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Skolebørnene gik rundt og solgte 
boller for bagerne
Oskar Guldberg Madsen ser tilbage

Redigeret af Asta Thomsen Jensen

Fhv. manufakturhandler Oskar 
Guldberg Madsen har i bladet »Eng
blommen«, der udgives af Pleje
hjemmet Enghavens Venner, haften 
række artikler, hvori han har fortalt 
minder fra sin barndomstid i Skjern. 
Vi har fået tilladelse til at bringe ud
drag af disse artikler i Årbogen og 
slutter os til, da Oskar Guldberg 
Madsen den 1. april 1917 begynder at 
gå i skole.

- Det var et nyt afsnit af mit liv, det 
betød, at jeg fik nye kammerater. 
Jeg kom til at sidde ved Peder Haahr, 
og han blev den, jeg kom mest sam
men med. Hans hjem var i den syd
lige ende af Bredgade, det første hus 
efter lægeboligen. Apoteket og 
Cirklen (Realskolen) var ikke byg
get. Der havde lægen have, fortæller 
Oskar Guldberg Madsen.

Overfor på østsiden, hvor Engha
ven nu ligger, var der mark og eng 
ned til Kirkeåen, så der var plads for 
os at tumle på.

Kirkeåen var den gang med dejlig 
rent vand, som vi kunne soppe og 
bade i. Efterhånden lærte vi at 
svømme. Det var i fattiggårdshøllet 
lige vest for den gamle fattiggård.

Vi drenge havde vort opholdssted 
på engen ved den venstre bred af 
åen. Lige over for var fattiggården, 
som var beboet af en bestyrer. End
videre var der et par alumner, som vi 
kendte under navnene Tonte Nora 
og Kjesten Mari. Nora så vi ikke me
get til, men Kjesten Mari havde den 
skik hver dag at bade i åen. Det skete 
omtrent overfor, hvor vi opholdt os. 
Det anfægtede hverken hende eller 
os, men mere lagde vi mærke til, at 
hun altid havde en kedel varmt vand 
med, som hun hældte i åen, samtidig 
med at hun gik i vandet.

Det skulle lune. Men vi mente nu 
ikke, hun fik stort gode deraf, - det 
flød jo lige hen til os.

- Har I nogle ’bilder’?
I den sydlige ende af gården boede 
der en skomager Nielsen. Ham 
kendte jeg ret godt. Han købte læder 
hos min far, så det skete, at jeg be
søgte ham og derved fik set, hvordan 
fattiggården så ud indvendig. Der 
var murstensgulv, og vinduesru
derne var indfattede i jernrammer. 
Hyggeligt var det ikke, men sådan 
var det dengang.

Når vi kom der, skete det, at vi traf 
Nora. Hun spurgte altid om det 
samme: - Har I nogle ’bilder’? (pro
spektkort). Det var det største for 
hende.

I vinteren 1919/20 gik der en epi
demi over landet. Den blev kaldt den 
spanske syge og var meget smitsom. 

Den kom ind i mange hjem, og 
mange døde af den. Vi, der gik i 
skole, oplevede, at skolerne var luk
ket i lang tid.

I 1923 sagde Oskar Guldberg 
Madsen Byskolen farvel, idet han 
forlod 5. klasse for at begynde i real
skolen.

- Det var en forandring for mig, 
fortæller han. Det blev stadig til flere 
fag, og jeg fik igen nye kammerater. 
Men der var dog nogle, som sammen 
med mig blev overflyttet fra Bysko
len. En af dem var Peder Haahr, så 
vi fulgtes stadig ad og var gode kam
merater. Men jeg havde også stadig 
kontakt med mine første kammera
ter fra barndomsårene, Chr. Sune- 
sen og Hans Bank Larsen. Christi
ans far var bager, og Hans’ far hav
de vognmandsforretning på Mølle
torvet.

Vi havde mange oplevelser sam
men. Jeg mindes hvert år ved fa
stelavnstid, da det var skik, at en del 
børn gik rundt i byen og solgte boller 
for bagerne. Det var vi også med til, 
for det var jo rart at tjene nogle 
penge.

Fastelavnsmandag havde vi fri i 
skolen, så da bestemte Christian og 
jeg, at vi skulle ud på tur. Vi talte 
sammen om, at byen vist var ved at 
være dækket, så vi bestemte at gå 
lidt ud på landet. Vi begav os på vej 
om morgenen, hver med sin kurv. 
Turen gik vestpå, men vi blev da klar 
over, at der var længere mellem hu
sene, så det ville vare et stykke tid, 
inden vi fik udsolgt. Det gjorde, at vi 
nåede omtrent ud til Stauning.

Det var ikke meget, vi tjente. Vi 
solgte bollerne for 10 øre stykket, og
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Kjesten Mari, som hældte en kedelfuld varmt vand i Kirkeåen, inden hun tog bad, og 
Tonte Nora, som spurgte efter »bilder«, prospektkort.

bageren skulle have sin part. Men vi 
var glade for lidt, og så havde vi jo 
også haft oplevelsen.

Tennis i møllerens plantage
Det var også omkring 1923, at den 
unge Oskar begyndte at spille tennis.

- Det havde jeg rig lejlighed til, da 
far havde part i en tennisbane, der lå 
ude i møllerens plantage. Det var en 
sport, jeg gik meget op i, mere end i 
fodbold, men også fodbold dyrkede 
jeg.

Fodboldbanen lå lige ved siden af 
tennisbanen og blev benyttet af både 
børn og voksne, idet det var den ene
ste i byen. Skjern havde dengang et 
ret godt hold, som endog kunne tage 
kampen op mod et hold fra B.93 fra 
København. Det skete hvert år 2. 
pinsedag, at holdene dystede, og 
Skjern klarede sig nogenlunde, hvil
ket måske for en stor del skyldtes, at 
hjemmeholdet kendte banen. Det 
var godtnok en græsbane som andre 
steder, men foran det ene mål var 
græsset slidt af, så der var et sand
hul, og det kunne københavnerne 
ikke rigtigt forcere.

Det var primitive forhold den
gang, men man tog det jo, som det 
var. Omklædningen foregik ude 
mellem granerne, - det var køben
havnerne nok heller ikke vant til.

Oskar Guldberg Madsen fortæller 
videre, at det vistnok var i vinteren 
1923/24, han var ude på sin hidtil 
længste skøjtetur.

- Far og jeg spændte skøjterne på 
nede ved Kirkeåen, som vi så fulgte 
vestpå, indtil den mundede ud i 
Skjern å engene. Så satte vi kursen 
østpå til Vardevej og derfra videre ud 
over Damsø til Kodbøl i Borris. Der 
besøgte vi én, som havde været ung 
pige i huset hos os. Hun hed Minna 
og var blevet gift med Hans Peder og 
boede nu på en gård.

Det var rart for mig at få et hvil, 
men da vi havde fået kaffen, gik tu
ren igen hjemad. Det står for mig 
endnu, at jeg var meget træt, og at 
far noget af vejen tog mig i hånden 
og trak mig. Men det var nu også en 
lang tur, ca. 20 km tur/retur.

Bjerrum krævede justits
Oskar Guldberg Madsen fortæller, 
at han befandt sig godt ved at gå på 
realskolen, selv om han der fik be
tydelig flere lektier for, end han 
havde haft på Byskolen, og tit måtte 
tage aftnerne med for at få dem lært. 
Lærerstaben var i 1. real Bjerrum, 
Knudsen, Bendix og frk. Sørensen.

- Tiden i 1. real forløb nok stille og 
roligt. Jeg tror, vi var nogle rare 
børn, og så var alt jo også noget nyt 

og spændende. Anderledes gik det 
nok i de andre klasser, hvor vi fik ny 
lærer eller lærerinde næsten hvert 
år, og de skulle jo prøves af. Men det 
gik ikke at gå over stregen, så faldt 
hammeren.

Bjerrum var ellers et dejligt men
neske, men han krævede justits og 
orden på sin skole. Men det gjaldt 
kun de grove løjer.

12. real fik vi en ny lærer til erstat
ning for Knudsen, der rejste ud til 
missionærgerning i Indien. Den nye 
lærer hed Nielsen. Han kom fra Kø
benhavn og var »ægte københav
ner«. Han var stor, kraftig og rød
håret, og han behøvede ikke Bjer- 
rums hjælp, når det gjaldt afstraf
felser. Hvis det i visse tilfælde kneb 
med at udpege den skyldige, brugte 
han kollektiv afstraffelse.

Det skete engang om vinteren. 
Nielsen og Bendix gik op og ned på 
legepladsen, og så var det fristende, 
når de vendte ryggen til, at kaste en 
snebold hen over hovedet på dem. 
Det gik godt, indtil snebolden en dag 
gik i stykker lige over dem, og sneen 
dryssede dem ned i nakken. De ville 
have gerningsmanden udpeget, men 
ingen meldte sig, og ingen sladrede.

Vi regnede med, at historien der
med var ude af verden, men deri tog 
vi fejl. Om eftermiddagen, da vi 
havde gymnastik med Bendix, stil
lede Nielsen i gymnastiksalen, og så 
blev der uddelt lussinger på stribe...

Udflugt på cykel
Skolen havde om sommeren en årlig 
udflugt. Den foregik ikke som i By
skolen med DSB, - jeg forestiller 
mig, at skolen ikke kunne få frirej- 
ser, da det var en privatskole. Det 
blev så til cykelture ud i oplandet.

En af de ture, jeg var med på, gik 
til Nørholm skov mellem Ølgod og 
Varde. Det var en strækning på ca. 
60 km. tur/retur, så det var et or
dentligt stræk at tage på en dag, især 
når man ikke var vant til at cykle så 
langt. Men en oplevelse var det, da 
det var første gang i mit liv, at jeg så 
en rigtig bøgeskov, og godset var i 
mine øjne også stort og flot.
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-1 Laugesens have så jeg noget, som jeg 
aldrig før havde set, en have med dysser 
bygget op med tusindvis af sten, fundet 
på de omliggende marker, fortæller 
Oskar Guldberg Madsen.

En anden tur, jeg var med på, gik 
til Laugesens have mellem Videbæk 
og Spjald. Der så vi også noget, som 
jeg aldrig havde set før, - en have 
med stendysser bygget op i tusindvis 
af sten, samlet på de omliggende 
marker. Haven var beplantet med 
masser af blomster, træer og buske, 
så det var både smukt og storslået.

Fragtkørsel og finere kørsel
En af Oskar Guldberg Madsens før
ste barndomskammerater var Hans 
Bank Larsen, hvis far, Otto Larsen, 
havde vognmandsforretning på 
Mølletorvet. Det var dengang, alt 
var hestetrukket. Herom fortæller 
Oskar Guldberg Madsen.

- Det gjaldt både fragtkørsel og fi
nere kørsel med læger, dyrlæger og 
jordemødre, og så var der en fin luk
ket landauer, der blev brugt ved sær
lig festlige lejligheder, såsom bryllup 
og barnedåb. Jeg har sikkert fået 
min første køretur i sådan én, da jeg 
blev døbt.

Der var flere spand heste i stalden, 
og der var også kreaturer og svin. 
Jord hørte til bedriften, både ager
jord og eng, som lå hhv. ca. 2 km ud 

ad Østergade og vest for Dommer
gården.

Da vi efterhånden blev store 
drenge, fandt Otto Larsen ud af, at 
han kunne have billig arbejdskraft i 
os. Lide i marken kunne vi hjælpe 
med både ved kartoffel- og roeop- 
tagning og i høstens tid også med 
kornet. Otto Larsen havde anskaffet 
sig en maskine til optagning af kar
tofler. Den spredte dem ud over et 
større areal, og så lejede han en snes 
drenge til at samle op.

For det fik vi 50 øre for en efter
middag, men også det wienerbrød, 
vi kunne spise.

Så skete der det, at manden på 
Hanning Hedegård fik nys om, 
hvordan det gik for sig i Skjern, så vi 
fik tilbudt at komme ud til ham. Vi 
tog imod tilbudet og cyklede derud. 
Han gav os en hel krone for en efter
middag plus aftensmad.

Så var der penge til sparebøssen, 
som jeg havde fået i Skjern Bank.

Oskar Guldberg Madsen har også 
været med til at drive Otto Larsens 
kreaturer hjem fra engene om efter
året.

- Så startede vi en flok drenge og 
begav os ud vest for Dommergården 
sammen med Otto Larsen. Dyrene 
blev drevet sammen i en flok, og så 
begyndte hjemturen. Det kunne 
være svært at holde sammen på 
flokken, idet kreaturerne var blevet 
lidt vilde af at gå løs derude det me
ste af sommeren. Der skulle passes 

Når realskolen tog på udflugt, foregik det på cykel. En tur gik til Laugesens Have mel
lem Videbæk og Spjald.

ekstra på, at de ikke smuttede ud, 
når vi kom til en sidevej.

Men så gik turen ellers ad Varde
vej - Bredgade og hjem. I dag kan 
man ikke rigtig forestille sig, hvor
dan det kunne lade sig gøre, men der 
var jo ikke megen trafik, og biler var 
en sjældenhed.

Vækkeur i trækkanalen
I 3. real fik Oskar Guldberg Madsen 
igen to nye lærere, frk. Byskov og hr. 
Lundager.

- Og det gik som sædvanligt, - når 
der kom nye, skulle de prøves af, og 
vi skulle lave lidt fest. Det skete en
gang i Byskovs time, at vi havde fået 
en elev, der boede på skolen, til at 
hejse et vækkeur ned i en trækkanal. 
Det ringede så midt i timen til stor 
morskab for os, men selvfølgelig 
ikke for Byskov, som i øvrigt hurtigt 
fandt ud af, hvordan hun skulle tage 
os. Hun inviterede hele klassen hjem 
til sig, trakterede med chokolade og 
kage, vi legede og havde det meget 
hyggeligt.

Og da vi gik derfra, sagde vi til 
hinanden, at nu skulle vi ikke mere 
lave sjov i hendes timer ...

Lundager var ikke så ung og uer
faren. Han havde i sin ungdom væ
ret med Mylius Eriksen på togt over 
Grønlands indlandsis. Vi lagde 
mærke til, at han undertiden var lidt 
søvnig i timerne, men fik opklaret 
grunden dertil, - det kom af, at han 
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tit sad og læste og studerede om nat
ten.

Selvfølgelig skulle klassen lave lidt 
sjov med den søvnige Lundager.

- Der var én i klassen, Fritz Henry, 
som var god til at tegne. Han skulle 
lave et billede af Lundagers hoved, 
der var noget karakteristisk, med 
måne, skaldet med hår ved siderne. 
Billedet skulle hænges bag tavlen, så 
det ved snoretræk kunne hejses op, 
når Lundager var faldet i søvn.

Det gik nu ikke helt, som vi havde 
tænkt os, - snoren brast, og billedet 
faldt ned. Lundager vågnede med et 
sæt, og vi tænkte: Nu får vi ballade!

Men det gik slet ikke sådan. Da 
han så billedet, sagde han:- Hvem 
har dog tegnet det flotte billede? 
»Synderen« måtte frem og op til ka
tederet, og vi regnede alle med, at nu 
vankede der lussinger. Men det skete 
ikke. Fritz Henry blev derimod 
spurgt, hvad han skulle have for bil
ledet. Det var ikke nemt at svare på, 
men han fik sin betaling, og så var 
»gassen gået af ballonen«.

Det var sidste gang, vi fandt på så
dan noget i Lundagers timer.

1926 - et begivenhedsrigt år
Oskar Guldberg Madsen fortæller 
videre i sine barndomserindringer 
der, at 1926 blev et meget begiven
hedsrigt år for ham. Han fik en lille
bror, og det var meget spændende 
for ham, idet han indtil da havde væ
ret alene dreng med fem søstre. End
videre var han blevet 15 år og skulle 
til at slutte sin skolegang. Om eksa
men fortæller han:

- Der var meget, der skulle repe
teres. Det var et stort pensum, jeg 
skulle igennem, idet vi skulle opgive, 
hvad vi havde lært i fire år. Jeg sled i 
det og læste daglig næsten fra mor
gen til aften. Det var drøjt, så det var 
undertiden ved at tage modet fra 
mig. Men det hjalp at tænke på, at 
jeg havde noget godt i vente, at jeg 
ikke skulle gå i skole mere, for jeg 
var ærlig talt ved at være skoletræt.

Der var også noget andet, som gav 
mig mod og kræfter, og som jeg så 
hen til med megen spænding. Hr. 

Bjerrum havde allerede for et år si
den talt med os om en Tysklandstur 
efter eksamen. Det var vi alle med 
på, så vi gik straks i gang med at 
spare penge sammen.

Eksamen gik godt, alle bestod, og 
dagen efter afslutningsfesten skulle 
Tysklandsturen indledes.

