAM PORCELÆN - GLAS - GAVER

April
1. Med 35 fødsler, 31 dødsfald, 172 tilflyt
tere og 154 fraflyttede kom indbyggeran
tallet i januar kvartal op på 12.548 i Skjern 
kommune. Det er en fremgang på 22.

ALT EL-INSTALLATÖR
& INGENIØRER

BREDGADE 65 
-6900 SKJERN 
07 351188-351348

Jane Pedersen, til højre, har åbnet forret
ning på hjørnet af Østergade/Nygade un
der navnet »Jane«.

SPAR

Bredgade
CHR. LANGBO
Tlf. 350077

2. Flemming Andersen, Violvej 3, starter 
egen malerforretning efter 5-6 år som ma

VOLVO

RENAULT

ler hos Karl F. Nielsen. - Standeren er 
atter hejst på Skjernå Camping. - På ge
neralforsamlingen i Skjern og Omegns 
Pensionistforening sagde formanden, An
ton Kjeldsen, at foreningen i år kan fejre 
sit 40-års jubilæum. - I sin beretning på 
generalforsamlingen i Badmintonklubben 
kunne formanden, Preben Vils Pedersen, 
oplyse, at foreningen nu har det største 
medlemstal, man har været oppe på. Til 
bestyrelsen nyvalgtes Jens Peter Jesper
sen.
9. Skjern Husholdningsforening holdt ge
neralforsamling. Formanden, Anna Sø
rensen, samt Ellen Madsen, ønskede ikke 
genvalg, så i deres sted valgtes Inga Thor- 
lund Jensen og Ingeborg Damgaard.
10. Borgmester Chr. Lundsgaard oplyste, 
at Hendes Majestæt Dronning Margrethe 
II onsdag den 1. august vil aflægge besøg i 
Skjern. Dette kongelige besøg bliver det 
første rigtige, kongelige besøg i Skjern si
den Frederik VIII og Dronning Louise i 
1908 besøgte Skjern i forbindelse med et 
besøg hos I. C. Christensen. - Skjern 
kommune har fået besked på, at man vil 
miste ca. 3 mill. kr. i bloktilskud og øgede 
momsberegninger i år på grund af de 
statslige besparelser. Desuden har man be
regnet, at kommunen skal binde godt 9,5 
mill. kr. hos staten, hvormed man mister 
ca. 2% i rente i forhold til, hvad man 
ellers kunne opnå. - Byrådet besluttede 
enstemmigt, at man ville ansætte en skat
terevisor i forvaltningen. Herved håber 
man på at kunne effektivisere den kompli
cerede ApS- og A/S-ligningen. - I forbin
delse med en ændring af den fremtidige 
ledelsesstruktur på »Enghaven«, da besty
rerparret Karkov fratræder, godkendte 
byrådet, at der oprettes 2 stillinger som 
afdelingssygeplejersker på hjemmet.
11. Efter fornylig at have fejret sit 50-års 
jubilæum trækker herreekviperingshand
ler Oskar Guldberg Madsen sig tilbage, og 
herefter bliver Kaj Fjordside eneejer af 
forretningen Alsholm & Madsen. - For
manden for Guldalderklubben i Skjern, 
Ruth Knudsen, oplyste i sin beretning på 
foreningens generalforsamling, at man nu

Autoriseret
VOLVO/RENAULT service 
Salg af nye og brugte biler

Østergade 73. Skjern
Telefon 07-35 00 88
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8. Set. Georgs Gildet i Skjern/Tarm fej
rede 25-års jubilæum. - Der var 37 delta
gere i De jyske håndværkeres årsmøde. 
Mødet blev holdt på EUC.
14. Virksomhedskonsulent Finn Povlsen 
åbner et computer-center på Vardevej 7

under navnet »VJ Computer ApS.« Finn 
Povlsen ses til venstre.

Bert og Robert Lund Hansen, Vestjysk 
Industrilakering, præsenterer her deres fa
brik efter et millionbyggeri.

17. Tuborgs grønne fond gav 3.500 kroner 
til Medborgerhuset. Beløbet vil blive brugt 
til indkøb af musikinstrumenter til musik
værkstedet.
21. Ungdommens Røde Kors havde arran
geret show i Skjern-Hallen. Der blev vist 
lysbilleder fra Malawi, og for de helt unge 
underholdt sangerinden Sheila.
22. Skjern/Tarm Jazzklub havde besøg af 
det københavnske orkester Peruna Jazz
men. - Medborgerhuset havde åbent hus. 
Der var breakdance, og gæsterne dansede 
folkedans under Grethe Bachs ledelse. 
Dansk Naturjazz underholdt med festlig 
musik.
23. Skjern kommune kan glæde sig over at 
have nogle dygtige slagtermestre. Ved en 
netop afholdt international fagudstilling 
for slagtermestre i Ålborg, hvor slagter
mestre fra hele Europa var repræsenteret, 
scorede Skjern-slagtermestrene Tony Ben- 
nedsen og Fjølner Lydersen en masse me
daljer for deres fremragende håndværk, 
hvilket de i øvrigt begge har gjort igennem 
flere år. Mange kendte udenlandske me
stre blev slået af Skjern-mestrene.
24. På generalforsamlingen i Fjernvarme
værket blev det oplyst, at Skjern er blandt 
de 25 billigste byer med fjernvarme. Til 
bestyrelsen nyvalgtes politiassistent Tage 
Hansen.
25. På byrådsmødet blev tillægsbevilget 
60.000 kr. til indkøb af 8 arbejdspladser 
EDB-udstyr til ungdomsskolen af mærket 
Commodore 64. - Budgetbehandlingen 
kunne ikke siges fri for landspolitisk på
virkning om ikke at sænke skatterne. Bud
gettet blev godkendt. - Skatteinspektør 

Marius Trip er efter to års ansættelse ved 
Skjern kommune blevet fastansat tjeneste
mand. - Procenter og promiller blev fast
sat uændrede i forhold til i år. Således 
blev skatteprocenten 17,7, kirkeskattepro
centen 1,2 og grundskyldspromillen 4. - 
Skjern byråd vedtog at bevilge 50.000 kr. 
til Skjern Lawn- tennisklub til to nye ten
nisbaner. De årlige driftsudgifter til an
lægget vil for kommunen stige med 15.000 
kr.
27. S-Butikkerne afviklede deres store mo
deshow i Skjern-Hallen. 800 billetter var 
udsolgt i løbet af kun knapt 3 timer. Hele 
arrangementet kostede kun 59,85 kr., og 
for dette beløb fik man foruden oven
nævnte et stort »tag-selv-pølsebord« med 
hvidvin eller sodavand, modeshow og ud
deling af hundredvis af gaver til publi
kum.
30. Y’s Men’s Club i Skjern har igennem 
de sidste 10 år jævnligt afholdt loppemar
ked til fordel for FDF, KFUK-spejderne, 
KFUM & K og klubbens fond. Det er 
blevet til omkring 200.000 kr. Men i for
rige uge lukkede man loppemarkedet ind
til videre. For det første har man konstate
ret, at omegnen er ved at være støvsuget 
for lopper af en vis kvalitet. Bygningen i 
Engsiggade er solgt til assurandør Poul 
Herluf Jensen for 90.000 kr. Lige inden 
det sidste loppemarked præsenterede mø
belpolstrer Peder Christensen denne her

lige rulle, som garanteret er væsentligt bil
ligere i drift end alle de nymodens, elektri
ske ruller.

Oktober
Indbyggerantallet i Skjern kommune har 
kun forandret sig ubetydeligt i de sidste 
4-5 år. Pr. 1. oktober var der 12.500 ind
byggere i kommunen. Fødselstallet i juli 
kvartal var med 27 børn det hidtil laveste. 
- Wagn Dalgaard har i 25 år haft Tuborg-

280.000 flasker, mens den nu er steget til 3 
mill, flasker. - 200 mennesker var samlet i
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kirkehuset, da sognepræst P. Brogaard 
Andersen og frue havde inviteret til høst
fest. Aftenens taler var miljøminister Chr. 
Christensen. - Skjernå-Camping har nu 
sluttet sæsonen og kan melde om en ny 
rekord i overnatninger, idet man i år nå
ede op på 4.949. Der har i år været flere 
udlændinge end tidligere. - Direkte flyfor
bindelse mellem Jylland og Skotland er 
indledt. Der bliver en fast daglig forbin
delse fra Stauning Lufthavn til Aberdeen.
5. Kl. 10.10 afgik det første fly på den nye 
rute Stauning-Aberdeen. Flyet har plads

til 18 passagerer, men kun 8 sæder var 
besat på den første tur. Her ses flyet i 
Aberdeen. - Skjern Kommunes Beva
ringsforening og Skjern Gymnastikfore
ning er i år gået sammen om at udsende et 
julemærke, som fra midten af november 
vil kunne købes forskellige steder i byen. 
Mærkerne er tegnet museumsinspektør 
Peter Dragsbo, Esbjerg, og overskuddet 
ved salget vil gå til de to foreningers akti
viteter.
9. Blandt byrådsmedlemmerne er interes
sen stor for at gå med i forsøgsordningen 
som frikommune. Det var den socialde
mokratiske byrådsgruppe, som stillede 
forslag om, at Skjern skulle melde sig. 
Man blev enige om at melde sig til forsøgs
ordningen. Dog er der ingen sikkerhed 
for, at Skjern kommune kommer med, 
idet kun 12-14 af landets kommuner får 
mulighed for at tilslutte sig. - Den ledige 
stilling som skoleinspektør ved Byskolen 
genopslåes, da der var for få ansøgere.
10. Ugepostens røgfri cykeltur blev stor

succes med over 120 deltagere. - Forenin
gen Nordens Skjern afdeling har i de sid
ste 2/2 år ligget stille, men man har nu 
valgt en bestyrelse. Til den nye bestyrelse 
valgtes Paul Gross og Jacob Svaneborg, 
Skjern, Connie Pedersen, Astrup, Horst 
Knüppel, Sædding, Grethe Bach Hansen, 
Hanning, og Folke Hansen, Hanning. - 
Igennem et stykke tid har arkæolog Tor
ben Egebjerg Hansen ved Skjern-Egvad 
Museum været klar over, at der under 
marker forskellige steder i området findes 
bevis for, at bebyggelse 2000 år tilbage i 
tiden har fundet sted. Dette har han kun
net se på de tekniske forvaltningers luftfo
tografier over området.
11. Den 1. august var en stor dag for Lise 
Skifter Nielsen, Sædding. Hun fyldte 7 år, 
og samtidig var hun blevet udvalgt til at 
overrække Dronning Margrethe blomster, 
da hun kom til Skjern som den første 
kongelige gæst siden 1908. Borgmester 
Chr. Lundsgaard er så småt begyndt at 
træne til at skulle tiltræde den 1. novem
ber efter en sygeorlov, og blandt andet

maler du selv?
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- 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.