Charles Nielsen ved rattet
- Bjerrum havde bestilt Charles 
Nielsen, der var ejer af rutebilen, 
som daglig kørte mellem Spjald og 
Skjern, - jeg tror, det var den første 
rutebil i Skjern. Vi var 17 elever plus 
hr. Bjerrum og frk. Byskov, så det 
var nok, hvad bilen kunne rumme. 
Bagagen blev læsset ovenpå.

Der var glæde og højt humør ved 
afrejsen, men også en smule vemod, 
for der var en enkelt elev, som ikke 
kom med. Hans mor, der var lærer
enke, mente ikke, de havde råd til 
det.

Oskar Guldberg Madsen fortæller 
videre, at det var meningen, man 
skulle nå Slesvig inden aften, men 
selskabet blev stoppet ved grænsen.

Charles Nielsens rutebil pakkes til realskolens tysklandstur, som eleverne så hen til, mens de sled med repetitionen før den af
sluttende eksamen.
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Der var noget i vejen med både det 
kollektive pas og bilens papirer. Et 
stort apparat blev sat i sving med 
henvendelse både til politiet i Skjern 
og på »højere sted«, og resultatet 
blev, at man fik løfte om, at alt 
skulle være i orden til næste morgen.

Herefter rejste selskabet fra 
Skjern realskole teltene, gik til ro og 
sov trygt, beskyttet af danske gen
darmer.

Viggo dukkede op
- Da vi var kommet på benene, skete 
der noget! Gunnar og Lars fra Ti
strup, der var gået en tur op på ve
jen, så pludselig Viggo, der ikke var 
kommet med på turen, komme gå
ende imod sig. De turde næppe tro 
deres egne øjne, og Bjerrums for
bavselse var stor, da også han så 
Viggo.

Der var sket det, at provst Ander
sen havde sat en indsamling i gang 
blandt de andre forældre, der var 
mødt op ved afrejsen.

- Vi var alle glade ved, at Viggo nu 
også var iblandt os. Var vi ikke blevet 
forsinket, havde det ikke kunnet lade 
sig gøre.

Så gik turen igen sydpå og ind i 
Tyskland med et kort ophold i Flens
borg til lidt handel.

- Vi var lidt spændte på, om vi 
kunne bruge det tysk, vi havde lært. 
Vi stod uden for en forretning og 
snakkede om, hvordan vi nu skulle 
udtrykke os. Det gik nu ret nemt dér, 
for i forretningen talte de dansk. Det 
gav os mod, så sidenhen gik det me
get godt med det tyske.

Via Slevsvig, som man fik set lidt 
af, gik turen videre over én af Kieler- 
kanalens højbroer, en stor oplevelse 
for de unge fra Skjern realskole, som 
aldrig havde set så mægtig en bro. 
De måtte ud af bilen for at se, hvor 
langt der var ned til vandet. 42 m!

- Vi søgte nu efter et sted, hvor vi 
kunne slå teltene op for natten, og 
fandt en skøn plet ved en åbning i 
skoven. Der oplevede vi for første 
gang at høre nattergalesang.

Det blev ordnet sådan, at vi skifte
vis, to og to, skulle gå vagt. Det blev 
lidt af en urolig nat. For det første 

var der utrolig mange myg, så det 
kneb med at falde i søvn, for det an
det lød der ud på natten skud ganske 
nær lejren. Bjerrum kom op og for
manede os at holde os helt i ro. Han 
mente, det var krybskytter, men der 
skete os heldigvis ikke noget.

Broen begyndte at sejle
Efter den urolige nat sattes kursen 
mod Lybeck, hvor der skete to væ
sentlige ting: Man så Mariekirche og 
fik et tiltrængt bad på See-Badenan- 
stalt.

Derefter kom selskabet ud i et væl
digt tordenvejr med oversvømmelse, 
som bevirkede, at man ikke kunne 
passere Elben ad den sædvanlige vej.

- Vi kørte ud på en bro og ventede 
lidt. Vi drøftede, om færgen ikke 
snart kom, men pludselig begynder 
broen at sejle. Det var altså ikke en 
bro, men en tømmerflåde, vi var 
kommet ud på. Vi kom lykkeligt over 
floden. Vejret var stadig ikke godt. 
Det var regn og blæst, men middags
mad skulle vi have, og vi fik primus
sen til at fungere, selv om det kneb.

Vi kørte over Lüneburg Heide. 
Det var næsten som i Vestjylland, og 
vi var da kommet til Tyskland for at 
se noget nyt ! Men da vi nærmede os 
Magdeburg, var der mere afvek
slende natur og mere frugtbart.

Charles skulle nu finde vej igen
nem den store by. Han forstod ikke 
tysk, men hans retningssans var im
ponerende. Halberstadt? spørger 
han. Ja-ja, svarer tyskerne. Recht, 
links und dann immer gerade aus. 
Og Charles kører rigtigt. Bjerrum 
havde været her før, men Charles er 
mere sikker. Til højre, siger Bjer
rum. Til venstre, siger Charles, og 
det passer ...

Vi kørte nu med roemarker til ven
stre og hvedemarker til højre, - in
gen gårde og huse, kun godser og 
landsbyer. Månen var ved at stå op, 
så vi måtte se at finde en lejrplads.

En sådan fik man lov at etablere 
ved en stor gård.

På bjergvandring
Så nåede man Harzen, en lille hygge
lig by, Thale i Bodenthal, omgivet af 

bjerge, omend ikke kæmpe høje.
- Men efter vor opfattelse var de 

høje. Vi havde jo aldrig før set 
bjerge. En flod, der strømmede og 
fossede over klippeblokke, løb lige 
igennem byen, og ved dens bred slog 
vi vores telte op. Derefter gik vi på 
indkøb, bl. a. for at få mad til mid
dagen, men også stokke købte vi, for 
næste dag skulle vi på bjergvan
dring.

Men inden bjergvandringen den 
følgende dag overværede selskabet 
fra Skjern en katolsk gudstjeneste.

- Det var noget fremmedartet for 
os med messe og røgelse, som vi ikke 
forstod meget af, men så havde vi da 
oplevet det...

En lang, men også smuk bjergtur 
fulgte på Rosstrappefelsen (Heste- 
trappeklippen), og det var en træt 
flok, der vendte tilbage til Thale, 
steg op i bilen og kørte mod Blan
kenburg.

- Det var ved at blive sent, og vi 
havde endnu ikke fundet et sted, 
hvor vi kunne slå vores telte op for 
natten, fortæller Oskar Guldberg 
Madsen videre. Vi valgte at gøre det 
på en græsrabat ved siden af vejen.

At det ikke var så heldigt, erfarede 
vi tidligt næste morgen, da der blev 
en forfærdelig råben uden for tel
tene. Der stod en kvinde og be
skyldte os for, at vi havde ødelagt det 
sted, hvor forvalterens køer skulle 
græsse. Bjerrum var ikke glad for si
tuationen, så han sagde til os, at vi 
skulle skynde os at pakke sammen, 
så vi kunne komme afsted.

Museumsbesøg endte brat
Op på dagen nåede selskabet fra 
Skjern realskole Wernigrode. En hel 
eventyrby at komme ind i. På torvet 
lå det gamle rådhus fra det 15. år
hundrede, opført med bindingsværk 
og med tårne og spir.

Men besøget i byens museum, som 
rummede mange gamle og spæn
dende ting, endte brat.

- Der skete det, at Bjerrum be
mærkede, at en pige fra vort hold var 
kommet i snak med en tysker, hvilket 
jo kunne være meget naturligt. Men 
det, der foruroligede Bjerrum, var, 
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at Erna var en tysk pige, som var 
kommet til Skjern efter 1. verdens
krig og var blevet boende i landet, 
selv om Tyskland var inde på, at 
man ville have sine børn hjem.

Så man vidste jo aldrig, hvad der 
kunne ske, hvis det kom myndighe
derne for øre, at Erna var blevet i 
Danmark. Det ville være frygtelig 
for os og specielt for Bjerrum at 
komme hjem uden Erna.

Om eftermiddagen var der igen 
bjergtur.

- Men denne gang foregik det ikke 
til fods. Vi skulle op på det højeste 
bjerg i Harzenområdet, Brocken (el
ler Bloksbjerg, som vi kalder det). Vi 
blev befordret med tandhjulsbane til 
toppen 1142 meter oppe, igen noget, 
som vi aldrig før havde set eller op
levet. Tågen hindrede os i at se ud 
over bjergene, og hekse så vi heller 
ikke noget til, men vi fik da set hek
setalerstolen, som blev brugt Set. 
Hansnat ...

Så gik turen igen nedad med ba
nen. Jeg tror nok, at vi alle var lidt 
beklemte. Banen var undertiden me

get stejl, og det mærkedes mere 
nedad end opad.

I selskab med myrer
De næste oplevelser fik selskabet fra 
Skjern realskole i Rübeland, hvor 
man på en lejrplads i en skov havde 
rigeligt selskab af myrer, så det ikke 
var til at sove. Men en lang van
dretur ventede dagen efter med be
søg i drypstenshuler med figurer 
dannet af dryp gennem årtusinder. 
Videre gik det til Blankenburg og en 
ny lejrplads.

- Vi var gæster hos en skovfoged, 
preuser. Elskværdig, men reserveret

Videre til Bad Hartzburg, en hvid 
badeby for velhavere med store vil
laer og svømmebad, og Goslar, hvor 
det kun blev til et lille kig på vel
holdte bindingsværkshuse.

Et lille ophold i Hildesheim, hvor 
man så den gamle, smukke dom
kirke, og så gik det for alvor hjemad 
over Lüneburg Heide og frem til 
Harburg, en forstad til Hamburg. 25 
km stod der på stenen.

- Ved indkørslen på en bro over 
Elben skete der en punktering på bi
len. Vi holdt stille, men straks var 
der en brøsig politibetjent: Ikke 
holde her! - Charles var urokkelig, 
han ville ikke have dækket ødelagt. 
Men der hjalp ingen kære mor, vi 
måtte fremad.

Mens de unge og deres lærere gik i 
Hagenbeck dyrepark, klarede Char
les storbyen alene, og man mødtes 
igen på det aftalte sted, ved Haupt- 
bahnhof. Så gik turen igen nordpå.

Regnskabet blev gjort op, og det 
viste sig, at der var råd til middag på 
hotel »Postgården« i Ribe.

- Henimod aften nåede vi død
trætte hjem til Skjern, vi havde kørt 
uden søvn fra nord for Hamburg.

Turen, som varede godt en uge, 
kostede 48 kr. pro persona !

Realskolens besøg i Harzen-området blev en meget stor oplevelse for de unge vestjyder.
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Slægtsbånd gennem 400 år på
Sønderbygaard i Borris
Af Asta Thomsen Jensen

At der har været beboelse langt til
bage i tiden, hvor Sønderbygaard i 
Borris og dens jorde ligger i dag, er 
der ingen tvivl om. Det viser jord
fund. Man kan finde tegn på, at der 
har været folk her helt tilbage i den 
tid, da landet blev befolket, og at der 
også har været egentlig bosættelse, 
viser sporene ligeledes. De første 
mennesker, jægere og samlere, ér ef
terhånden blevet bønder, og dermed 
kom de mere faste bosættelser, som 
man på Sønderbygaard kan følge 
frem gennem de næste årtusinder 
gennem jordfund.

Foruden stenalder er i alle tilfælde 
bronzealder dukket op af jorden. 
Navnet Torsvig på en sø ved gården 
leder tanken tilbage til tiden før kri
stendommens indførelse, tidlig vi
kingetid.

Afdøde 1rs. J. Dalgaard Knudsen, 
Ringkøbing, besøgte i 1950erne Søn
derbygaard, fotograferede og målte 
op og fandt hustomter fra middelal
deren. I den forbindelse også et tegl
værk. En brolagt vej, som fører ned 
til et gammelt åleje, er ligeledes fun
det.

Selv om man skal langt op i den hi
storiske tid, før man har noget 
skriftligt om den nuværende Søn
derbygaard, kan der således ikke 
være tvivl om, at stedet har været 
beboet og jorden dyrket langs dette 
stykke af Skjern å op gennem ti
derne, begyndende med de første 
bønder.

Første skriftlige kilde
- Den første skriftlige kilde, vi har 
om Sønderbygaard, stammer fra 
1591, fortæller Mads Rahbek Jen
sen, der sammen med sin kone Karen 
Margrethe Nors Jensen ejer Sønder
bygaard i dag. 11591 blev gården til

skødet en adelsfrøken, Karen Sø
rensdatter Munk som hendes arve
part efter forældrene, Søren Munk 
og Else Lauritsdatter Seefeld.

Søren Munk og Else Lauritsdatter 
Seefeld havde ikke selv boet på Søn
derbygaard, og det kom Karen Sø
rensdatter Munk heller ikke til. Hun 
var gift med herredsfogeden i Grim
lund, Niels Hansen, og man må for
mode, at parret har boet i Grimlund.

Men Sønderbygaard blev i famili
ens eje også efter Karen Sørensdatter 
Munks og Niels Hansens død. Om
kring 1620 fik deres datter, Sofie 
Nielsdatter gården. Sofie har næppe 
heller boet på Sønderbygaard, for 
hun var gift med faderens efterfølger 
som herredsfoged i Grimlund, Niels 
Lassen.

Men på et tidspunkt mellem 1631 
og 1651 skete der noget væsentligt i 
gårdens historie, idet Mikkel og 
Niels Nielsen, som var sønner af So
fie Nielsdatter og Niels Lassen, over

Sønderbygaard ca. 1914. Det er endnu den firlængede gård, som Mads Hansen op
førte i 1832. Hans stuehus har overlevet brande og ombygninger.

tog gården. Vi mener, at de boede 
her i årene mellem 1651 og 1662, og vi 
mener også, at gården med dem som 
ejere blev til to halvgårde, fortæller 
Mads Rahbek Jensen.

Som halvgårde, beliggende tæt op 
ad hinanden, med en lang lade på 
tværs af fire længer, hvoraf de to 
midterste var bygget sammen, og 
med to beboelseshuse, fungerede 
Sønderbygaarde helt frem til 1832. 
Da skiltes halvgårdene. Nuværende 
Sønderbygaard flyttedes et stykke 
mod vest fra sin oprindelige plads, 
mens nuværende Hausøgaard kun 
flyttedes lidt mod øst. Begge gårde 
ligger i dag på det sted, hvortil de 
flyttedes for godt 150 år siden.

100 års historie mangler
Men hvem fik Sønderbygaardene ef
ter Mikkel og Niels Nielsen omkring 
1662? Det er et spørgsmål, som fa
milien i Sønderbygaard hidtil ikke 
har kunnet få besvaret, selv om den
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Folkestuen på Sønderbygaard ser næsten ud, som den har gjort i godt 150 år - med 
langbordet og bænken og Ane Jensdatter Egs bilæggerovn. Ovnen har årstallet 1755 
og er smykket med det engelske kongevåben.

ældste datter, den 24-årige Birgitte 
Rahbek Jensen har gjort et stort ar
bejde for at finde skriftlige kilder. 
Tilsyneladende findes der ikke noget 
skriftligt materiale, som kan berette 
om ejerforholdene i årene 1662 til 
1765. Men en af de tidligere ejere, 
Mads Rahbek, som drev Sønderby
gaard til sin død i 1952, har fortalt, at 
gården har været på slægtens hæn
der i hvert fald tilbage til Søren 
Munk og Else Lauritsdatter Seefeld.

Den mulige forbindelse skal vi 
vende tilbage til.

Tidligere sognerådsformand i 
Borris og borgmester i Skjern kom
mune, Chr. Lundsgaard, som er født 
i Borris og har boet her hele sit liv, 
har benyttet sine første pensionsår 
til at skrive Borris sogns historie. 
Heller ikke han har i sine undersø
gelser af Borris-gårdenes ejerfor
hold kunnet finde frem til noget, 
som fuldt ud kan kaste lys over, 
hvem der boede på Sønderbygaarde i 
disse 100 år.

Den nuværende familie i Sønder
bygaard har spekuleret på, om Søn
derbygaarde på et tidspunkt kunne 
have været fæstegård under Lunde
næs, men Chr. Lundsgaard er på sin 
vej gennem gammelt kildemateriale 
ikke stødt på noget, som tyder på, at 
Borrisgårdene i det hele taget har 
hørt under Lundenæs. Derimod er 

navnet Galt til Viumgaard af og til 
dukket op i papirerne, når det gæl
der ejerskab af gårde i Borris.

Chr. Lundsgaard kan fortælle, at 
Gøie Galt til Viumgaard ejede Søn
derbygaarde i 1688, og at der da var 
to fæstebønder på gården, Jens Jen
sen og Kresten Lauridsen. At der var 
to fæstebønder, harmonerer godt 
med, at der var to halvgårde.

Det var almindeligt på den tid, at 
gårdene var fæstegårde. Det var 
strenge tider for landbruget og be
folkningen i det hele taget på grund 
af megen uro i landet, og der er for så 
vidt intet til hinder for, at slægtén på 
Sønderbygaard kan have været fæ
stebønder for en tid. Chr. Lunds
gaard mener i øvrigt, at Galt-fami
lien til Viumgaard har ejet Sønder
bygaarde i årene 1662 til 1765.

Måske kan der en skønne dag 
dukke skriftlige kilder op, som kan 
bidrage til at kaste mere lys over 
dette afsnit af Sønderbygaardes ejer
historie.

Der er forbindelse bagud 
- I 1765 flyttede ægteparret Mads 
Sørensen og Mette Thomasdatter 
ind på den ene halvpart af Sønderby
gaarde, skriver Birgitte Rahbek Jen
sen i sin historie om sin slægt på Søn
derbygaarde. Mads Sørensen var da 
28 år og kom fra Hoven Mølle, hans 

kone var tre år ældre og stammede 
fra Barslund. Imidlertid døde Mette 
Thomasdatter efter otte års ægte
skab, og Mads Sørensen giftede sig - 
meget bekvemt - med en datter af 
manden på den anden halvpart af 
gården, nemlig Lauge Christensens 
datter, Anne Marie Laugesdatter.

Videre fortæller Birgitte Rahbek 
Jensen, at Mads Sørensen og Anne 
Marie Laugesdatter fik datteren 
Mette Madsdatter, og at hun giftede 
sig med Hans Christian Hansen.

- Hans Christian Hansen var ikke 
helt fremmed for familien på Søn
derbygaard, idet hans far, gårdmand 
Hans Thomsen var bror til Mette 
Thomasdatter, altså Mads Søren
sens første kone, fortæller Birgitte 
Rahbek Jensen. Skønt der var en søn 
i Mads Sørensens første ægteskab, 
var det alligevel halvsøsteren fra an
det ægteskab, Mette Madsdatter og 
hendes mand, der overtog den halv
part af gården, som i dag kaldes Søn
derbygaard. Det skete omkring år 
1800.

Men slægtskabet bagud? Joh, det 
synes at være der.

Mette Thomasdatter (Mads Sø
rensens første kone) og hendes bror
søn, Hans Christian Hansen (gift 
med Mads Sørensens datter fra an
det ægteskab) var begge efterkom
mere af Karen Sørensdatter Munk, 
den første kendte ejer af Sønderby
gaard. Hans Christian Hansen er 
hendes tip-tip-tip-tip-oldebarn. Og 
fra Hans Christian Hansen frem til 
Mads Rahbek Jensen er slægtslinjen 
uden afbrydelser.

Fine folk i familien
Videre fortæller Birgitte Rahbek 
Jensen, at Hans Christian Hansen 
(nu kaldet Hans Chr. Sønderby) og 
Anne Marie Laugesdatter i 1800 fik 
deres ældste søn, Mads Hansen. 
Han giftede sig i 1830 med Ane Jens
datter Eg.

- Hvorfor en 30-årig mand gifter 
sig med en kun 17-årig pige, er ikke 
til at vide, men hun er i hvert fald ud 
af god familie, en gammel adels
slægt, som talte navne som Gylden
stjerne, Rosenkrans, Munk og Høg, 
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fortæller Birgitte Rahbek Jensen og 
fortsætter.

- Hendes forældre havde Egsgård 
i Grindsted. Faderen døde allerede, 
da hun var seks år, og derfor med
bragte hun en del arvede ting, som 
havde tilhørt faderens slægt. En del 
af disse ting findes endnu på Sønder
bygaard.

De fine ting, som kom i huset med 
Ane Jensdatter Eg, kunne nok 
»kræve« det stuehus, som Mads 
Hansen byggede på det tidspunkt.

Omkring 1832 skete der nemlig 
noget epokegørende for Sønderby- 
gaarde. Da flyttedes de to halvparts
gårde fra hinanden, og de fik hver sit 
navn, Sønderbye og Haugesøgård.

Den nye gård, som Mads Hansen 
byggede, kom til at ligge ca. to gård
længder længere mod vest. Det var 
dengang en lukket firlænget hede
gård, med stråtag og smårudede vin
duer. I de sydvendte vinduer, - dem, 
der vendte ud mod å-dalen og heden, 
var der indvendige jerngittere som 
beskyttelse.

- Mads Hansen har nok haft pen
gesagerne i orden, mener hans tip
oldebarn Mads Rahbek Jensen. Den 
gård, Mads Hansen byggede, blev til 
en af de største i sognet.

Byggematerialerne skaffede han 
sig ved at købe en kirke til nedriv
ning. Kirken lå i Give, og stenene 
blev kørt hjem på hestevogn, en tur 
på vel 80 km hen og hjem. Der skulle 
mange ture til, og det tog tid, men i 
1832 var gården færdig, og Mads 
Hansen kunne sætte årstallet i ho
vedindgangsdørens rude. Her står 
det stadig at læse med Mads Han
sens tal.

Og hvordan så da gården ud, som 
Mads Hansen byggede?

Den var som allerede nævnt fir
længet. Mads Rahbek Jensen kan 
føje nogle oplysninger til ved hjælp 
af gamle billeder, men også spor i 
jorden, idet forskellige arbejder i ny
ere tid har vist, hvor bygningerne lå, 
og porten var.

- Laden var 56 m lang og de to 
staldlænger på hver 32 m. Den ene af 
disse længer var 9 m bred. Der var 
ingen port i laden, men luger, hvor

igennem høsten bjærgedes ind. En 
port var der gennem en af sidebyg
ningerne til gårdspladsen. Desuden 
var der mellem stuehus og den østre 
sidebygning en smal indgang.

Stuehuset var 32 m lang og er i det 
ydre i dag som for godt 150 år siden. 
En god del af dets vestre ende var 
indrettet til gårdmejeri. Da Karen 
Margrethe og Mads Rahbek Jensen 
overtog gården fandtes endnu mæl
kekælderen og i forbindelse med den 
en meget dyb kælder, som var muret 
op i tre etager. Øverst var der plads 
til mælken, i midten til osten og ne
derst til ølankrene. Der fandtes også 
rester af en smørkærne.

Påvirkning fra præstegården 
Fra hvert hjørne af stuehuset ned 
mod engene anlagde Mads Hansen 
et 110 m langt jorddige. Det var fak
tisk grundlaget for det nuværende 
læbælte langs Sønderbygaards have.

- Jeg tror, siger Mads Rahbek Jen
sen, at Mads Hansen var modtagelig 
for den påvirkning, som var kommet 
fra præstegården i Borris.

C. J. L. Krarup, som var præst i 
Borris og Faster fra 1794 til 1819, var 
en meget fremskridtsvenlig mand, 
som ville, at hans sognebørn skulle 
lære noget for at kunne klare sig 
bedre rent materielt.

Han oprettede Borris semina
rium, et præstegårdsseminarium, i 
1806, og det fungerede til 1826. Her 
»optoges 12 à 15 Subjecter af Bon
destanden for at dannes til duelige 
og nøjsomme Lærere for Landal
muen«. - Senere tillodes det tillige at 

1952, byggede nye udlænger i 1924, forsvandt den ene af sidebygningerne, og da den 
nye gård brændte efter lynnedslag i 1949, blev genopførelsen en nøje kopi af gården 
fra 1924.

optage skolelærersønner, da semina
riets direktion indstillede det og 
skrev, at disses opdragelse og livsvil
kår svarede til bøndersønnernes.

Hvad der undervistes i på semi
nariet i Borris præstegård var for
uden datidens almindelige skolefag 
også havedyrkning. »Haugedyrk- 
ning, såvel de almindelige Køkken
urters Dyrkning, som fornemmelig 
Pileplantning og anden Træplant
ning, Frugttræets Opelskning og 
Forædling, så og Omgangsmåden 
med Humle, Hør, Krap og deslige 
samt Biavl«. (Citaterne er lånt fra en 
artikel, som P. Storgaard Pedersen 
skrev i Hardsyssel Årborg 1909, og 
som Strandbygaards Bogtrykkeri 
bragte i Årbogen 1976). - Der kom

træer, også frugttræer, foran Mads 
Hansens nye stuehus på Sønderby
gaard. Et af de træer, han plantede, 
stod her til 1966. Da væltede Mads 
Hansen poppel, som den kaldtes.

Der er ingen tvivl om, at der blev 
plantet mange træer ved gården i 
Mads Hansens tid og også i hans ef
terfølger, svigersønnen Mathias 
Christian Rahbeks tid. Jeg har talt 
årringene i de gamle træer, som har 
måttet opgive i vores tid, og har ved 
fældningen kunnet føre nogle af 
dem tilbage til 1840-1860, fortæller 
Mads Rahbek Jensen.

God plads til dyrene
Ane Jensdatter Eg døde efter kun 
seks års ægteskab, blot 23 år. Hun 
havde da fået to døtre, men den æld
ste døde tre år efter moderen.
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Ved Ane Jensdatters død i 1836 
blev der foretaget skifte, og af en in
ventarliste kan man se, at det egent
lig var meget beskedent, hvad Mads 
Hansen og hans familie ejede på det 
tidspunkt.

- Det kan man ikke lade være med 
at tænke på, når man ved, hvor stort 
han byggede få år i forvejen, siger 
Mads Rahbek Jensen.

Men der var dog 9 køer, tre kalve, 
12 stude, fire heste og et føl, to svin 
og 40 får.

Jordtilliggendet i 1830-32 var 250 
tdr. land, hovedsagelig bestående af 
hede, mose og eng. Dertil kom, at 
Sønderbygaard ligesom andre Bor
risgårde havde jord i Højby, ca. 60 
tdr. land hede.

- Men det var vigtigt at have me
gen hede, så der både var lyng til fo
der og hedetorv til strøelse, fortæller 
Mads Rahbek Jensen. Man tog he
detorv hjem til strøelse i stalden, og 
når dyrenes gødning var blandet 
heri, havde man til en god gødskning 
af agerjord. Men der skulle et stort 
stykke hede til at kunne dyrke ager
jord, tilføjer Mads Rahbek Jensen.

Sønderbygaards storhedstid
Jeg mener, fortsætter han, at Søn
derbygaards storhedstid kom med 
engvandingen. I 1870erne blev der 
foretaget en opstemning af Vorgod å 
et godt stykke op ad løbet. Gennem 
en kanal kom vandet fra denne op
stemning til Borris og til Sønderby
gaard, hvor man nu kunne begynde 
at overrisle gårdens 40 tdr. land eng. 
Nu kunne der produceres mere græs 
og hø, så kvægholdet kunne øges. 
Sandsynligvis er der dermed kom
met flere stude i stalden og på engen.

Men for at vandet fra vandings
kanalen kunne komme ud over hele 
engen, måtte kanalen passere have
digerne, og det blev ikke klaret ved, 
at digerne blev brudt ned. Ejeren af 
Sønderbygaard ville nemlig ikke gå 
på akkord med de vise ord, »Hvo der 
bryder et dige, kommer ej i Guds 
rige«.

Hvad så? Joh, der blev lavet en 
stenkiste i de to diger, og så kunne 
vandet i kanalen frit løbe langs stue

huset, inden det fortsatte ud i over
rislingsrenderne i engen.

I øvrigt blev kanalen gennem ha
ven også anvendt som bad.

- Ud fra stuehusets vaskerum var 
der lavet en trappe ned til kanalen, 
og hen over den var der bygget et ba
dehus med sider helt ned i vandet. 
Herinde kunne man så stå og vaske 
sig uden at blive genstand for nys
gerrige øjne fra husets vinduer, for
tæller Mads Rahbek Jensen, som 
mener, at badehuset er blevet brugt 
langt op i dette århundrede. Da han 
sammen med sine forældre kom til 
gården i begyndelsen af 1950erne, 
var der endnu rester af badehuset 
over kanalen.

Noget, som Mads Rahbek Jensen 
også opfatter som et bevis på, at går
dens økonomi var solid, er dette, at 
stuehusets stråtag i 1880erne blev 
skiftet ud med tegltag. Det var efter, 
at Mads Hansens datter, Mette Mad
sen Sønderbye og hendes mand, 
Mathias Christian Rahbek, der 
stammede fra Ahlergård i Borris, 
havde overtaget Sønderbygaard.

En ny gård opstod
Mathias Christian Rahbek blev ejer 
af Sønderbygaard 1861. Omkring 
1890 fik en søn, Hans Sønderby, et 
stykke jord fra fødegården. Her op
førtes Florriggård. I 1917 udskiltes 
gården Solhjem fra Florriggård.

I slutningen af 1800-årene byggede 
Mathias Christian Rahbek en af
tægtsbolig til sig selv og sin kone 
mellem Hausøgaard og Sønderby
gaard. Sønderby hus blev navnet. 
Huset findes i dag og er i det ydre 
uændret.

I år 1900 blev Sønderbygaard over
taget af yngste søn af Mathias Chri
stian Rahbek og Mette Madsen Søn
derbye, Mads Rahbek.

- Mads Rahbek var en moderne og 
driftig landmand, som straks gik i 
gang med at dræne jorden, fortæller 
hans navnefælle. 11924 fjernede han 
Mads Hansens gamle landbrugsbyg
ninger fra 1832 og byggede da en vin
kelgård med en lade, der var dobbelt 
så bred som normalt, men som også 
rummede kreaturstald. Mellem la

derum og stalden var der en køre
gang i bygningen.

Vi ved helt nøjagtigt, hvordan 
Mads Rahbeks gård fra 1924 så ud, 
for da landbrugsbygningerne i 1949 
brændte som følge af lynnedslag, 
lod Mads Rahbek gården genop
bygge med samme konstruktion, 
samme tømmerdimension, og det 
var oven i købet den tømrermester, 
som havde opført gården i 1924, der 
var rådgiver ved genopførelsen godt 
25 år senere.

Ved lynbranden i 1949 blev stal
dens mure stående tilbage. Det 
brandsikre loft holdt, men bygnin
gernes tag brændte. Stuehuset blev 
ikke skadet af branden.

Mads Rahbek var ugift og havde 
ikke direkte arvinger, så efter hans 
død i 1952 købtes Sønderbygaard af 
Mads Rahbeks søstersøn, Kristian 
Rahbek Jensen, som sammen med 
sin kone, Thora Jensen, hidtil havde 
drevet Ny Ahlergård. En ny forbin
delse mellem Sønderbygaard og Ah- 
lergårdene blev dermed knyttet.

I 1966 overgik Sønderbygaard til 
en af Thora og Kristian Rahbek Jen
sens fem børn, Mads Rahbek Jensen 
og hans kone Karen Margrethe Nors 
Jensen. I deres tid er der bygget knap 
1800 kvadratmeter driftsbygninger 
til.

I 1981 blev Hausøgaard og Søn
derbygaard, de to tidligere halv
partsgårde, atter lagt sammen, dog 
uden at bygningerne mødtes igen ... 
- Hausøgård ligger stadig på sin 
gamle plads, men jorden er lagt ind 
under Sønderbygaard. I dag dækker 
Sønderbygaards jordtilliggende ak
kurat det areal, som de to halvparts
gårde havde tilsammen, før gårdene 
skiltes i 1832.