Flügger byggefinish

Malerfirmaet / 
Karl F. Nielsen 
Nykærsvej 12, Skjern [
Tlf. (07) 35 03 06 II

i
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farvebilleder til Lise Skifter Nielsen som 
tak for hendes fine indsats på den store 
dag.
13. Med Dansk Naturjazz i spidsen gik 
Poul Jakobsen sammen med sit personale

fra den nu lukkede City-kiosk til de nye 
lokaler i Bredgade.
15. I et lille forretningslokale i Bredgade 
startede Birthe Larsen for et par år siden 
meget beskedent med at sælge børnetøj. 
Men efterhånden som kundekredsen vok

indehaver. Elsebeth og Hans Troelsen har 
overtaget forretningen og driver den nu 
videre under navnet »Impulsen«. - Betty 
og Aage Spang, Møllegade, sælger sko
tøjsforretningen. De startede skotøjssalg 
og reparation i 1958. Aage Spang fortsæt

ter med at fremstille tasker og udføre sko
tøjsreparationer.
18. Cykel- og legetøjsforretningen Sahl er 
flyttet i nye omgivelser lidt længere mod 
vest i Østergade og har dér fået ca. tre 
gange så meget plads. Her ses ved en

BMX-cykel og cykeldragter fra venstre

Lone Jensen, fru Oda Sahl, Randi Wester- 
gaard og Jens Sahl. - På postkontorerne i 
Skjern, Varde og Tarm kan man nu frem
over få kontakt med en specielt uddannet 
kundekonsulent. Postvæsenet forsøger 
med denne service at opnå et bedre samar
bejde med kunderne. I Skjern er konsu
lenten kontrollør Per Søndergaard Ras
mussen. - I hele efterårsferien havde
S-Butikkerne sat alle sejl til, for at bør
nene virkelig kunne hygge sig. Der var 
cykelringridning og stort orienteringsløb, 
hobbydag og udklædningsdag. Danmarks 
største ludospil led desværre en krank 
skæbne, da det pøsede ned hele dagen;

sede, kneb det med pladsen, og nu er for
retningen flyttet til Bredgade 78. - Lund- 
gaard Brugskunst i Østergade har skiftet

lektivboliger ved »Klokkebjerg«. Om
kring 40 havde søgt om at få en af boli
gerne, så det var forståeligt, at beboerne 
talte om, at det var som at vinde i lotteriet 
at få en sådan bolig.

men de, der deltog, fik en masse sjov med 
kæmpe-terninger og -brikker.
19. Formanden for museet, Egon Sø- 
gaard, modtog en check på 5.000 kr. fra 
seks forretninger, der nu bliver genboere 
til det nye museum og vandtårnet. Pen
gene skal bruges til udsmykning af områ
det omkring disse bygninger.
22. Bibliotekarerne på Egvad og Skjern 
Biblioteker, Lone Thaarup og Egon Han
sen, har oplyst, at der fra nytår vil blive 
udsendt en lydavis til de to kommuners 
blinde og svagtseende. Avisen, der det før
ste år vil koste ca. 160.000 kr., vil ud
komme hver uge. Avisen vil blive udsendt 
på et 2 x 45 min. kassettebånd. - På gene
ralforsamlingen i Kristeligt Folkepartis 
Ungdom i Skjern-Tarm blev den 18-årige 
Helge Breindahl, Sædding, valgt som ny 
formand. Til bestyrelsen nyvalgtes endvi
dere Jacob Thyssen og Inger Breindahl, 
Skjern, og Hans Henrik Holm, Sædding. 
Foreningen har i det forløbne år haft en 
medlemsfremgang til 49. - Slagteriarbej
derforbundets lokalafdeling holdt gene
ralforsamling. Formanden, Verner Anker
sen, kunne i sin beretning udtrykke sin 
glæde over, at kun 4 af afdelingens 168 
medlemmer i dag er arbejdsløse.
24. Repræsentanter for den skotske presse 
og turisme har i et døgn været på besøg på 
Skjern-Tarm-egnen. Gæsterne kom fra 
Aberdeen og landede i Stauning Luft
havn.

27. Kirkeligt Samfund begyndte festlig
holdelsen af sit 25-års jubilæum med en 
altergangsgudstjeneste i Skjern kirke. 
Herefter samledes 125 mennesker i kirke
huset.
28. Med to Metro-fly blev 35 vestjyske 
gæster transporteret til Aberdeen for at 
markere åbningen af den nye flyrute mel
lem denne by og Stauning. Med i deputa
tionen var borgmestrene fra Ringkøbing, 
Skjern og Egvad samt miljøminister Chr. 
Christensen.
29. Tre medlemmer af menigheden i Gna
dauer Gemeinschaftwerk i Østtyskland 
har været på en rejse rundt i Danmark og 
besøgte Skjern. Her var 200 medlemmer 
samlet for at høre de tre mænd fortælle 
om forholdene i Østtyskland.
30. Der var officiel indvielse af de ni kol
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Krondiamant- 
bryllup
April
1. Kathrine og Peder Madsen, »Klokke
bjerg«.

Diamantbryllup
April
15. Tinne og Poul Borup, Enghavevej 30.

Oktober
12. Helga og Aage Jensen, Østre Allé 26.

Guldbryllup
November 1983
24. Marie og Aksel Johnsen, Klostervej 11.

December 1983
12. Johanne og Hans Pedersen, Lundevej
13.

Maj
25. Sidsel og Ejnar Krejbjerg, Lindeallé 2.

September
14. Magda og Niels Jensen, Nørregade 5.
22. Elna og Hans Bach, Fredensgade.

Oktober
26. Dorthea og Kristian Pedersen, Violvej
8.

Sølvbryllup
November 1983
16. Edith og Tony Bennedsen, Søndergade
2.
29. Anna og Poul Poulsen, Søndergade 6.

December
20. Svend og Nelly Fjord, Langagervej 47.
26. Inga og Jørn Jørgensen, Snedkervej 5.
27. Esther og Svend Arne Johnsen, Ryle
vej 4.

Januar 1984
31. Anna Grethe og Fritz Nielsen, Marup- 
vej 44.

Februar
7. Anna og Kjeld Jensen, Ranunkelvej 8.

Marts
30. Hanne og Peder Nielsen, Vester Ma- 
rupvej 4.

April
11. Dina og Karl Jensen, Fasanvej 9.

Maj
2. Marie og Peter Ørbæk Nielsen, Engha
vevej 1 B.
3. Inga og Troels Christensen, Enghavevej
9.
17. Ester og Erik Korsholm, Spættevej 5.
31. Iris og Chr. Vestergaard, Solvænget 2.