Mads Hansens stuehus fra 1832 er 
i det ydre - og for en stor del også det 
indre, bl. a. folkestuen med det 
gamle langbord, fast bænk og bi
læggerovnen - som for godt 150 år si
den. Gårdens skiftende ejere har 
med nænsom hånd foretaget de æn
dringer, som har været nødvendige, 
og Karen Margrethe og Mads Rah
bek Jensen er smukt gået i deres for
gængeres spor.
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Aret rundt
November 1987
3. Sparekassen SDS i Skjern har bidraget 
med en check på kr. 5.000 til handicap
bussen ved plejehjemmet Enghaven. Målet 
er at indsamle 200.000 kr. - Skjern Y’s 
Mens Club’s banko-show i Skjern-Hallen 
gav et overskud på ca. 42.000 kr.
4. Skjernkredsens KFUM og KFUK har 
ansat den 24-årige Helge Saugmann, Hej ns
vig, som sekretær fra 1. juni 1988. - Siden 
1976 har Skjern Vindmølle været i reno
veringsfasen. Nu har bevaringsforeningen 
af Kreditforeningen Danmark modtaget en 
check på kr. 10.000, der skal bruges til at re
novere »hatten«. Ligeledes er der bevilget 
kr. 10.000 fra museumsforeningen og 
samme beløb fra julemærkekassen. - Køb
mand Chr. Langbo overdrager 1. marts sin 
forretningsejendom, Bredgade 40, til op
tometrist Per Vilain.
5. Sparekassen SDS i Skjern har fået ca. 
100 nye garanter - antallet er herefter ca. 
700. ca. deltog 350 i garantmødet i Skjern- 
Hallen. Til lokalrådet nyvalgtes advokat 
Bjarne Bødtker, Skjern, der afløser instal
latør Harry Thomsen, som ikke ønskede 
genvalg.
6. På et repræsentantskabsmøde blev det 
vedtaget at sende Radio Ådalen i æteren 
den 1. januar.
9. Den nye forstander på Vestjydsk Han
delsskole bliver den 36-årige, tidligere in
spektør i Viborg, cand. jur. Jørn Peder 
Nielsen, som tiltræder stillingen 1. januar 
1988.
13. Skjern byråd har skrevet kommunal
historie, idet man har givet dispensation til 
boligselskabet Lejerbo for antallet af P- 
pladser i forbindelse med Lejerbos ældre 
boliger. Kravet var egentlig, at der skulle 
opføres 18 P-pladser, men dette antal har 
man tilladt nedsat til 9.
13. Danmarks korteste og smukkeste gå
gade, Jernbanegade, blev fredag indviet 
under megen festivitas. Skjern Garden

spillede, men blandt disse savnedes nok 
»Singing In The Rain«, idet det hele fore
gik medens et skybrud drev over egnen.
15. ITT importøren i Skjern, Intervision, 
har endnu en gang haft indbrud. Denne 
gang er der fjernet omkring 30 videomaski
ner. Tyvene har bakket en lastbil ind gen
nem porten, hvorefter videomaskinerne er 
blevet læsset på vognen.
19. Det er på byrådsmødet besluttet at gøre 
gaderne omkring Amagerskolen og Kirke
skolen til stillegader, hvilket vil sige, at far
ten sænkes til 30 km/t. Dette gøres ved at 
lave en række »bump«, så bilisterne tvin
ges til at sænke farten.

23. Fodboldlandsholdets træner, Sepp 
Piontek, gæstede Hotel Skjern, hvor han 
talte om, hvorledes man skal/bør lede sit 
firma, for at nå til topresultater.
24. Det vil komme til at koste Skjern Kom
mune 261.647 kr. at udskifte lofterne på 
Amagerskolen. 11 lokale håndværkere 
fremkom med tilbud ved licitationen.
24. Efter børskrakket den 19. oktober har 
Skjern Banks aktier haft en fremgang på 5 
pct. Dette er den største fremgang i den 
danske bankverden.
25. Så er julemærket for Skjern for fjerde 
gang i handelen. Det er Skjern Kommunes 
Bevaringsforening og Skjern Gymnastik
forening, der står sammen om udgivelsen. 
Prisen er 20 kr. for et ark med 15 mærker.
26. På Skjern Lystfiskerforening’s general
forsamling kunne man konstatere en med
lemsfremgang på 44 medlemmer. Forman
den Villy Høi beklagede, at laksebestanden 
er dalet en hel del. Sidste år blev der fanget 
17 »store« laks mod 12 i år. - Cykelhandler 
Jens Sahl fik natten til fredag smadret en 
udstillingsrude. Som det er naturligt for be
boerne i Østergade skød han straks skylden 
på torsdagens double-up aftener på restau
ranterne.
29. Der var samlet mere end 1000 menne
sker, da juletræet blev tændt af borgmester 
Egon Søgaard. Og i år var det også noget

helt specielt, idet det ikke som tidligere er 
en rødgran, der er stillet op, men en ædel
gran på 13,5 meters højde.
30. Hanne Severinsen er atter blevet valgt 
til folketingskandidat for Skjern-kredsens 
Venstre. Hun blev valgt med 69 ud af 71 
stemmer.

December 1987
1. Ugeposten ansætter en journalistisk 
medarbejder. Det er Asta Thomsen Jensen, 
som i en lang årrække har været ansat ved 
Dagbladet Vestkysten.
2. SiD i Skjern kunne onsdag fejre sit 70 års 
jubilæum med reception. Samtidig skifte
des fanen fra 1918 ud med en ny. - DSB- 
kiosken har fået ny indehaver . Det er den 
42-årige tidligere uddeler, Jens Christen
sen, Jandeup.
4. Kirkeskolen ansøger om tilskud til 10 læ
rerstillinger fra august 1988. Kirkeskolen er 
en af de skoler, der gerne vil køre nogle for
søgsprojekter for nogle af de 400 mio. kro
ner, som folketinget har afsat til forsøg i 
folkeskolen. - Med nogen møje er det lyk
kedes for de handlende i Skjern at blive 
enige om de udvidede åbningstider i juleti
den.
7. De mange gisninger om, at den ny døgn
pleje i Skjern kommune skulle være op
givet allerede før, den var kommet i gang,
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har ikke noget på sig, oplyser Henry Vils
gaard (S). Pengene til projektet er der. - 
Nogle erfarne radiofolk fra Radio Ring
købing står bag endnu et radioprojekt i 
Skjern, og skal man dømme efter omstæn
dighederne, kan det komme til at blive en 
»hyggelig« lille æterkrig mellem Radio 
Ådalen og Lokalradioen for Skjern og Eg
vad ApS.
8. Skjern kommune søger for anden gang 
om at blive frikommune. Dog denne gang 
kun på nogle specielt definerede punkter. 
Man foreslår, at skolekommissionen af
skaffes, og kompetencen bliver lagt ud til 
skolenævnene.
9. Vor tids pest - AIDS - har netop været 
på tale på et kursus for pædagoger og le
dere af sociale institutioner i Skjern. Sund
hedsafdelingen i Ringkøbing amt har be
sluttet at starte en grundig oplysningskam
pagne om AIDS. Man har nu kendskab til 8 
smittebærere i Ringkøbing amt.
11. Skjern Byråd har på sit lukkede decem
bermøde besluttet ikke at garantere for en 
kassekredit på 75.000 kr. til Radio Ådalen. 
Dette bringer således radioen i en mindre 
knibe. - Nu bygges der på Engsigvej 12 nye 
ungdomsboliger. Disse opføres af Skjern 
Håndværker- og Industriforening med 
støtte fra Skjern Kommune. - Stauning 
Lufthavn kan godt regne med byrådets 
støtte på knap en million kroner til indkøb 
af et nyt navigationssystem. Lufthavnen 
kan ikke fungere ordentligt uden et sådant 
anlæg, som består af nye landingslys og et 
mindre ILF-system, der er i stand til at få 
flyene ned i sikkerhed i tåge. - På 50-års- 
dagen for den første flyvning med en KZ 
H’er modtog veteranflysamlingen i Stau
ning en smukt restaureret KZ II Coupé fra 
Hans Røy i Ringkøbing for en symbolsk 
sum. Et af museets formål er at gøre sam
lingen af KZ-fly komplet.
14. Skjern Rideklubs planer om en udvi
delse vil blive mødt med en lang række 
miljø-protester fra naboer.
15. Myndighederne er trætte af svineriet 
ved det gamle teglværk på Ringkøbingvej. 
Området omkring teglværket er et rekrea
tivt område, derfor skal det beskyttes. 
Amtsfredningsinspektoratet henstiller der
for, at der enten bygges en højere vold om
kring teglværket, eller at der tages så meget 
af skrotbunkerne, at de ikke rager op over 
den nuværende vold. Man ønsker endvi
dere at inspicere den forfaldne bygning. - 
Det nye tag over Skjern Hallens kantine og 
den ældste af de to haller vil komme til at 
koste omkring 570.000 kr. viser en licita
tion. - »Forbryderhovedkvarteret« på Vej
len 6 er blevet revet ned, og et byggekonsor
tium, bestående af Skovbjerg Huse A/S, 
smedemester Tommy Hansen og installa
tør Eigil Pedersen, har påbegyndt bygning 
af 8 nye rækkehuse.
16. Der er i juletravlheden blevet vekslet et 
større antal falske checks fra Varde Bank. 
De er formentlig stjålet ved et indbrud i 
Varde Banks afdeling i Gørding.
17. 3 ledige taxibevillinger efter Bent Søren
sen, som stoppede som taxichauffør efter 
12 år i faget, er overtaget af tidligere bus
chauffør Egon Gregersen.
18. Amtsrådet har besluttet, at opførelsen 

af en ny amtsskole ved Amagerskolen i 
Skjern skal udsættes på ubestemt tid.
19. Det står nu klart, at Skjern kommune 
vil miste 15-20 arbejdspladser til foråret, 
idet fabrikken Isfisk flytter fra Rk. Mølle 
til Videbæk.
21. Nu er det ikke længere lovligt at parkere 
i skolegården ved Kirkeskolen i Skjern. Bi
lerne vil ved brand spærre for brandbi
lerne.

Januar 1988
1. Indbyggerantallet i hele Skjern Kom
mune var pr. 1. januar 12.597, et fald på 30 
fra 1. oktober. Hele 1987 betød dog en stig
ning på 67 indbyggere. - Skjern Brandvæ
sen holdt nytårsdag parade, hvor man 
kunne konstatere, at der i 1987 »kun« var 
37 udrykninger. Af disse var kun 22 rigtige 
brande at slukke (mod 37 året før). Man 
fastslog, at dette lave tal hørte sammen 
med den våde sommer. - Radio Ådalen går 
i luften via fællesantennen.
4. Kræftens Bekæmpelse i Skjern Kom
mune har fået en ny formand, idet Per 
Fjord afløser J. Lundøe Poulsen på po
sten. - Skjern Tricotagefarveri har over
taget de to nabogrunde på Nykærsvej, 
bl.a. Byens Autolak.
7. Skjern Kommune har nu fundet inter
esserede købere til grundene Nygade 13 og 
Nørregade 3. Salget er et led i en udvidelse 
af Nørregade. - Marup Skole er ned- 
brændt. Årsagen var overophedning af en 
brændeovn.
8. I de kommende 10 år vil ca. 300 unge få 
ekstra tandbehandling i Skjern Kommu
nale Tandpleje, idet tre forskere fra Århus 
universitet ønsker at lave en undersøgelse, 
hvori det forventes fastslået, hvordan en 
tandsygdom er opstået, og hvordan den vi
dere udvikling er forløbet. Undersøgelsen 
er den første af sin art i verden, og de ca. 
300 unge udtages blandt 6. og 7. klasse ele
verne i Skjern kommune.
9. Ved Radio Ådalens åbent hus arrange
ment mødte mange mennesker op for at se
lidt på, hvad der egentlig foregår på den 
nye radio.

Stationsleder Bertil Rostved, siddende, ses 
her sammen med byrådsmedlem N. K. Kri
stensen, frivillig medarbejder ved radioen 
Bent Linding, kommunaldirektør Erik Lo
rentzen og borgmester Egon Søgaard.

13. På Indre Missions generalforsamling 
meddelte sognepræst Gunnar Pedersen, at 
han ønskede at gå af som formand. Han 
forlader posten efter 6 år i stolen.
15. Efter en henvendelse i maj 1987 til de 
forretningsdrivende i Skjern har en del for
retninger ændret forholdene for bevægel-
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seshæmmede. Nogle har dog ikke gjort no
get ved forholdene, og derfor lægges der nu 
tydeligt op til en slags handelsboykot for 
det lokale forbrugerråd, hvis forholdene 
ikke forbedres.
16. Skjern Å Camping har fået bevilget et 
lån på 130.000 kr. til opbygning af en mini
golfbane.
19. Forholdene Teglværkets forfald har nu 
tydeligvis nået et klimaks, idet byrådet har 
pålagt ejeren at istandsætte bygningen in
den udgangen af 1988 eller at nedrive byg
ningen.
20. Det bliver Bøllings sognepræst gennem 
8 år, Hans Særkjær, der afløser provst Sv. 
Ebbe Jakobsen i Skjern Provsti ved hans 
pensionering.
21. Der har været afholdt licitation på de 
nye ældreboliger i Skjern ved St. Nør- 
gårdsvej. billigste tilbud var på små 3,8 
mio. kr. Dette svarer til, at hver bygning i 
gennemsnit kommer til at koste 251.000 kr.
21. Ejendomsmæglerfirmaet EDC i Skjern 
har fået ny medejer, da Jørgen Axelsen har 
købt halvparten, således at det nu kommer 
til at hedde EDC Wassard Sørensen og Ax
elsen.
22. Ved licitationen angående de kom
mende ældreboliger ved St. Nørgårdsvej i 
Skjern gik kun én af ordrerne til et lokalt 
firma.
25. For første gang i Skjern konservative 
Vælgerforenings historie har man fået en 
kvindelig formand. Valget faldt på Birgit 
Haugstrup.
26. Skjern Bank har besluttet at afsætte 10 
mio. kroner til tab i det kommende år. Man 
kan i banken glæde sig over en høj solidi
tetsprocent på 9,62.
27. Skjern Brugs har besluttet at udvide bu
tiksarealet med ca. 500 kvm. i to plan, 
hvoraf den øverste afdeling skal være til 
personalet, og den nederste skal rumme va
rer og eventuelt en café.
29. Nu er der ved at komme datoer på det 
nye supermarked på Finderupsvej. De 
gamle bygninger er ved at være revet ned, 
og man regner med åbning ca. 1. november. 
- Turistkontoret flytter 1. maj fra bane
gårdspladsen. Turistforeningen har lejet 
lokale i ejendommen Østergade 8, hvor der 
nu er optiker forretning. Der vil desuden 
blive oprettet et rejsebureau.
30. På generalforsamlingen i CF-forbundet 
blev Jette Sørensen nyvalgt. Endvidere 
blev antallet af bestyrelsesmedlemmer skå
ret ned fra 9 til 7.
30. Hvor før 315 pensionister fik varme
hjælp af Skjern kommune, betyder de nye 
regler, at 1200 nu kan få denne hjælp, og 
dette vil ramme en del af de 315 pensioni
ster meget hårdt, da tilskuddet derved ned
sættes.

Februar 1988
I. Handelsforeningens generalforsamling 
gav ingen udskiftninger i bestyrelsen. 
Regnskabet viste et overskud på knap 3000 
kr. Traditionen tro var der på generalfor
samlingen stor uenighed og en lang dis
kussion om lukketider og udsalgstidspunk
ter. Men en ny lukkelov ønsker man ikke.
4. Den nye bestyrelse for Den konservative 
Vælgerforening i Skjern har konstitueret 
sig med Emil Wirenfeldt som næstfor
mand, Ib Jørgensen som sekretær og Helle 
Husted som kasserer.
5. Socialdemokraterne ønsker i forbindelse 
med revisionen af kommuneplanen ikke 
nye fabrikker i Skjerns sydvestlige hjørne, 
hvor et område mellem papirfabrikken og 
campingpladsen er udlagt til industri, men 
man ønsker området udlagt til grønt om
råde og offentlige formål. - Vestkraft har i 
går givet grønt lys for, at der bygges et 
kraftvarmeværk i Skjern. Værket kommer 
til at koste 14,5 mill. kr. Det vil blive byg
get, ejet og drevet af Vestkraft.
7. Skjern Produktionsskole fejrer sin 5 års 
fødselsdag. 191 unge har været igennem 
Produktionsskolen, siden den startede i 
1983.
8. Vestjysk Handelsskole har fået nyt EDB- 
udstyr for 700.000 kr., hvilket reelt vil sige 
6 nye skærme. Skolen råder nu over 28 
skærme til elevbrug.
9. Skjern-julemærket er blevet solgt i godt 
1000 ark à 20 mærker, og det har givet et 
overskud på 10.000 kr.
10. Ringkøbing Amtsråds planer om at 
nedlægge Amtscentralen for undervis
ningsmidler ligner en stor, total misforstå
else, mener Fælleslærerrådet i Skjern 
Kommune, og de har et enigt byråd bag sig. 
- 141 elever blev indskrevet til børnehave
klasserne i Skjern kommune i går. Heraf 
blev de 133 tilmeldt kommunens egne sko
ler, et fald på 25 elever i forhold til året før.
II. Der er problemer med at lave verdens 
største fastelavnsbolle. Bagermester Carl 
Nielsen, Skjern Brødfabrik, har gennem
ført to generalprøver på bolle-bagningen, 
men de er begge mislykkedes. Om alt går 
vel, kan verdens største fastelavnsbolle 
præsenteres, når Museumsstrøget holder 
fastelavnsfest.
13. Skjern Husmoderforening genvalgte på 
generalforsamlingen de tre bestyrelsesmed
lemmer, som var på valg. - Kristelig Lytter- 
og Fjernseerforening Skjern/Stauning har 
holdt generalforsamling. Alle valg var gen
valg.
15. Tirsdag indledes offentlighedsfasen i 
det nye Skjern Å-projekt med en stor ud
stilling i Skjern-Hallen. I denne forbindelse 
offentliggør miljøministeriets Skjern A-ar- 
bejdsgruppe en række forslag til miljøfo-