Juni
6. Anna og Henning Lauridsen, Åbrinken 
49.
28. Inga og Villy Pagaard, Tranevej 2.

Juli
11. Helga og Bent Jensen, Marupvej 32.
18. Ingrid og Bent Christensen, Birkallé 13 
B.
19. Hanna og Bent Knudsen, Bredgade 
148.
20. Anna og Harry Larsen, Præstegårds
vej 5.

August
29. Karin og Henry Vilsgaard, Falkevej 7.

September
20. Gudrun og Jørgen Kofoed, Nylands
vej 8.

Oktober
3. Hanne og Frank Sørensen, Engsiggade
15.
31. Inger og Georg Nielsen, Østergade 10.

Bryllup
November 1983
5. Solveig Lind, d. af Erling Lind, Hvide 
Sande, og Carsten Bisgaard Mikkelsen, s. 
af Gerda og Svend Kousgaard, Dalvej.

December 1983
29. Anette Altenburg, d. af Bjarne Alten
burg, Parkallé 19, og Ole Kristensen, 
Sandgårdsvej 40, Tarm.

Januar 1984
14. Pia Riisgaard Axelsen, d. af kloakfor
mand Leo R. Axelsen, Klostervænget 2 B, 
og Verner Sand Andersen, Silkeborg.
24. Anette Vendelbjerg, d. af stenhugger
N. Chr. Vendelbjerg, og Henning Dyhr- 
berg, s. af Nora og H. Dyhrberg.

April
21. Else Jensen og Knud Erik Strøh, 
Åbrinken 43. - Doris Mathiasen, d. af 
Hans Mathiasen, Tranevej 8, og Henning 
Bøgh Jensen, Glostrup.

Maj
12. Conny K. Madsen, d. af Erna og Jens 
Chr. Jensen, Glentevej 7, og Claus Munk 
Hansen, Sdr. Allé 4, Lem.
18. Kirsten Juul Nielsen og Søren Nicolaj- 
sen, s. af Karen Nicolajsen, Danmarks
gade.
19. Ketty Iversen, Århus, d. af afdøde 
Jens Iversen, Mosegård, og stud. teol. Ole 
Skovgaard Sørensen, Århus.
26. Lone Simonsen, Astrup, og Poul 
Bloch Pedersen, s. af Mie Bloch Pedersen. 
31. Annette Krogh Hansen, d. af Bodil og 
Orla Krogh Hansen, og Kurt Maul, 
Skjern.

Juni
2. Lisa Olesen, d. af Inge og Bent Herborg 
Olesen, Enghavevej 18, og Morten Filsø 
Jensen, Søndergade 10, Lemvig.
9. Helle Risgaard Axelsen, d. af Leo Axel

sen, Klostervænget 2 B, og Flemming 
Balle Hansen, s. af Svend Aage Hansen, 
Voldgade 7. - Karin Henriksen, d. af Villy 
Henriksen, Tømrervej 9, og Kim Christen
sen, s. af Kaj Christensen, Bellisvej 10. - 
Solveig Hasager Kirk, Barde, d. af Inger 
og Jens Chr. Hasager Kirk, og Henning 
Lund Andersen, Barde.

Juli
9. Inga Svendsen og Carsten Andreasen, 
Klostervænget 27.
14. Bodil Larsen, d. af Erik Larsen, Bred
gade 17, og Gert Axelsen, s. af Kaj Axel
sen, Industrivej 1.
16. Susanne Bareüther, Herning, og Kurt 
Udengaard, Østervang 17.

August
4. Mona Pertou, Vemb, d. af Ingrid og og 
Børge Jensen, Åbrinken, og Erling Lind, 
Skolegade 25, Vemb. - Ellen Marie Karl
sen, d. af gdr. Vernard Karlsen, Vester 
Marup, og Bjarne Nørgaard Pedersen.
18. Lone Andersen, Tarm, og Hans Peder 
Thorup, s. af Gerda og Henry Thorup, 
Skjern.

September
1. Jane Holm, d. af Ingrid og Erik Holm, 
Irisvej 18, og Steen Henning Jensen, Sdr. 
Bork.
15. Marie Vestergaard og Richard Henrik
sen.

Oktober
6. Gitte Dideriksen, Ålborg, d. af Bodil og 
Kristen Dideriksen, Amagervej 98, og 
Lars Arnth Nielsen.
20. Mona Marie Pedersen, d. af Malle og 
Jacob Pedersen, Nørregade 43, og Knud 
Stenbæk Nielsen, s. af Methea og Vagn 
Nielsen, Adelvej 1.
27. Inge Korsholm, d. af Ester og Erik 
Korsholm, Spættevej 6, og Finn Christi
ansen, s. af Edith og Per Christiansen, 
Langagervej 34. - Anne Kjeld Pedersen, 
Århus, og Ole Kobbelgaard, s. af Ruth og 
Johs. Kobbelgaard, Vardevej.

Fødselsdage
November 1983
2. William Astrup Christensen, »Klokke
bjerg«, 75 år.
6. Fru Mette Lauridsen, Østergade 80, 90 
år.
8. Lis Larsen, Danmarksgade 30, 80 år.
16. Anne Spangsberg, Åbrinken 41, 60 år.
- Aksel Graversen, Nørregade 13, 70 år.
18. Svend Andersen, Kongevej 31 A, 80 år.
20. Villy Jensen, Fredensgade 70, 70 år.
25. Johs. Enevoldsen, Vardevej2, 70 år. - 
Peder Hansen, Nygade 55, 70 år.
26. Peder Meldgaard, Fyrrevænget 5, 70 
år.

December 1983
4. Børge Sørensen, Birkallé 18, Skjern, 65 
år.
8. Signe Hansen, »Enghaven,« 75 år.,
13. Maja Vastrup, Østergade 63, 75 år.
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Yl. Kanna M. Johnsen, Klostervej 24, 50 
år.
18. Simonia Sørensen, Voldgade 17, 95 år. 
23.Solveig Hamburger, Nørregade 4, 60 
år.
28. Hans Mikkelsen, Østergade 23, 50 år.
29. Bjarne Altenburg, Parkallé 19, 50 år. - 
Anna Kathrine Pedersen, Østervang 19, 60 
år.
30. Elna Laursen, Pileallé 15 A, 75 år.

Januar 1984
1. Brandt Madsen, Østergade 32, 60 år.
4. Dagny Hansen, Nygade 15, 70 år.
10. Axel Søndergaard, Bredgade 71, 60 år.
12. Jenny Villadsen, Anlægsvej 3, 80 år.
14. Hanne Nørmark, Amagervej 20, 70 år.
- Anna Meldgaard Christiansen, »Klok
kebjerg«, 80 år.
20. Johannes Møller, Vestervænget 24, 60 
år. - Henning Nielsen, Irisvej 16, 50 år. - 
Marie Gade, Østre Allé 13 B, 80 år.
21. Fiskemester Kristian Poulsen, Albæk 
Fiskeri, 60 år.
23. Hans Agerbo, Kongevej 48, 60 år.
25. Bent Ingolf, Østergade 13, 60 år.
29. Magda Nejrup, Pileallé 17, 80 år.
31. Kathrine Boel, Nylandsvej 39, 80 år.

Februar
3. Chr. Clausen, Marupvej 1, 75 år. - 
Signe Nielsen, Nørregade 41, 90 år.
4. Johannes Rudolf, Poppelallé 18, 85 år.
8. Egon Holm Jensen, Svinget 2, 50 år.
14. Karl Dahl Jepsen, Ringkøbingvej 4, 60 
år.
15. Jens Nielsen, Vardevej 112, 70 år.
24. Marie Jensen, Jernbanegade 3, 80 år.
28. Hans Fr. Jensen, Solsortevej 2, 70 år.
- Arne Hjøllund, Nygade 12, 80 år.

Marts:
4. Kathrine Nielsen, Klostervej 48, 80 år.
6. Gotfred Vestergaard, Østre Allé 18, 75 
år.
7. Bertha Troelsen, Birkallé 7, 70 år.
16. Lillian Jepsen, Bredgade 44, 60 år.
19. Karen Ladekjær, Åvangen 11, 85 år.
21. Morten Lauritsen, Grønnegade 9, 60 
år.
26. Arne Sørensen, Bredgade 4, 60 år.
28. Grethe Ibsen, Voldgade 19, 60 år.
30. Henry Overgaard, Bækgårdsvej 22, 50 
år.

April
1. Metha Miltersen, Østergade 80, 80 år.
6. K. T. Nielsen, Solsortevej 4, 60 år.
8. Arne Larsen, Grønnegade 6, 70 år. - 
Poul Jensen, Bredgade 6, 60 år.
10. Anna Hansen, Violvej 7, 75 år.
11. Johanne Jensen, Chr. Hansensvej 1, 75 
år.
24. Niels Nielsen, Øster Marupvej 2, 70 
år.
26. Viller Vastrup, Egevænget 3, 70 år.
27. Johannes Agerbo, Fredensgade 80, 70 
år.
30. Alfred Høgfeldt, Ringkøbingvej 10, 80 
år.

Maj
2. Elna Kristensen, Kongevej 40, 70 år.
6. Karl Christiansen, Østergade 59, 75 år.

10. Kristiane Lauridsen, Østre Allé 44, 70 
år. - Edith Mikkelsen, Dalvej 14, 50 år.
12. Henning Jensen, Brinkvej 10, 60 år. - 
Karen Hansen, Østre Allé 422, 80 år.
14. Nelly Fjord, Langagervej 47, 50 år.
17. Mie Lindeberg Jensen, Bredgade 100 
A, 60 år.
18. P. Tidemann, Dalvej 20, 75 år.
19. Margrethe Dahl Jepsen, Amagervej 11,
60 år.
20. Helene Johnsen, Klostervej 78, 75 år.
22. Bækgaard Ostersen, Ånumvej 22, 75 
år.
24. Hanne Christensen, Lindeallé 23, 70 
år.

Juni
I. Poul Grene, Ånumvej, 60 år.
6. Mariane Harboe, Østergade 101, 75 år.
7. Maria Nørgaard Rasmussen, Klostervej 
82, 80 år.
8. Aage Jensen, Østre Allé 26, 80 år.
10. Børge Frydendahl Mikkelsen, Adelvej
13. 60 år. - Svend Erik Grønborg, Mark
vænget 10, 60 år.
II. Else Bank Olsen, Finkevej 2, 50 år.
14. Helga Knudsen, Allikevej 5, 50 år.
19. Johs. Kobbelgaard, Vardevej 17.
60 år. - Ane Danielsen, Lundevej 7, 80 år. 
- Evald Kaasgaard, Pileallé 19, 75 år.
21. Bent Sørensen, Østergade 47, 60 år.
29. Harry Thomsen, Skovløkken 5, 60 år.

Juli
1. Mie Hansen, Sneppevej 3, 60 år.
3. Viggo Christensen, Lindeallé 6, 70 år.
5. Alfred Poulsen, Ringvejen 8, 80 år.
7. Thue Jørgensen, Pileallé 12, 90 år.
8. Magda Andersen, Østre Allé 53, 70 år.
11. Krista Slot Sørensen, Ahornvej 4, 50 
år.
18. N. Thoft Sørensen, Marupvej 38, 70 
år.
21. Børge Hansen, Fasanvej 10, 60 år.
22. Ester Oldager, Vardevej 19, 85 år. - 
Sigfred Feldberg Jørgensen, Kjærs Allé
12. 70 år.
23. Karen Bertelsen, Danmarksgade 21,70 
år.
27. Hans Olesen, »Klokkebjerg«, 65 år. - 
Vagn Brink, Chr. Hansensvej 8, 50 år.
29. Per Larsen, Præstegårdsvej 20, 50 år.
30. Elly Byskov Jensen, Bredgade 40, 75 
år. - Kai Olesen, Birkvej 10, 50 år.
31. Chr. Jørgensen, Engdraget 12, 70 år. - 
Verner Carlsen, Jordbruget, 70 år.