skjeritbollgmonterlngr
Egon Andersen. Vardevej 89, Skjern Til. 07 35 17 00 - 07 35 08 85
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ranstaltninger, som i den kommende må
ned lægges ud til offentlig debat. - Pensio
nister i Skjern kommune kan nu få gjort 
gratis hovedrent, hvis pensionisterne op
fylder visse behovskriterier.
16. Igennem mange år har Skjern GF holdt 
traditionen ved lige med en fastelavnsfest 
for børn, og sådan var det også i år. 150 
børn mødte op til et par livlige timer.
18. Foreningen Red Skjern Å-laksen har 
overrakt formanden for Skjern Å-Sam- 
menslutningen, Bjarne Dyrberg, en check 
på kr. 10.000 til det fortsatte arbejde med 
opdræt af Skjern Å-laksen i Vestjysk Fi
skepark. - Marchture er ikke længere sa
gen. Derfor blev der ikke sidste år arran
geret den sædvanlige rakkermarch. Og det 
vil Skjern Marchforening heller ikke gøre i 
år, udtalte formanden Ove Jørgensen på 
generalforsamlingen. Hele bestyrelsen gen
valgtes. - Hjemmeværnskompagniet i 
Skjern har fået ny næstkommanderende, 
idet den tidligere chef, John Kousgaard 
Mikkelsen, er blevet kompagnichef for et 
andet kompagni. Ny næstkommanderende 
bliver Hardy B. Hansen, der har været med 
i kompagniet i 11 år.
20. Skjern kristne Friskole fik otte elever 
indskrevet elever børnehaveklassen. Sidste 
år var der 23. For skoleåret 1989-90 er der 
dog forhåndstilmeldinger fra 16 elever. 
Meldinger om faldende elevtal kommer fra 
næsten alle de skoler, som ikke kan kalde 
sig kommunale.
20. Korsholm Sport i Østergade har netop 
afsluttet en ny udvidelse af forretningen, 
og dermed er salgsarealet for våben og 
sport nu på 1000 kvadratmeter.
22. Skjern Banks generalforsamling gen
valgte alle seks medlemmer, der var på valg 
til repræsentantskabet. Der var 820 aktio
nærer til middagen i Skjern Hallen. Ban

ken udbetaler atter et udbytte på 15% til 
aktionærerne.
25. Vejbumpene på Enghavevej har bl.a. 
medført, at beboerne i området har ind
samlet 346 protest-underskrifter. Man øn
sker enten at få nedlagt vejbumpene eller få 
etableret en stillegade i stedet.
26. Den ottende Sports- og Fritidsmesse i 
Skjern Hallerne åbner, og som sædvanlig 
strækker messen sig over 3 dage. Et kæm
pearbejde er gået forud for denne messe, og 
man beundrer den store indsats, alle disse 
frivillige yder til gavn for sporten i Skjern. 
- På generalforsamlingen i Skjern Ride
klub ønskede to medlemmer af bestyrelsen 
ikke at modtage genvalg. Nyvalgt blev 
Svend Madsen og Marianne Skovgaard. Et 
underskud i klubben på 51.000 kr. 28. Da 
Vestjysk Sports- og Fritidsmesse lukkkede 
søndag aften havde 7.500 mennesker be
søgt messen, og det var kun 500 færre end 
sidste år. Arrangørerne regner med et over
skud på omkring 80.000 kr. Årets prismod
tager af Idrætsprisen for Skjern kommune, 
som er indstiftet af Ringkjøbing Bank, blev 
tildelt den blinde Pia Jørgensen. Hun fik 
prisen for bl.a. sit danmarksmesterskab i 
handicap-dressur.

Pia Jørgensen får her overrakt Idrætspri- 
sen af souschef Chr. Villadsen medens hen
des ven og ledsager Karsten Nielsen ser til.

Marts 1988
1. Husmoderforeningen i Skjern er ikke 
længere medlem af De Danske Husmoder
foreninger. På en ekstraordinære general
forsamling besluttede husmødrene at sige 
farvel til moder-organisationen. - Skjern 
Sogns Venstre har afholdt generalforsam
ling på Hotel Vestjyden. Alle valg vra gen
valg. I beretningen udtalte formanden, 
Anelise Holt Sørensen, at Venstres mål ved 
valget i 1989 er at få en venstremand på 
borgmesterposten. - HK i Skjern-Tarm har 
afholdt generalforsamling og formanden 
Michael Poulsen kunne konstatere at HK 
havde vokseværk. Sidste år fejrede man 
medlem nr. 800 og i år var det medlem nr. 
900. Formanden blev genvalgt. Øvrige 
valgte var Anne Marie Andersen, Astrid 
Madsen, Ulla Jørgensen og Hannah Bæk- 
gaard.
2. Poul Erik Billeskov blev i aftes valgt som 
ny formand for Socialdemokratiet i 
Skjern. Modkandidaten, næstformanden 
Poul Ipsen, tabte med en enkelt stemme. I 
øvrigt blev Egon Lundgaard valgt ind i be
styrelsen. - Skjern kommune har øjeblik
keligt indført et ansættelsesstop frem til 1. 
januar 1989. - Ved retten i Skjern er en 
Skjern-bo blevet idømt en straf på 14 dages 
ubetinget hæfte for mordtrusler mod tre 
medarbejdere ved Skjern kommunes soci
alforvaltning. Formanden for socialudval
get, Henry Vilsgaard, udtaler at trusler 
mod medarbejderne kun kan behandles på 
én måde, at anmelde dem til politiet.
3. Skjern-Tarm Egnens Landboforening 
protesterede på generalforsamlingen mod 
fredningsplanlægningen i Dejbjerg områ
det. Foreningen ansætter en socialrådgiver 
på deltid. Ca. 40 landmænd på egnen har 
opgivet kvægbrug. Foreningen har 1275 
medlemmer og en omsætning på 12,4 mill.

hver gang
Stor eller lille økonomi, på at få en førsteklasses 
Sammen med den rig- betjening hos SDS. 
tige løsning er De sikker Hver gang.
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kr. - og et overskud på ca. 130.000 kr. Der 
er ca. 50 ansatte på kontoret i Nygade.
4. I hele Skjern kommune er der et bredt 
udbud af byggemodnede grunde. En op
gørelse viser, at der er 65 byggegrunde, og i 
øjeblikket er der yderligere 48 grunde, der 
er ved at blive byggmodnede. De dyreste 
grunde i hele kommunen bliver udbudt til 
salg på Præstegårdsvej, i alt 32 grunde til 
en pris af kr. 140 pr. kvm., og dertil kom
mer diverse tilslutninger til ca. kr. 50.000.
5. Åhvile lukker. Det er en lang epoke i 
Skjerns historie, som finder sin afslutning, 
når pleje- og hvilehjemmet Åhvile om få 
uger strækker våben overfor udviklingen 
på ældreområdet og lukker. Siden 1930 har 
bygningen på Vardevej dannet rammen om 
et af byens ældste plejehjem. Åhvile har al
tid været drevet af private kræfter, og først 
i 1972 blev der et mere formaliseret samar
bejde med kommunen. - På generalfor
samlingen i Skjern Håndværker- og Indu
striforening var alle valg genvalg. I fore
ningen er der 105 aktive og 20 passive med
lemmer. På generalforsamlingen fik Skjern 
Tricotage-Farveri overrakt initiativprisen 
for 1988. Formanden kritiserede kommu
nens planlægning bl.a. om placeringen af 
boligbyggeri nær på industriområde. For
manden for erhvervsrådet, Jens Hvid, kom 
ind på behovet for et butikscenter i Skjern. 
Forstanderen for Teknisk Skole, Arne 
Refslund, kunne berette om en nedgang på 
275 elever i 1987, men til gengæld om flere 
voksne elever på skolen.

Direktør Frede Madsen (til venstre) får her 
overrakt Initiativprisen af foreningens for
mand, ingeniør Flemming Rohde.

9. Forældrene til eleverne på Byskolen gør 
endnu et forsøg på at redde skolen fra en 
truende nedlæggelse. 50 forældre står bag 
et krav om at bevare skolen, som den er. Et 
enigt skolenævn besluttede efter forældre
mødet på Byskolen at bakke 100 pct. op 
omkring forældrenes krav.
12. På det konstituerende møde i Skjern 

Sogns Venstre var der genvalg til samtlige 
poster. - Der deltog omkring 200 i et fæl
lesarrangement på Kirkeskolen i Skjern ar
rangeret af Ungdommens Røde Kors i 
Skjern-Egvad. Det var en aften, hvor flygt
ninge fra lokalområdet var inviteret med, 
og ca. halvdelen af de fremmødte var tami
ler, der også stod for underholdningen.
14. Radio Ådalen, der gik i luften ved års
skiftet, har i sin korte levetid oparbejdet et 
underskud på 130.000 kr. Og på generalfor
samlingen måtte de ca. 100 deltagere bruge 
megen tid på diskussion om den vanskelige 
økonomi. Der er kun 500 medlemmer, men 
målet er 2000. Ud af bestyrelsen gik for
manden, Hans Særkjær, samt Kr. Ravn, 
Hans Chr. Noe og Agnes Poulsen. Nyvalgt 
blev Hanne Severinsen, Ellinor Pedersen, 
Bjarne Nielsen og Chr. Jørgensen. - For
manden (-kvinden) for Det konservative 
Folkeparti i Skjernkredsen, Birgit Haug- 
strup, er blevet valgt til sekretær for partiet 
i Ringkøbing amt.
17. Ved generalforsamlingen i Skjern Bad
mintonklub blev RAGUs lederpokal tildelt 
Svend Erik Thomsen, og Henning Horn 
Lauritsen fik Skjern Banks Superpokal 
som tak for sin indsats som hjælpetræner 
for microerne. Badmintonklubben har 290 
medlemmer, deraf 137 under 18 år. Det er et 
fald på 20. Edith Pedersen blev i bestyrel
sen afløst af Kaj K. Nielsen. - Skjern Me
nighedsråds budgetforslag for 1989 viser, at 
der må regnes med udgifter for i alt 
2.715.350 kr., en stigning på 7,2 procent. 
Det kirkelige ligningsbeløb bliver 
2.265.750 kr. Den største udgiftspost er 
lønkontoen, som for 1989 bliver 1.494.200 
kr. Regnskabet for 1987 viste udgifter på i 
alt 2.354.857 kr. Der var et overskud på 
8.960 kr. Regnskabet sluttede med en kas
sebeholdning på 37.670 kr.
18. På generalforsamlingen i Røde Kors 
Skjern afdeling kunne formanden, An
dreas Larsen, berette, at afdelingen i 
Skjern havde mistet omkring 100 medlem
mer, og at de mange udmeldelser skyldes 
frygt blandt medlemmerne for at Røde 
Kors yder økonomisk støtte til flygtninge, 
hvilket ikke er tilfældet. Lokalafdelingen 
har 1100 medlemmer. - 478 var mødt frem 
til offentligt møde om Skjern-Å planerne. 
Der faldt mange barske ord på mødet, og 
Skjern Å-dalens bønder fremsatte krav om 
bedre tid til at drøfte problemerne.
19. Rejsegilde på otte nye parcelhuse i 
Skjern forud for en store boligudstilling i 
pinsedagene. - Skjern Kommunes Fælles
antenneforening holder nu »folkeafstem-

SKJERN 
HUSE AS

ØSTERGADE 1 • SKJERN • 07 35 25 00 OPEL 1 ,
GM

Ä i
BEDFORD 1n

Vestjysk Automobil-lager as
SKJERN.BREDGADE 21»TELF 07 351288
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ning« om, hvad man skal kunne se pà TV- 
skærmen i Skjern by. De 1800 medlemmer 
kan på det udsendte girokort sætte 10 kryd
ser på de kanaler, der ønskes af 13 mulige. 
150 nye tilslutninger er der kommet til fore
ningen det sidste år.

21. Skjern GF’s håndboldhold er nu i 2. di
vision, og holdet blev fejret på behørig vis 
ved ankomsten til Skjern. Med borgme
steren i spidsen var over 150 mennesker 
mødt op ved Skjern Hallen for at sige til 
lykke.
23. Skjern Bank har pr. 1. april bortfor- 
pagtet Hotel Vestjyden til Erik Rasmussen, 
tidligere direktør og. medejer af Hotel 
Fjordgården i Ringkøbing. - Skjern skal 
være et godt sted for alle, siger erhvervs
rådsformanden, Jens Hvid, og det skal ske 
gennem samarbejde på alle fronter. Derfor 
udsender Erhvervsrådet et spørgeskema til
2.500 Skjern-borgere om deres ønsker for 
kommunen i fremtiden. - Åhvile er solgt til 
Byggeselskabet Vejlen ApS, Skjern, som i 
1989 vil skabe et nyt, attraktivt boligkvar
ter, blandt andet med 15 nye andelsboliger.
24. 1. Ny dametøjsforretning, som ejes af 
N. P. Dige, Silkeborg, åbner under navnet 
N.P. Butikken i Perle Sko’s lokaler i Øster
gade. Irene og Henning Jensen, der igen
nem knapt 20 år har drevet Perle Sko, læg
ger ikke skjul på, at der efterhånden er for 
mange skotøjsforretninger i Skjern. For
uden forretningen i Skjern er der NP butik
ker i Ringkøbing og Silkeborg. Leder af bu
tikken i Skjern er den 20-årige Bodil Han
sen.
25. Skjern kommune skal udvide rådhuset, 
så de har købt Dansk Metals bygning på 
Kjærs Allé. Dansk Metal har købt Vejlen 1 
af Kgl. Brand. Kgl. Brand har købt sig ind i 
bygningen Nygade 15, hvor der tidligere 
var Nøgle- og Hælebar, hvorfor denne flyt
ter til Finderupsvej 2.
26. 70 af 132 medlemmer var med, da 
Skjern-kredsen under Landsforeningen for 
Bedre Hørelse forleden fejrede 25 års jubi
læum på Cirklen i Skjern. Kredsforman
den, A. Bøgebjerg Andreasen, takkede 
Liss og Hugo Seindal for deres arbejde og 
indsats ved stiftelsen af kredsen i 1963. Ni

VOLVO

RENAULT 

medlemmer tildeltes æresdiplom for 25 års 
medlemsskab. - Før loppemarkedet på 
Enghaven manglede-der »kun« 10.000 kr., 
før de 250.000 kr. var hjemme til handicap
bussen. Bussen ankom under stor festivi
tas, før kassen var talt op, men det skete

der ikke noget ved, for da loppemarkedet 
var ovre, var der i kassen godt 35.000 kr.
31. En halv snes forretninger på Bredgade i 
Skjern har sammen med museet fået nye 
flag, hvor motivet er vandtårnet på en rød 
dug og med påskriften Museumsstrøget. - 
Radio Å-dalen vil sælge ud af sin sendetid. 
Foreninger, politiske partier og private per
soner kan købe en rad otime for 600 kr. 
Derved håber radioen at få bugt med det 
store underskud på kr. 130.000.