A ugust
1. Karl Harboe, Østergade 101, 75 år.
2. Tage Ingesen, Østergade 41, 70 år.
6. Ingrid Dideriksen, Lindeallé 15, 60 år.
11. Mie Nørgaard, klokkebjergevej 64, 60 
år. - Irene Thuesen, Fyrrevænget 7, 80 år.
14. Jenny Kjærgaard, Duevej 1, 80 år.
18. Jeppe Jensen, Østre Allé 11 A, 85 år.
19. Karen Christiansen, St. Nørgårdsvej
16, 65 år.
20. Chr. Nissen, Vardevej 81, 80 år.
27. Egon Andersen, Skjern Boligmonte
ring, 50 år. - Andreas Nielsen, Nørregade 
49, 80 år.
28. Margrethe Iversen, Nørregade 27, 70 
år.

29. Mette Clausager, »Klokkebjerg«, 90 
år.
30. Gerda Nielsen, Klostervej 35, 65 år.

September
2. Ketty Jensen, Spurvevej 3, 65 år.
5. Asta Graversen, Østergade 84, 50 år.
6. Alfred Mortensen, Nygade 44, 70 år.
12. Ejnar Christiansen, St. Nørgårdsvej
16, 60 år.
17. Vilhelm Lessmann, »Enghaven«, 90 
år.
21. Villy Nielsen, Lønborgvej 7, 65 år. - 
Niels Engelbreth, »Klokkebjerg«, 80 år.
26. Frida Homann, Tranevej 1, 70 år.
28. Henrik Mortensen, Skovbrynet 6, 85 
år. - Tage Hestbjerg Jensen, Hasselvej 21, 
60 år.

Oktober
1. Olivia Federau, Østergade 11, 80 år.
8. Preben Henriksen, Jernbanegade 16, 50 
år.
9. Jens Bjerg Andersen, Klostervej 28, 60 
år.
10. Ella Axelsen, Industrivej 1, 50 år. - 
Johanne Bertelsen, Chr. Hansensvej 1, 70 
år. - Helga Jensen, Østre Allé 26, 80 år.
16. Martha Christensen, Engsiggadde 7, 
75 år.
25. Carl Homann, »Enghaven«, 90 år.
26. Hedvig Mortensen, Skovbrynet 6, 80 
år.
27. Fru Mary Sloth, Ringkøbingvej30, 70 
år. - Hans Valdemar Hansen, Danmarks
gade 14, 80 år.
28. Sonja Haagensen, Amagervej 36, 50 
år.

Jubilæum
November 1983
1. Grosserer Børge Jensen, Danmarksgade 
19, 25 års jubilæum.
14. Chr. Sinnbeck, Fasanvej 6, 25 år på 
Skjern Tricotagefarveri.

December 1983
1. Grethe og Kristian Therkildsen, Trico- 
tagemagasinet, 25 års jubilæum. - Skjern 
Rutebilstation, 25 års jubilæum. Samtidig 
kan Ib Jakobsen også fejre sit 40 års jubi
læum som cyklende bud for Rutebilstatio
nen. - Maren Ørskov Larsen, Enghavevej 
33, 25 år som hjemmesygeplejerske.

Januar 1984
2. Henning Torben Christensen, Fasanvej 
11, 25 år hos Chr. C. Grene A/S.
10. Peder Hansen, Løvensgade 15, 50 år 
hos Chr. C. Grene A/S.

Februar
1. Lædervarefabrikant Kaj Axelsen og 
frue, 25 års jubilæum.
18. Damefrisør Elin Dalgaard, Engsig
gade, 25 års jubilæum.

Marts
1. Skjern Håndværker- og Industrifore
ning, 100 års jubilæum. - Sikringsmester 
Leif Pedersen, 25 år ved DSB.
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2. Direktør Bent Nielsen, 25 års jubilæum 
hos firmaet Chr. C. Grene A/S og Hydra- 
Grene.

April
2. Skjern og Omegns Pensionistforening, 
40 års jubilæum.

Juni
1. Skjern Husholdningsforening, 40 års 
jubilæum.
5. Regnskabschef Chr. Vraa Hansen, 
Lærkevej 4, 40 års jubilæum hos Chr. C. 
Grene A/S.

September
1. Stationsbetjent H. Pedersen, Kløver
vænget 43, 25 år ved DSB.
8. Set. Georgs Gildet i Skjern/Tarm, 25 
års jubilæum.

Oktober
1. Depotindehaver Wagn Dalgaard, Eng- 
siggade, 25 års jubilæum. - Rengøringsas
sistent Rosa Hansen, Kongevej 30, 25 år 
på Skjern Postkontor.
26. Vanføreforeningen afdeling i Skjern, 
Tarm, Ringkøbing, Videbæk, 25 års jubi
læum. Samtidig kan formanden, Jens Fin
derup Schmidt, Kvembjergvej 17, fejre 25 
års jubilæum som formand for afdelin
gen.
27. Kirkeligt Samfund, 25 års jubilæum.

Eksamen
Hanne Jensen, d. af købmand Svend Erik 
Jensen og Anna Grethe Jensen, Skjern, 
har bestået eksamen som ernæringsfysio
log ved Oslo universitet.
Henrik Søborg, s. af Knud Søborg, 
Skjern, har på Esbjerg Seminarium be
stået lærereksamen.
John Lemming Christensen, Øster Smede
gårdsvej, har på Herning Seminarium be
stået lærereksamen.
Stig Ross Niklassen, har på Herning Semi
narium bestået lærereksamen.
Jette Nielsen har på Herning tekniske 
Skole bestået eksamen som teknisk assi
stent.
Oliefyrsmontør Leon Mortensen har på 
Horsens tekniske Skole bestået gas-, vand- 
og sanitetsmesterprøven.
Niels Orloff Lauridsen har på Handels
skolen i Herning bestået handels-diplo- 
meksamen (HD). Han er ansat i revisions
firmaet Revisam i Holstebro.
Anker Stensig Andersen, Bredgade 14 B, 
Skjern, har i København bestået eksamen 
som revisor.

Svendeprøve
Som butiksslagtere har følgende bestået 
svendeprøve på Holstebro tekniske Skole: 
Tony Steen Bennedsen (uddannet hos 
slagtermester Tony Bennedsen).
Susanne Bennedsen (uddannet hos slagter
mester Kjærgaard, Ringkøbing.

Flemming Hansen, Østre Allé 46 (uddan
net hos slagtermester Norlyk, Sdr. Omme. 
Tordis Jensen, Østergade 54 (uddannet 
hos slagtermester Iversen, Ringkøbing). 
Keld Rasmussen (uddannet hos slagterme
ster Fjølner Lydersen).
PÅ Skjern tekniske Skole har følgende 
EFG-elever bestået svendeprøve som me
kanikere:
Jørn Henriksen (uddannet hos BP Ser
vice, Hanning).
Karsten Stenbæk Nielsen (uddannet hos 
Astrup Auto-Service).
Bjarne Østergaard Lundorff (uddannet i 
Autohuset ApS).
På Skjern tekniske Skole har Niels-Jørgen 
Christensen bestået svendeprøve som last
vognsmekaniker (uddannet hos Tage Ny
borg A/S, Esbjerg.
Knud Kjærgaard, Marupvej 49, Skjern, 
har bestået svendeprøve som landbrugs- 
maskinmekaniker på Års tekniske Skole 
(uddannet hos Lynge Petersen).
Chr. Bøje Christensen har på Herning tek
niske Skole bestået svendeprøve som elek
triker med karakteren »Særdeles velud
ført« (uddannet hos Eigil Pedersen).

Job-nyt
Sygeplejerske og diakon Ove Søndergaard 
Christiansen, Skjern, der er ansat på 
Amtssygehuset i Tarm, er fra 1. november 
ansat som afdelingssygeplejerske på Pleje
hjemmet Enghaven i Skjern.
Den 27-årige bankassistent Jan Juul Poul
sen, Skjern Bank, er fra 1. januar blevet 
udnævnt til fuldmægtig i bankens kredit
afdeling.
Den 25-årige bankrådgiver Hans Jørn 
Mikkelsen, Skjern Bank, er pr. 1. marts 
udnævnt til fuldmægtig og leder af ban
kens ekspeditionsafdeling.
Den 29-årige bankfuldmægtig Lorenz P. 
Thomsen, Skjern Bank, er pr. 1. marts 
udnævnt til investeringsrådgiver.Skjern 
Kommunes pantefoged, overassistent 
Tage Weber er fra 1. marts 1985 udnævnt 
til fuldmægtig.
Advokat Bjarne Bødtker, Skjern, har er
hvervet møderet for landsretten. Bjarne 
Bødtker driver advokatvirksomhed.
Fuldmægtig Ib Ross Niklassen, Skjern, er 
blevet forfremmet til ekspeditionssekre
tær i Skjern Kommunes skatteforvaltning 
med virkning fra 1. april.
Skjern Byråd har fra 1. april forfremmet 
fuldmægtig Verner Hedegaard, der er 
souschef i bogholderiet, og fuldmægtig 
Gunnar Christensen, der er administrativ 
leder i teknisk forvaltning.
Overassistent Gunnar Jensen, Skjern, er 
fra 1. april blevet forfremmet til fuldmæg
tig i Skjern Kommunes socialforvaltning, 
hvor han er økonomichef.
Industriministeriet har beskikket Anker 
Stensig Andersen, Bredgade 40 B, Skjern, 
som statsautotiseret revisor.
Skjern Banks marketingchef Kjeld Als
holm, Klostervænget 20, Skjern, er fra 1. 
august ansat som filialdirektør i Vissen
bjerg Bank.
Lærer Helga Aagaard, Astrup, er pr. 1. 

august ansat som ny høre- og talekonsu- 
lent ved Skolepsykologisk Kontor i Borris, 
dvs. for Skjern og Egvad Kommuner.
Ole Bækby Olesen, Løvsangervej 8, 
Skjern, er optaget som medlem af besty
relsen for Hededata, Skjern ApS. Han 
afløser Per Hedegaard Kristensen. 
Afdelingssygeplejerske Kirsten Ostersen, 
Tarm, er af Skjern Byråd ansat som ny 
leder af Plejehjemmet Enghaven i Skjern 
fra 1. august, efter at det mangeårige be
styrerpar, Marius Karkov og frue, er gået 
af.
Skatteinspektør Marius Trip, Skjern, er af 
Skjern Byråd blevet fastansat.
Roland Kjer er pr. 1. oktober 1984 ansat 
som marketingchef i Aktieselskabet 
Skjern Bank.
E. Vestergaard, Poppelallé 1, Skjern, er 
ansat som stationsbetjent ved DSB i Hol
stebro pr. 1. oktober.

Dødsfald
November 1983
12. Karen Jensen Bonnerup, »Klokke
bjerg«, 83 år. - Jens Provstgaard, Konge
vej 10, 76 år.
23. Peder Mølgaard Andersen, Brinkvej 
4, 82 år.
27. Bogtrykker Simon Jens Guilander,

Svinget 3, 88 år.