April 1988
1. Indbyggerantallet i Skjern Kommune var 
pr. 1. april 12.560, et fald på 37 fra 1. ja
nuar. Hele forskellen skyldes fraflytninger.
2. Skjerns nye renseanlæg er blevet taget i 
brug, og der indbydes til åbent hus den 9. 
april. - Interessen for de nye huse på Vejlen 
6 er stor. 200 mennesker beså de nye huse 
ved et åbent hus arrangement. Da de sidste 
besøgende gik, rykkede de første beboere 
ind. Senere på året vil de fire huse blive 
suppleret op med yderligere fire.
3. I påsken blev traditionen tro standeren 
hejst på Skjern Å-Camping for at markere 
starten på den nye campingsæson, og sam
tidig blev campingpladsens nye minigol
fanlæg indviet.
6. På generalforsamlingen i Pensionistfore
ningen for Skjern og Omegn kunne for
manden, Chr. Lundsgaard, berette om en 
pæn medlemsfremgang til over 500 med
lemmer.
8. Der ligger nu et »skulderklap« på 5000 
kr. og venter i Sparekassen SDS i Skjern på 
den helt rigtige modtager. Det er sparekas
sens lokalråd, der har indstiftet en sådan ny 
hædersbevisning, som har fået navnet 
»Skulderklap«.
12. Under nedgravningen af tricotagefar- 
veriets spildevandsledning i området lige 
syd for Skjern er man stødt på en gammel 
stolpe. Dermed har man også kunnet kort
lægge en gammel bro ved Skjernbrogård

Autoriseret 
VOLVO/RENAULT værksted 
Salg af nye og brugte biler

Østergade 73 . Skjern
Telefon 07 35 00 00
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helt præcist. Et laboratorium i Skals har nu 
bekræftet, at stolpen er en del af det tøm
mer, som Kong Christian IV i 1608 bestilte i 
Silkeborg-skovene til en ny bro over Skjern 
À. - Skolekommissionen foreslår byrådet 
at nedlægge Skjern Byskole, så der fra 1990 
kun er to skoler i Skjern: Amagerskolen og 
Kirkeskolen, idet jernbanen danner skel 
mellem de to skoler. - Kulturudvalget star
ter den 1. maj en forsøgsordning på bi
blioteket med en udvidet åbningstid - men 
uden bogudlån. Forsøgsordningen omfat
ter en åbningstid fra klokken 10 om for
middagen, hvor læsesalen er åben. Først 
klokken 13 starter bogudlånet. - Sommer
skolen, som Skjern kommune gennemførte 
med succes sidste år, bliver ikke til noget i 
år. Byrådet skal spare, og trods penge på 
budgettet til skolen i år vedtog byrådet med 
stort flertal at inddrage dette beløb. -1 fuld 
galop går diskussionen om Skjern Ride
skole. Naboerne klager over støj, lugtge
ner, fluer og rotter. Byrådet behandlede sa
gen på det lukkede møde. For eller imod 
vedvarende placering ved Holstebrovej? 
Skal Rideskolen flyttes til Tarm, hvor der 
er mulighed for at leje en landejendom, 
som nu tilhører Skov- og Naturstyrelsen?
13. I dag bliver Skjerns gamle posthus, 
Bredgade 40, igen taget i brug efter en om
fattende restaurering. Huset er stort set 
ført tilbage til sit oprindelige udseende fra 
1914. Huset er købt af Per Vilain, der flyt
ter sin forretning fra Østergade til de nye 
lokaler.
14. Skovbrynsværkstedet i Skjern er en 
højt værdsat institution i særforsorgens ar
bejde. Den 1. april var det netop 25 år siden 
værkstedet begyndte, og i dag fejres jubi
læet. Det beskyttede værksted blev startet 
som en forsøgsordning af bogbinder Peder 
Haahr.
16. Filmklubben for Skjern/Egvad, der 
startede for to år siden med bravour og 140 
medlemmer, er ved at komme ind i en krise. 
Medlemstallet er nu kun 75, og det er ikke 
nok til, at det økonomisk kan køre. Be
styrelsen mener, at de mange TV-program- 
mer, der nu strømmer ind i stuerne, er van
skelige at konkurrere med.
17. Samtlige husstande i Skjern kommune 
modtog besøg af en indsamler fra Kræf

tens Bekæmpelse. I alt har den lokale ko
mité fået tilsagn fra omkring 150 indsam
lere. Resultatet blev på 84.212 kr. og der
med ligger årets resultat godt 14.000 kroner 
over sidste års resultat.
18. Manufakturhandler Knud Reintoft har 
solgt forretningen på hjørnet af Bredgade- 
Jernbanegade til en advokat. Overtagelses
tidspunktet er den 1. september, og den nu
værende ejer har allerede startet ophør

sudsalg. Knud Reintoft har drevet forret
ningen i fire år.
19. Skjernå sammenslutningen har i samar
bejde med de lokale lystfiskerorganisatio
ner gennemført en rekordstor udsætning af 
ørreder i Skjern À. I alt er der udsat fiske
yngel til en værdi af 260.000 kr., og der er 
hermed gennemført en samlet udsætning 
på små 100.000 stk.
20. De frie Købmænd samlede ved en for
brugeraften i Skjern Hallen. 1000 menne
sker. Der var forbrugeroplysning, under
holdning, af Bjørn Tidman og Dorte Kollo. 
- Radio Ådalen har måttet afskedige radio
leder Bertil Rostved. Lønningskassen er 
tom. Der er ingen mulighed for at fortsætte 
med lønnet arbejdskraft, så længe økono
mien er så dårlig, siger formanden, Hanne 
Severinsen.
22. S-butikkerne arrangerede et hurtigt lille 
udsalg der varer 780 minutter, altså fredag 
og lørdag. Sammen med udsalget bliver der 
trucker-træf. Der er desuden demonstra
tion på torvet af Politiet, Falck og Civil
forsvaret, der viser de forskellige udryk
ningskøretøjer.
23. Set. Georgs Gildet uddelte på Set. Ge- 
orgsdag ensum penge til spejderkorps, som 
har taget nye initiativer. Tre ansøgninger 
var indkommet, og de blev alle imødekom

met. KFUM-spejderne i Bork modtog 
6.000 kr., FDF fik 2.000 kr., og der blev
1.500 kr. til Det Danske Spejderkorps.
25. Det blev en overbevisende sejr for den 
45-årige landmand og ingeniør Søren He
detoft fra Kibæk, da Det konservative Fol
keparti i Skjernkredsen stemte om en ny 
kandidat i stedet for A. H. Rude, Skjern, 
på en ekstraordinær generalforsamling på 
Bundgaards Hotel i Borris.
26. Skjern Turistforening har afholdt ge
neralforsamling, og formanden, Henning 
Nygaard, nævnte samarbejdet med kom
munen om planlægningen af den fremti
dige turistpolitik. Ligeledes kom forman
den ind på 1987-sæsonen, der ikke blev så 
god som ventet. Desuden skal turistkon
toret spænde livremmen ind, da kommu
nens tilskud bliver kr. 30.000 mindre end 
sidste år. Efter generalforsamlingen konsti
tuerede bestyrelsen sig med Henning Ny
gaard som formand. I forretningsudvalget 
og som kasserer blev Jens Iversen afløst af 
Mads Astrup. - Ældre Sagen har fået sin 
egen lokalkomité i Skjern ved en stiftende 
generalforsamling. - KFUM og KFUK’s 
Idrætsforening har afholdt generalforsam
ling, hvor formanden, N. K. Kristensen, 
kunne berette, at medlemstallet nu var over 
500. Sidste års underskud på 22.000 kr. på 
regnskabet var i år vendt til et overskud på 
20.000 kr. Erik Simonsen fik overrakt Le-
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derpokalen 1988, og Vita Jensen fik Leder
kruset. Og for første gang i foreningens hi
storie blev en kvinde formand. Det blev In
ger Marie Thygesen, der har været fore
ningens kasserer gennem de sidste 3 år. N. 
K. Kristensen trak sig tilbage efter 13 år 
som formand.
27. Byskolen nedlægges. På et byrådsmøde 
onsdag eftermiddag vedtog man at lade 
skolen fortsætte på vågeblus i de næste fem 
år for derefter at lukke helt i 1992. Ved
tagelsen skete med 11 stemmer mod 6 efter 
en overraskende kort debat. To undlod at 
stemme. - Bækgårdsskolen får lov at be
stå. På det lukkede byrådsmøde i denne uge 
drøftede kommunalbestyrelsen en nedlæg
gelse af besparelseshensyn, men et klart by
rådsflertal har nu tilkendegivet, at skolen 
bør have en chance.
30. Indsamlingen til fordel for laksene i 
Skjern Å indbragte godt 17.000 kr. De ind
samlede penge er øremærket til Vestjydsk 
Fiskepark.

LL-Boliglån
—et boliglån uden 

overraskelser

Ved valg af LL-Boliglån får 
du en finansiering, som er 
uden overraskelser.
Med en konkurrencedygtig 
rente uden spidsfindige rente
beregningsmetoder og uden 
supplerende provision. 
Endvidere får du med et 
LL-Boliglån en helt fast og regel
mæssig ydelse. Enkelt og over
skueligt.
Kun når det drejer sig om sikker
heder vil du blive overrasket -
men positivt. For vi læggerstørre 
vægt på din vilje og evne til at 
tilbagebetale lånet, end på sikker
hed i form af pantsatte mursten.

Kort og godt, så går vi ikke med livrem og seler i Ringkjøbing Bank.

13. Man glæder sig hver gang, der bliver 
plantet træer i Skjerns gader, således også 
over de asketræer, der blev plantet på 
Ånumvej, men glæden forsvandt hurtigt. 
22 af træerne er ødelagt. Stammerne er

Turistforeningens formand, Henning Ny
gaard, turistchef Annelise Kongshede og 
Helle Jørgensen er her ved at placere Dan
marks Turistråds blå »I-skilt« ved det nye 
turistkontor.

Maj 1988
1. Solen var med 1. maj deltagerne, da de 
vandrede igennem byen med røde faner og 
hornmusik. Knap 150 deltog i optoget. 
Poul Nyrup Rasmussen var hovedtaler.
2. Tirsdag eftermiddag blev der holdt rejse
gilde på Nørregårdsparken, som består af 
15 ældreboliger. Bygherren er Skjern Æl
dreboligforening af 1987.
4. Den selvejende institution Skjern-Hal- 
len har haft et driftsoverskud på ca. 45.000 
kr. Der var budgetteret med et underskud.
5. Generalforsamling blev afholdt i Skjern- 
Egvad Museum, hvor formanden, borgme
ster Egon Søgaard, sagde, at museets sty
relse så tilbage på det forgangne år, hvor 
Fahl Kro blev indviet, med stor tilfredshed. 
Regnskabet balancerede med knap 2,9 
mill. kr. og viste et overskud på godt 30.000 
kr.
6. Nu er sløret løftet for handelen med 
Reintofts forretning. Forretningen er solgt 
til herreekviperingshandler Poul Thomsen 

(MR). Overtagelsen sker 1. september. Den 
tidligere MR forretning skal enten lejes ud 
eller sælges.
6. Enghavens Venner har afholdt general
forsamling, hvor Stinne Nielsen blev valgt 
som beboerrepræsentant, og personalet re
præsenteres af Doris Homann. Øvrige valg 
var genvalg. Foreningen har en kontant be
holdning på ca. 23.000 kr.
7. Efter en større ombygning og moderni
sering holder hjemmet for sindslidende, 
Rosengården, åbent hus. Hjemmet har i 
dag 10 lejligheder med hver en beboer. Des
uden har hjemmet 10 elever, der kommer 
udefra hver dag. - Så er der taget hul på en 
ny sæson for friluftsbadet, og ved åbnin
gen var det morgenbaderne, der flittigst 
mødte op. - Ingeborg og Holger Andersen, 
som omkring påske ændrede deres service

stations navn til Shell, fejrede dette firmas 
75 års fødselsdag med åbent hus og kon
kurrence.
10. Super Kiosken i Bredgade (ved Politi
kontoret) skifter ejer. Den nye ejer er Allan 
Jensen, der tidligere har drevet DSB-kio- 
sken i Fredericia. Den nye ejer vil foruden 
kiosken også drive møntvaskeriet. - Samti
dig med at sommervejret er kommet, får 
mange fjernvarmebrugere i næste uge en 
lun hilsen. Slutopgørelsen er på trapperne, 
og nogle af forbrugerne kan hæve i alt 1,5 
mill, kr., som de har betalt for meget - men 
der er andre, der skal af med ca. 1 mill. kr. - 
Med indflytningen i nye lokaler bliver tu
ristkontoret i Skjern ikke længere bare et 
sted, hvor man kan hente gode råd og vej
ledning om ferie. Nu skal der også hentes 
penge hjem på udstedelse af tog-, fly- og 
busbilletter til de mange rejsemål.
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v/ fotograf Finn Erenskjold 
Bredgade 19 - Tlf. 07 35 03 91

brækket af, så de ikke kan reddes. I alt er 
der sket skader for mere end 4000 kr.
15. Efter i 40 år at have stået bag disken i en 
af Skjerns ældste butikker, C. Jensens 
Enke, holder »Svenne«, købmand Sv. E. 
Jensen, op og har solgt forretningen til 
købmand Vagn Eriksen, der kommer fra 
Fakse Ladeplads. Det nye supermarked på 
Grenes tidligere grund på Finderupsvej 
skal ledes af Vagn Eriksen. Når det åbner 
omkring 1. november, lukker C. Jensens 
Enke samtidig.

Købmand Svend E. Jensen og fru Anna- 
Grethe Jensen overrækker her nøglen til 
deres Dankøb-butik til købmand Vagn 
Eriksen og fru Janne Eriksen.

16. Der er sat rekord for vandforbruget i 
Skjern. Vandværket måtte konstatere ud
pumpning af over 10.000 kubikmeter vand 
denne dag, og det er alt for meget.
17. De forskellige udvalg i Skjern byråd er i 
øjeblikket inde i intense sparerunder. Der 
vil i budgettet for 1989 være 3,9 millioner 
mere at arbejde med, såfremt rådhusbyg
geriet udskydes fremgår det. - Det lokale 
civilforsvar i Skjern fik i aftes pengene til at 
bygge en ny depothal ved CF-Depotet. By
rådet bevilgede 400.000 kr. til bygning af en 
ny depothal ved CF-depotet.
18. Færdselspolitiets fartkontrol havde stor 
succes på Vardevej i Skjern. I løbet af halv
anden time gik 22 bilister i radar-fælden, 
og staten indkasserede 8.400 kr.
19. For tredie år i træk hænges de meget 
omtalte blomster-ampler op i lygtepælene i 
Skjern. Og vor udmærkede turistchef siger, 
at blomsterne i år er meget hårdføre. - Ef
ter mange dages forgæves forsøg på at få 
naturgassen ført under Skjern-Å havde 
Naturgas Midt/Nord succes i går - røret 
kom under åen, som det skulle. - Skjern 
Eksportslagteri bliver yderligere sikret som 
arbejdsplads, nu hvor brugsforeningerne 
har købt sig ind i Royal Dane Quality slag
terierne. Sk jern-slagteriet bliver simpelt 
hen brugsens vestlige center for oksekød.
20. Skjern Tekniske Skole kan nu tilbyde 
efteruddannelse til automekanikere. Tid
ligere efteruddannelse for svende og ar
bejdsledere foregik i Viborg.
20. Misbrugskonsulenten, som er knyttet 
til Skjern og Egvad kommuner, fratræder
30. juni, selvom aftalen med KFUM’s soci
ale arbejde i Danmark, der aflønner mis
brugskonsulenten, først udløber 31. de
cember. Det har kostet kommunerne ca. 
250.000 kr. om året at være med i ord
ningen. - Sidste skoledag sætter altid sit 
præg på gadebilledet. Elever fra Vestjysk 
Handelsskole troppede op med straffefan
ger m.v. foran DSB-bygningen.

21.1 hele pinsen og den efterfølgende uge er 
der stor villaudstilling i Skjern. Det er det 
nye boligområde på Oldagervænget, der 
hermed præsenteres som et helt moderne 
villakvarter. Egnens håndværkere har byg
get 9 huse. Samtlige udstillingshuse er fuldt 
monteret med møbler og inventar til ud
stillingen.
25. Årets Skulderklap, en pris fra Spare
kassen SDS i Skjern, gik i år til Dejbjer- 
glund Efterskole.
27. Hvis forældre skal have passet deres 
børn i industriferien, kommer det til at ko
ste penge. Skjern kommune har indført en 
forældrebetaling på 213 kr. pr. uge for en 
fuldtidsplads og 106 kr. pr. uge for en halv
dagsplads i de tre ferieuger. - Dagen for op
starten af dyrskuet i Skjern blev ikke kede
lig. De forretningsdrivende og personalet 
er trukket i folkedragter. På museumstor
vet er opstillet en gabestok, og samme sted

Her er det inspektør K. T. Nielsen, der er 
sat fast i gabestokken. Heldigvis kan fru 
Else Nielsen trøste sin mand med en Gam
mel Dansk.

er der prangerdag arrangeret af de om
kringliggende butikker, og overskuddet af 
dagens salg går til museet. Dette amtsskue 
blive det største i mange år med hensyn til 
udstillede dyr og maskiner, hvilket skaber 
pladsmangel til alle udstillerne. - 20 an
satte på Vestjydsk Industrilakering er ble
vet sendt hjem med besked om at søge 
læge, hvis de fik gener. Der var gået ild i et 
hærder ovn-anlæg, der bruger epoxy. 
Branden blev slukket af Skjern Brandvæ
sen.
28. Vestjysk Handelsskole har siden 15. 
april haft en ansøgning liggende hos under
visningsministeriet om tilladelse til at op
rette en tredie HH-klasse fra næste skoleår. 
Skolen har 90 ansøgere, og der kan i de to 
klasse kun optages 60, hvilket vil sige, at 
skolen skal afvise 30 egnede ansøgere. - 
Vestjysk Svæveflyveklub havde fint besøg 
ved åbent hus arrangement i weekenden, 
og der blev fløjet 35 ture med interesserede.

Juni 1988
3. Restaureringen af Skjern kirke, som 
skulle være begyndt på nuværende tids
punkt, er blevet udsat til 1. august. Det be
tyder, at årets julegudstjenester kommer til 
at foregå i missionshuset.
3. SG’s håndboldafdeling vil tilbyde hånd
boldspillerne en bilordning, så de kan få en 
billig privat vogn. I starten vil 15 spillere få 
tilbud om direkte sponsorstøtte til bilkøb.
4. I dag sendes der et brev med 44 spørgs
mål om kunnen til 1000 udvalgte borgere i 
Skjern kommune, og erhvervsrådet beder
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folk om at fatte kuglepen og sætte krydser.
6. Med godt 9.000 betalende gæster blev 
amts-fællesskuet i Skjern en publikums
succes, og dermed tangeres rekorden for 2 
år siden i Skjern. Sidste år var der 7000- 
8000 gæster på amts-fællesskuet i Holste
bro. Skjern er en god dyrskueby, og det pu
ster nyt liv i diskussionen, om Skjern skal 
være fast amts-dyrskueby.
7. Radio Ådalen skal igang med en hverve
kampagne for at skaffe medlemmer og der
med penge i den slunkne pengekasse. Fore
løbig har 650 meldt sig ind i lokalradioen, 
der kæmper med et underskud på omkring 
140.000 kroner.
8. City Kiosken har i den sidste tid kørt en 
videokampagne, hvor der er opkrævet en 
ekstra krone for hver udlejet video-film. 
Formålet har været at skaffe penge til spor
ten, som vil blive overrakt Skjern KFUM’s 
fodboldafdeling. I alt er der indkommet
8.500 kroner.
9. På generalforsamlingen i Skjern GF 
fremgik det af regnskabet, at foreningen er 
velkonsolideret. Året udviste et driftsover
skud på 33.500 kr., og foreningens formue 
er øget med 14% til 271.745 kr. Håndbold
afdelingens forældreforening har desuden 
en formue på 534.000 kr., så i alt har SG en 
samlet formue på over 806.000 kr.
10. To håndværkerfirmaer i Skjern er gået 
sammen om en fælles administration og 
har holdt rejsegilde i nye bygninger på Far
verivej. Det drejer sig om VVS-installatør 
Tommy Hansen og el-firmaet Eigil Peder
sen og Benni Ørskov.
11.1 denne weekend bliver der igen noget at 
se på i luftrummet over Stauning, for da af
vikles for 21. gang det kendte KZ-Rally, og 
omkring 200 veteranfly fra store dele af 
verden sætter hinanden stævne i Stauning.
13. De første handelsstudenter er sprunget 
ud på Vestjydsk Handelsskole. Traditionen 
tro skulle Dannebrog til tops, men det mis
lykkedes, da flagsnoren knækkede. Man 
har de frygteligste anelser om, at der kan 
være tale om sabotage, og det kan jo så 
sandelig være en alvorlig ting - specielt når 

det tages i betragtning, at snoren blev stjå
let sidste år. - Efter besøg fra vore nordiske 
venskabsbyer er det besluttet, at venskabet 
ikke blot skal omfatte det kulturelle, men 
også det erhvervsmæssige.
14. Skjern-Å-projektet diskuteres som al
drig før, og uenighed er at spore overalt. 
Lodsejerne føler sig hånet, og eksperterne 
kan ikke blive enige om konsekvenserne af, 
at Skjern À bliver lagt om. - Socialudvalgs
formand Henry Vilsgaard har meddelt, at 
der som følge af omlægningen i dagpleje
sektoren skal afskediges 10 dagplejemødre 
af sparehensyn.
16. Skolerne i Skjern holdt afslutning. In
spektørernes taler havde alle eet gennem
gående tema. Dette er nemlig, som så 
mange år før, naturligvis spørgsmålet om 
samfundets påvirkning af de unge.
16. Amtet har luftet planer om at spare 
VUC i Skjern væk. Dette har Henry Vils
gaard, som er amtsrådsmedlem, dog fået 
sat en effektiv stopper for, idet han sam
men med ledende kredse indenfor VUC har 
forelagt en spareplan, som foreslår, at 
VUC i Skjern for fremtiden skal bemandes 
af et udrykningskorps af lærere fra Her
ning og Holstebro.
20. Socialudvalgsformand Henry Vils
gaard har besluttet i forbindelse med de be
sparelser, man i socialudvalget er blevet på
lagt, at indskrænke hjemmehjælpen. Han 
mener, at de gamle må lære at leve med lidt 
mere støv.
21. Skjern Hallens bestyrelse har besluttet 
at købe de kondimaskiner, som nu står til
bage efter kreditorernes lukning af kondi
centret i Skjern.
22. Et samarbejde mellem Skjern og Egvad 
kommuner skaber nu, en helt ny form for 
kursus. Der er tale om de såkaldte kom-i- 
gang kurser, der skal indføre unge med 
ringe eller ingen uddannelse i forskellige 
former for uddannelse. Kurserne vil vare 9 
uger med 5 ugers skole og 4 ugers praktik. 
Skoletiden vil komme til at foregå på Han
delsskolen og Teknisk Skole.
23. Skjern kommune ønsker selv at klare

200 dagligvarer 
til lavpris - hver dag

Supermarkedet 
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problemerne omkring flygtningene. Kom
munen har sagt nej til et fælleskommunalt 
samarbejde omkring amtets 297 flygt
ninge, da der er tale om en ganske pæn sum 
penge. Byrådet er overbevist om, at pro
blemerne kan klares langt hurtigere og 
mere effektivt af kommunen alene. - Et 
flertal i byrådet har valgt at melde Skjern 
ud af Vestjyllands Udviklingsråd. Ikke på 
grund af medlemskontingentet på 12.500 
kr., men fordi man har den opfattelse, at vi 
i Skjern ikke får noget ud af medlems
skabet.
24. KFUM og KFUK i Skjern har fået ny 
kredssekretær. Det er den 24-årige Helge 
Saugmann. - Kommuneplanen er blevet 
ændret. Det er nu blevet besluttet at be
bygge området øst for Ringvejen, således at 
der bliver skaffet 650 nye boliger og ud
lægges ca. 180.000 kvm. til erhvervsbebyg
gelse.
27. Skolenævnene på henholdsvis Bysko
len og Kirkeskolen indstiller til byrådet, at 
der sker en trafiksikring af Østergade, idet 
de yngste årgange efter sommerferien flyt
tes fra Byskolen til Kirkeskolen. Der er tale 
om opstilling af de såkaldte Toronto-lys, 
hvilket vil komme til at koste omkring 
80.000 kr. - 17 plejepladser på Enghaven 
skal spares væk. Denne nedlægning af ple
jepladser skal dog ses i sammenhæng med 
den nye ældrebolig-struktur.
28. Skjern Tennisklub har til byrådet ytret 
ønske om opførelse af en ny tennishal ved 
de nuværende udendørs baner. Kommu
nen har dog i sin tid fået anlægget foræret 
på betingelse af, at der ikke bygges på om
rådet, og denne servitut er tinglyst. - Byrå
det har besluttet, at 14 af de 19 boliger, der 
skal indrettes i og omkring det tidligere al
derdomshjem Åhvile, skal være andelsbo
liger.
29. Så er naturgassen kommet til Skjern. 
Borgmesteren og næstformanden i teknisk 
udvalg, Knud Axelsen, tændte på sym

bolsk vis for gassen, da denne netop var til
sluttet. Det understregedes, at det nye an
læg er sikret mod eksplosioner. Naturgas
sen er imidlertid ikke blevet nogen ube
tinget succes, idet kun 820 forbrugere har 
tegnet kontrakt. Til gengæld har man imel
lem disse også en del storforbrugere, såle
des at det samlede salg sikkert vil nå op om
kring de 11-12 mio. kbm. gas årligt.

Juli 1988
1. Skjern Kommune havde pr. 1. juli 12.565 

indbyggere, hvilket er en stigning på 5 fra 1. 
april.
4. Plan- og miljøudvalget i Egvad vil ikke 
godkende en flytning af Skjern rideskole til 
Skjern vej 55 i Tarm.
4. Afleveringsfristen for virksomhedernes 
selvangivelse er nu udsat til den 20. juli. 
Årsagen til dette er den nye skattereform, 
som har voldt virksomhederne en del kva
ler.
6. Skjern kommune har fået afslag på øn
sket om at blive frikommune. Det er natur
ligvis lidt skuffende, men kommunaldirek
tør Erik Lorentzen mener, at det kan 
hænge sammen med, at andre kommuner 
vil køre med de samme forsøg, som Skjern 
kommune havde ønsket. Byrådet var nem
lig interesseret i at deltage på følgende 3 
områder: Man ønskede at køre skolevæse
net uden skolekommision, man ønskede en 
mere smidig behandlingsprocedure i zone- 
lovs-sager og endelig en liberalisering af 
fritidsområdet.
8. Besparelser i det kommende skoleår på 
Skjern Tekniske Skole vil betyde, at ele
verne får længere ferier og færre ugentlige 
timetal. Det kommer til at dreje sig om en 
uges længere juleferie samt en uges læn
gere efterårsferie. Endvidere vil det ugent
lige timetal blive nedsat med to timer.
11. Tilsynsrådet for Ringkøbing Amt har 
meddelt politimesteren, at man ikke finder 
grund til anmeldelse af medlemmerne af 
Skjern byråds tekniske udvalg for hverken 
uagtsom eller grov tjenesteforsømmelse i 
sagen om Tricotage-Farveriets overtrædel
ser af miljøloven. Tilsynsrådet vurderer sa
gen ganske anderledes end miljøstyrelsen, 
der forlangte tiltale mod de implicerede, 
hvilket ville have tvunget firmaet til at af
skedige omkring 100 ansatte. - Som følge 
af besparelser vil otte lærere blive afskedi
get, tre nye blive ansat og fire vil blive for
flyttet til anden skole i Skjern kommune. 
Det kun har været nødvendigt direkte at 
afskedige to lærere, idet tre går på pension, 
mens andre tre har sagt op for at skifte til et 
andet job.
12. HK kræver de afskedigelser, som er fo
retaget blandt såvel rådhusets ledende som 
almindelige administrative personale, til
bagetrukket, fordi afskedigelserne ikke er 
foretaget efter en aftale mellem Skjern By
råd og HK, hvilket byrådet mener er sket.
18. Skjern Produktforening har nu fået til
ladelse til nybyggeri, hvor det gamle Al- 
kjærsig Teglværk har ligget. Dette inde
bærer, at teglværket rives ned, og at der 
bygges en 2 meter høj jordvold omkring 
nybyggeriet, en hal på 1.000 kvm. - Til ef
teråret vil Skjern politi få øget bemanding, 
idet der er normeret endnu en betjentstil
ling ved siden af de nuværende fire. Samti
dig har borgmester Egon Søgaard henstil
let, at der indføres natbetjening 3-4 timer 
om natten torsdag, fredag og lørdag.
22. Indenrigminister Thor Pedersen har 
også frikendt Skjern byråd i farveri-sagen. 
Han mener at tilsynsrådet har handlet helt 
efter intentionerne i loven. - Der er nu givet 
grønt lys for et nyt kraftvarmeværk i 
Skjern. Det skal placeres ved siden af den 
nuværende fjernvarmecentral Øst ved 
Kærvej i Skjern. Der er tale om et byggeri
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til 12-23 mio. kroner, afhængigt af hvilken 
løsning der bliver valgt. Kraftvarmeværket 
skal være i drift fra starten af næste fy
ringssæson.
25. Fra september vil der blive en ny dame- 
tøjsforrtening i Skjern i MR. Thomsen 
gamle forretning på hjørnet af Østergade 
og Bredgade. Den nye dametøjsforretning 
vil blive bestyret af Hanne Gamborg Mor
tensen, der er uddannet manufakturhand
ler i Skjern.

A/S BRDR. CHRISTIANSEN 
lä@Bl CENTER
Bredgade 72, Skjern - Telefon 07 35 13 88

Herses »MR« Poul Thomsen med den nye 
indehaver af hans gamle forretning, Hanne 
Gamborg.

Skjern Dagblad
Telefon 07 35 12 00

Arnolds Radio
Bredgade 25, Skjern . Tlf. 07 35 03 14

\SØGAARD
products

26. Endnu et offer for de mange besparel
ser er fundet. Det drejer sig denne gang om 
Handelsskolen i Skjern, der må sætte det 
ugentlige timetal ned.

August
1. Beboerne omkring rideskolen har nu 
sendt en klage til planstyrelsen, angående 
den for nyligt vedtagne lokalplan. Man er 
utilfredse med den udvidelse, som er blevet 
godkendt, idet man i forvejen døjer med 
ekstremt mange fluer. For de nærmestbo- 
ende er der også lugtgener. Specielt er man 
fra beboernes side utilfredse med, at pla
nen blev vedtaget for lukkede døre. - Man 
har på dagplejekontoret besluttet at skære 
antallet af børn ned hos de enkelte dag- 
plejemødre, hvilket vil betyde en økono
misk ’øretæve’. Derfor har dagplejemød
rene i protest indsendt 42 underskrifter. I 
alt er der ansat 70 dagplejemødre i kommu
nen. - Restaureringen af Skjern Kirke er 
påbegyndt. Det gamle orgel skal vige plad
sen for et nyt, som placeres i sideskibet.

kommer i Skjern À af egen fri vilje. - Sagen 
om afskedigelserne på rådhuset er forelø
bigt endt som første punkt på dagsordenen 
ved et fagretsligt fællesmøde mellem HK 
og Kommunernes Landsforening. Borgme
ster Egon Søgaard hævder, at ingen fyrin
ger har fundet sted, men har udover dette 
ingen kommentarer. HK-formand Astrid 
Madsen understreger, at fyringer har fun
det sted, og at der i nogle tilfælde har været 
tale om afskedigelser af funktionærer, der 
har været ansat i 15-20 år. - Skjern får nu 
en af landets største producenter af elek
troniske styringer. Dette sker efter at ACS, 
Tarm og Hemi, Skjern fussionerer. Den 
nye virksomhed, der får navnet MONI. 
CON A/S, får 22 ansatte og en aktiekapital 
på 800.000 kroner, hvor de to direktører, 
Preben Mikkelsen (Hemi) og Henning Jen
sen (ACS), er hovedaktionærer.
10. Familieforetagenet Grene A/S er blevet 
solgt til et Århus-firma med en årsomsæt
ning på 425 mio. kroner. Køberen er det 
børsnoterede aktieselskab Schouw og Co., 
der har hovedsæde i Lystrup ved Århus.
11. Den nyoprettede legestue på Byskolen, 
har overhovedet ikke fået en belægning af 
pladserne, der modsvarer udgifterne. So
cialudvalgsformand Henry Vilsgaard me
ner dog, at der vil blive fuld belægning den 
1. oktober, hvor ordningen starter.
12.1 den omtalte »fyringssag« på rådhuset 
har økonomiudvalget nu besluttet sig for at 
lade byrådet træffe afgørelsen. Denne be
slutning blev truffet, efter at fællesmødet 
var resultatløst. Normalt er økonomiud
valget enerådende ved ansættelser og af
skedigelser i kommunalt regi. - I de kom
mende ti år vil ca. 100 unge fra Skjern blive 
tandkontrolleret på kryds og tværs. Det 
sker som følge af et enestående forsknings
projekt, som Tandlægehøjskolen i Århus 
laver i samarbejde med Skjern Kommune. 
Det drejer sig om at følge sygdommen pa- 
rodontose, som er en tandkødsbetændelse. 
15. I disse dage river Brugsen det 65 år

SPAR
Orgelbyggeren er ved at afmærke de orgel
piber fra det gamle orgel, som skal gem
mes.

gamle elværk ned, for at give plads til en 
butiksudvidelse på godt 550 kvm.