December 1983
9. Johannes Emil Madsen, Ånumvej 91, 
65 år.
13. Mathilde Nielsen, »Klokkebjerg«, 85 
år.
15. Thora Mettea Larsen, Poppelallé 12, 
88 år.
17. Ola Gullander, St. Nørgårdsvej 9, 51 
år.
20. Blikkenslager Oscar Emil Wagener,

tidl. Danmarksgade 6, 76 år.
21. Jens Bukholt Hansen, Kongevej 15, 54 
år.
25. Poul Thomsen Graversen, »Klökke- 
bjerg«, 89 år.
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27. Maren Kristine Bendtsen, »Engha
ven«, 96 år.

Januar 1984
1. Anne Jensen, Mellemgade 7 A, 88 år.
3. Nielsine Martine Marie Olesen, »Klok
kebjerg«, 93 år.
7. Fhv. børnehjemsleder Anton Martinus

Madsen, »Enghaven«, 93 år.
18. Gerda Alice Jørgensen, Engdraget 12, 
46 år.
20. Karl Otto Lunde, Ringkøbingvej 33, 
60 år.
23. Aksel Marius Johnsen, Klostervej 11, 
72 år.
24. Katinka Maria Magdalene Hansen 
Jensen, Lundevej 22, 81 år.
28. Oline Mortensen, »Klokkebjerg«, 79 
år.

Februar
3. Laurits Christian Pedersen, Ranunkel- 
vej 12, 63 år. - Ane Marie Brølling, »Eng
haven«, 78 år.
21. Hedevig Kirstine Marie Hansen, Østre 
Allé 44, 74 år.
25. Alma Petrea Hansen, »Klokkebjerg«, 
83 år.
28. Dorthea Marie Henriksen, »Engha
ven«, 83 år.

Marts
3. Svend Erik Østergaard, Vestervænget 
62, 66 år. - Andreas Elias Johannes Kri
stensen, »Åhvile«, 85 år.
12. Frederikke Johanne Lauritzen, »Eng
haven«, 92 år.
28. Anna Olesen, Amagervej 27, 79 år.

April
2. Signe Elvina Hansen, »Enghaven«, 75 
år.
4. Helga Schaldemose Abildgaard Ander
sen, »Klokkebjerg«, 94 år. - Børge Frede
rik Bagge Rasmussen, Vardevej 46, 71 år.
5. Anna Louise Rinder, Bredgade 104, 60 
år.
11. Barber Kristian Peter Andersen, »Eng

haven«, 89 år.

18. Ane Sand Toft, »Klokkebjerg«, 83 år. 
- Aage Hansen Gregersen, »Klokke
bjerg«, 79 år.
19. Maren Hansen, »Enghaven«, 86 år.
20. Mathilde Andersen, Brinkvej 1, 70 år.
21. Rasmus Peter Pedersen, Nylandsvej 8, 
88 år.
22. Mariane Petrea Mastrup, »Klokke
bjerg«, 82 år.
29. Marius Karl Eriksen, Mellemgade 7 A, 
78 år.
30. Augusta Jørgensen, »Enghaven«, 88 
år.

Maj
13. Ane Kirstine Larsen, »Enghaven«, 88 
år.
17. Kjerstine Marie Henriksen, »Engha
ven«, 89 år.
30. Jørgen Vilhelm Lauridsen, »Klokke
bjerg«, 77 år. - Jens Klokmose Nielsen, 
Nygade 34, 64 år.

Juni
Anny Elisabeth Davidsen, Nattergalevej 
12, 56 år.
7. Sagfører Jens Ejner Kofod-Jensen, 
Klostervej 98, 78 år.
9. Elly Margarita Ankersen, Østre Allé 85, 
61 år.
28. Elvine Frandsen, Fredensgade 66, 83

år.

Juli
4. Peder Chr. Clausen, Marupvej 1, 75 år.
9. Ingeborg Cathrine Kirsten Nielsen, 
»Klokkebjerg«, 80 år.
11. Niels Peter Clausen Sørensen, Konge
vej 32, 67 år.
13. Søren Jensen Vestergaard, »Klokke
bjerg«, 79 år.
20. Augusta Nørmark, »Enghaven«, 87 
år. - Ane Marie Nielsen, »Klokkebjerg«, 
85 år.
29. Mette Kathrine Bendix, Østre Allé 3, 
89 år.

August
2. Preben Helge Scheel- Poulsen, Amager
vej 8, 64 år.
13. Sigrid Rolskov Uhre, Østre Allé 13 B, 
69 år.
14. Metty Marie Mogensen, Anemonevej 
4, 86 år.
15. Ida Marie Jensen, Østre Allé 20, 67 år. 
Carl Alfred Johansen, Pileallé 15. 21. Met- 
thea Christine Nielsen (kaldet Rostrup), 
»Enghaven«, 87 år.

21. Metthea Christine Nielsen (kaldet Ro

strup), »Enghaven«, 87 år.
22. Karoline Buur Poulsen, Østre Allé 38, 
82 år.
26. Skomager Hans Hansen Toft, »Eng

haven«, 96 år.

September
2. Viggo Thorvald Nørmark, »Klokke
bjerg«, 78 år.
3. Inger Elisabeth Mathiasen, Tranevej 8, 
61 år.
15. Karen Christensen, Mellemgade, 82 
år.
29. Christian Sørensen, Bredgade 102, 82 
år.

Oktober
4. Oscar Thorvald Lund, Østergade 74, 77 
år.
12. Karen Marie Jensen, Marupvej 58, 46 
år.
18. Malermester Rosenkrans Rostrup

Lund Nielsen, »Enghaven«, 91 år.
21. Ane Kirstine Hansen, »Enghaven«, 93 
år.
26. Bodil Pedersen, »Enghaven«, 89 år.
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Moderne teknik kombineret 
med de bedste 

håndværksmæssige traditioner
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