Fredensgade
VILLY HØI
Tlf. 07 35 0148

8. Ved det årlige Skjern Å-fisketræf blev en 
blank havørred på 2,9 kilo den mest enestå
ende sensation. Selvom førsteprisen gik til 
en lokal fisker, der fangede en bækørred på 
4,35 kilo. Alle bækørrederne var udsat af 
fiskeforeningen i de seneste dage op til fi
sketræffet. En havørred er en vildfisk, der

17. Af kommunens godt 12.000 borgere var 
godt 45 mødt op til et borgermøde på Ama
gerskolen. Borgmester Egon Søgaard var 
tilfreds med fremmødet. Blandt debatem
nerne var forslaget om at gøre Videbæk- 
banen til en cykelsti, det nye rensningsan
læg ved Birkvej, som flere beboere mener 
lugter ganske forfærdeligt.
19. Nu er der ikke længere fidus i at flytte i 
skattely i Skjern kommune, idet man al
lerede nu fra byrådets side har lovet et skat
tehop på 1,2 procent. Dette betyder, at vi i 
1989 vil få en skatteprocent på 18,9. Allige
vel vil kommunen få et underskud en lille 
million kroner, samtidig med at byrådet
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skal låne 2,1 mio kroner af forsyningsvirk
somhedernes kasser.
20. På plejehjemmet Enghaven, er der uro, 
idet seks sygeplejersker frygter, at deres 
stillinger nedlægges til fordel for de billi
gere plejeassistenter. Henry Vilsgård be
kræfter, at der i øjeblikket er forhandlinger 
i gang om en omrokering af visse stillinger. 
Over en periode på I/2 år skal 17 ple
jehjemspladser nedlægges, så østfløjen 
kan benyttes som en slags ældreboliger.
22. Da det nu er lovligt at sende reklamer 
gennem lokalradioer, har Radio Ådalen be
sluttet at åbne mulighed for denne medi
eudnyttelse. Prisen for et halvt minut vil 
være 80 kroner, mens den for et helt minut 
vil ligge på 150 kroner. Endvidere skal der 
betales for at få lavet lydsiden af reklamen, 
og det vil koste 580 kroner for et spot på 30 
sekunder.
23. For anden gang, har byrådet godkendt 
rideskolens udvidelse på den nuværende 
adresse. Denne gang skete det på et åbent 
møde. Men nu risikerer byrådet at få en sag 
på halsen, idet de omkringboende beboere 
ikke har til sinds at slå sig til tåls med denne 
løsning. De har flere gange beklaget sig i 
breve til kommunen. De mener at klubben 
både støver, sviner og lugter. - Ved byrå
dets afstemning om at holde åbent til kl. 05 
om torsdagen efter ansøgning fra diskotek 
Mayfair, endte det uafgjort med 10 stem
mer mod 10. I sådanne tilfælde falder sa
gen bort, og ansøgeren kan først søge igen 
når byrådet er blevet udskiftet. Der er dog 
imidlertid ikke noget i vejen for. at Mayfair 
søger igen, blot denne gang om en klokken 
4-bevilling. - Som følge af faren for kolli
sioner med f.eks. vindmøller, har Statens 
Luftfartsvæsen tinglyst servitutter om en 
maksimal højdebebyggelse på 25 m på ca. 
2500 ejendomme i en radius af 5 km fra 
Stauning Lufthavn.
29. Arbejdsløsheden i Skjern har slået re
kord med 964 ledige i august i år mod 904 i 
juli, men tendensen er også sådan på lands
plan.
31. Socialdemokratiet ønsker alligevel en 
udvidelse af rådhuset, dog ikke på 11-12 
mio. kroner. Foreløbigt er rådhusudvidel
sen taget ud af budgettet, men der er afsat 1 
mio. kroner til renovering. Socialdemokra
tiet vil i stedet have afsat 1,4 mio. kroner til 

en egentlig udvidelse af rådhuset, nemlig 
teknisk udvalgs »finger«.

September 1988
2. Janne og Vagn Eriksen fejrede rejsegilde 
på det nye supermarked på Finderupsvej.

&

Byggeriet omfatter 800 kvm med 500 kvm 
butiksareal. Over 200 mennesker kiggede 
indenfor på dagen.
5. VUC har netop holdt 10 års jubilæum, 
og det foregik ved en reception.Ny Carls- 
bergfondet skænkede i dagens anledning et 
maleri af Jon Gislason og et vægtæppe la
vet af Merete Erlau.
6. Der har været debatmøde i Skjern om 
kommunens ældrepolitik.Kun 4 personer, 
der kan betegnes som »ældre« var mødt 
op. Resten var arrangører og ledere fra 
kommunen.
8. I Skjern Kommune er der i tilfælde af 
krig kun sikringsrum til 6.000 af kommu
nens 12.000 indbyggere. Borgmesteren på
peger, at der simpelthen ikke er råd til at 
bygge nye sikringsrum, set i betragtning af 
at der sikkert ikke er mange borgere, der er 
villige til at betale endnu mere i skat. - Køb
mand Finderup har nu i sinde at udvide sit 
butiksareal med det tredobbelte. Han reg
ner med at denne udvidelse skulle være klar 
til maj næste år og vil give ca. 10 arbejds
pladser. - Borgmester Egon Søgaard med
deler, at kommunen har vedtaget en byfor
nyelse for karreen Bredgade, Nørregade, 
Nygade, Nygårdsvej i samarbejde med Le
jerbo og byfornyelsesselskabet »Dan
mark«, et samlet projekt til omkring 40 
mio. kroner.
12. Det har stået sløjt til med turister i 
Skjern i den forløbne turistsæson, idet 
25% færre turister end sidste år har besøgt 
kommunen.

Det dufter 
og smager - 
konditor og 
bager...

GØR DIT LIV 
MERE VÆRD
Investér i dig selv

KAPITALPENSION

RATEPENSION
STATSANSTALTEN
FOR LIVSFORSIKRING

Exam, assurandør Henning Nielsen 
Bredgade 67, 6900 Skjern 

Telefon 07 35 39 00
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14. Skjern Tekniske Skole har i samarbejde 
med vestjyske erhvervsliv planlagt tre kur
ser for mellemledere i EDB-styrede pro
duktioner. - En ny blomsterforretning, 
»Blomster Jensen«, er åbnet i den tidligere 
bilforretning på Fredensgade 40-46. Kaja

og Arne Jensen står for denne spændende 
selvbetjeningsforretning på 250 kvm.
15. SG’s forældreforening har i årets løb 
oparbejdet et overskud på 50.000 kroner, 
hvilket i flg. formanden Kristian Guldager 
er et kærkomment tilskud til ungdomsar
bejdet i foreningen.
16. På et presssemøde løftede musikskole
leder P. Krabbe Nielsen »tæppet« for de
taljerne omkring det enorme opera-pro
jekt, der er planlagt til at løbe af stabelen i 
Skjern om nogle år. Man regner med, at 
omkring 2000 frivillige har arbejdet på 
operaen, når den er færdig. Nogle pro
fessionelle vil blive indbudt til Skjern, for 
at optræde, dirigere og instruere.
18. Som et led i en modernisering af alle 
DSB’s jernbaneoverskæringer udskiftes de 
gamle betonfliser med gummifliser til 
8.000 kr. pr. meter. Denne gang bliver spor
arbejdet på Ringvejen de kommende dage.
19. Nu prøver folkeuniversitet atter at 
skabe interesse om idéen om, at eksperter 
fra læreanstalter og universiteter holder fo
redrag i forskellige foreninger om emner, 
der eventuelt kunne være af interesse for 
den pågældende forening. - Miljøstyrelsen 
har strammet rideskolens miljøgodken
delse med bl.a. en mere effektiv flue
bekæmpelse, hvilket kommunen ikke hav
de tænkt på. Rideskolen skal indgå en tre
årig aftale om bortkørsel af hestemøg fra 
området, og ridebanen må ikke ligge nær
mere end 50 meter fra den nærmeste be
byggelse.
20. Meteorologisk Institut ønsker en vejr
radar til 11 mio. kroner opstillet i Stauning 
lufthavn. I forvejen har man en sådan ra
dar i Kastrup lufthavn, men den virker ikke 
særlig godt for Jylland. En vejrradar fejer 
hen over jordoverfladen og måler, hvor 
langt borte regnvejret eller snevejret er. 
Strålen kan række 240 km, men følger ikke 
overfladens krumning, hvorfor man ønsker 
en radar i Jylland.
22. Skjern Bank har, selvom arbejdstiden 
nedsættes, besluttet at udvide bankens åb
ningstid med Vz time til kl. 16 ugens 4 første 
dage, men afkorte fredagen fra kl. 19 til kl.
18.
27. Skjern Byråd besluttede, at der sker en 
skatteforhøjelse på 1,2% til 18,9 i 1989. 
Kristeligt Folkepartis forslag om 18,2 fik 
kun gruppens to stemmer. Kirkeskattepro
centen fastholdes på 1,1. - Så har Amager
skolen endelig fået bevilling på et nyt loft i 

boldspilhallen. Pris 100.000 kr. Det har vist 
sig, sig, at Rockwool-pladerne dryssede. 
Nu har man så i byrådet vedtaget at ud
skifte disse plader med nogle Troldtex-pla- 
der, som har den smarte egenskab, at de 
kun drysser, når de bliver ramt af en bold. - 
På Skjern Fjernvarmecentrals generalfor
samling, kunne formanden Orla Krogh 
Hansen oplyse, at man havde tjent eller ret
tere sparet 3,5 mio. kroner ved at fyre med 
2.700 tons fiskeolie sidste år. Varmepri
serne stiger alligevel med tre procent næste 
år, hvor man også har i sinde at etablere et 
kraftvarmeværk til godt 56 mio. kroner.
28. Nu er det også afgjort, at der skal være 
fredsvalg i Skjern sogn. Hermed har man 
fulgt en 15 år gammel tradition, som også 
sparer skatteyderne for 25.000 kroner. - 
Skjern Byråd har nedsat et arbejdsudvalg, 
der skal finde ud af, hvad man skal stille op 
med Byskolen efter at man har nedlagt den. 
Ingen aner, hvad man nu skal bruge den til. 
Også private idémænd er velkomne med 
forslag, hvis de er gode, vel at mærke.
29. »MR« Thomsen, som har købt Rein- 
tofts forretning på hjørnet af Bredgade og 
Jernbanegade, åbner her sin nye forretning 
efter en omfattende renovering af loka
lerne og med meget mere plads.
30. Disco-ringen Aps vil jævne det gamle 
diskotek Alexandra med jorden for at give 
plads til et »muldvarpe diskotek«, som 
skulle være det første af sin art i landet. 
Man vil samtidig indrette mindre butikker 
på det gamle areal, der vender ud mod 
Østergade og Møllegade. Endvidere skal 
der bygges klublejligheder oven på disse. 
Desuden har man tilbudt kommunen at 
indrette diskoteket som et beskyttelsrum, 
hvilket også sikrer, at der er total lydisola
tion.

Oktober 1988
1. Indbyggerantallet i Skjern kommune var 
pr. 1. oktober 12.496, hvilket er et fald på 
69 fra 1. juli. Netto er fødselsoverskuddet 
på 6, men 75 er fraflyttet kommunen.
4. Det ser ud til, at kommunen må vente 

maler du selv?

Flügger byggefinish

- 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.

Malermester 
Børge Sørensen 
Bredgade 78,6900 Skjern. 
Tlf. 07 35 03 06.
Åben 8-17.30, fredag 8-19, 
lørdag 9-12.

med at føre sine planer om afskedigelser på 
plejehjemmet Enghaven ud i livet, idet man 
netop har haft møde med Dansk Sygeple
jeråd. Omlægningen af plejehjemmene i 
Skjern har en række konsekvenser, som rå
det først må tage stilling til.
5. På det halvårlige orienteringsmøde for 
foreningsledere i Skjern kommune sagde 
formanden for fritidsnævnet, N. K. Kri
stensen, at det er til at leve med det kom
mende års budget. Posten »diverse til
skud« er blevet kraftigt beskåret.
8. En drabelig krig udspilledes i Skjern fre
dag aften, idet Civilforsvaret i Skjern, Eg
vad, Holmsland, Ringkøbing og Videbæk 
afholdt fælles øvelse. Til alt held for byens 
borgere var det kun en øvelse, da hele midt
byen blev lagt i ruiner. Endvidere blev kir
keskolen ødelagt, en togvogn, som skulle 
transportere evakuerede til flygtningelejre, 
holdt på stationen under angrebet, og flere 
af de evakuerede ramtes af granatsplinter, 
og en godsvogn med NPK-gødning brød i 
brand. Alt i alt et sandt inferno af ild, blod 
og brag, som Civilforsvaret med overlegen
hed og sved på panden fik bugt med.
11. Hittegodsauktionen i Skjern gav kun 
7.667 kroner i overskud. Men det var nu 
ikke fordi kvaliteten af effekterne var dårli
gere, end den plejer at være, men nok nær
mest fordi folk er blevet bedre til at hente 
deres tabte sager. - Skjern Tekniske Skole 
var centrum for et temamøde om det indre 
marked.
14. Borgmestrene i Skjern og Tarm kom
muner har i den forløbne uge været ude at 
stemme dørklokker, hvilket vil sige, at de 
har samlet underskrifter ind til fordel for 
Amnesty International.
15. Skjern Gymnastikforening har afholdt 
den årligt tilbagevendende aktivitetsdag på 
Amagerskolen. 100 børn mødte op og 
havde en fornøjelig dag, krydret med 
håndbold, fodbold og gymnastik.
20. Socialudvalget i Skjern har besluttet at 
nogle af dagplejeinstitutionerne skal luk
kes mellem jul og nytår samt i industri
ferien. Lukningerne sker som følge af at 
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nogle af dagplejerne vil have ferie. Andre 
vil have tidligere eller senere ferie, hvorfor 
børnene stadig kan være i dagplejen.
22. S. E. Jensen fra Skjern fragtcentral har 
nu påbegyndt nedtællingen til Det Indre 
Markeds indførelse i 1992, idet han har ind
købt 10 nye vogne. Ophævelsen af de nu
værende toldregler gør, at der vil blive fri
givet omkring 1000 tilladelser til eksport
kørsel. - Som følge af Radio Ådalens kam
pagne er godt 50 nye støttemedlemmer 
meldt ind. Dette betyder, at man nu er oppe 
på at have 700 medlemmer.
24. Da Carsten Mørch, tidligere elitesol
dat, gav foredrag på Hotel Skjern, var der 
ikke en eneste af tilhørerne, der sad og 
slumrede. Han forstod at holde opmærk
somheden fanget blandt de godt 250 til
hørere i de to timer, det hele varede. Han 
talte blandt andet om sin fortid som jæger
soldat, men hovedsageligt om, hvorledes 
man bliver en bedre leder, eller måske 
endda et bedre menneske.
25. To af Skjerns gamle posthuse er blevet 
tildelt Skjern Bevaringsforenings beva
ringspris for 1988. Det drejer sig om post
huset Bredgade 40, som blev taget i brug i 
1914 og endte sine dage som posthus i 1941. 
Denne bygning, der nu ejes af Per Vilain,

(til højre), Pers Optik, er på det fineste ble
vet restaureret og fremstår nu næsten, som 
da det blev bygget i 1914. Prisen blev over
rakt af Lars Petersen fra bevaringsforenin
gen.
Den anden prisbelønnede bygning er det 
posthus, der blev taget i brug i 1941. Det tje
ner nu bl.a. som kontor for Statsanstalten 
for Livsforsikring og er efter overtagelsen 
blev pudset og poleret, så også det står som 
da det blev bygget i 1941. Prisen blev over

J. Strandbygaards Bogtrykkeri Akts.
Skolegade 4.6900 Skjern Tlf. 07 35 00 22

rakt til Henning Nielsen (til højre) af Erik 
Lund fra bevaringsforeningen.
27. Brugsen holdt torsdag rejsegilde på den 
nye 1.425 kvm. store tilbygning. Den sam

lede pris for udvidelsen kommer til at ligge 
på omkring 6,5 mio. kroner, og heraf er de 
5 mio. kroner gået til byggeriet og godt 1,5 
mio. kroner til inventar.
28. Diskotek Mayfair i Skjern har nu for et 
ukendt sekscifret beløb bygget det indre 
diskotek helt om. Tilbage af gamle og 
svundne tider står nu blot ydermurene, 
mens alt indenfor disse har forandret sig til 
det ukendelige. - Landboforeningen an
satte for nogle år siden advokat Jørgen 
Hautorp til at ordne de juridiske aspekter i 
denne forening. Siden er hans ret til at pro
cedere blevet anfægtet fra kollegers side, 
selvom han fra starten havde bestalling. De 
mener, at han er ansat som funktionær og 
ikke som selvstændig advokat. Dommeren 
i Skjern afviste indsigelserne mod Hau
torp, men sagen er nu blevet indbragt for 
advokatrådet. Sagen er af meget principiel 
karakter.

Diamantbryllup
Juli 1988
3. Dinna og Hans Thimes Christiansen, 
Holstebrovej 84.
September 1988
26. Anna og Jens Andersen, Finkevej 7.

Guldbryllup
April 1988
28. Maren og Ingvardt Iversen, Bækgårds
vej 3.
Juni 1988
17. Laura og Gotfred Vestergaard, Østre 
Allé 18.
August 1988
28. Asta og Hans Peder Pedersen, Vardevej
23.
Oktober 1988
23. Inga og Karl Fjord, Jernbanegade 3.

Sølvbryllup
November 1987
3. Inger og Niels Erik Olesen, Jernvej 1.
30. Anne og Kristian Richard Nielsen, Bel
lisvej 5.
December 1987
8. Ulla og Jørn Møller, Glentevej 10.
15. Birthe Marie og Christian Vraa Han
sen, Lærkevej 4.
27. Elvina og Erik Lauridsen, Bøgevænget
4.
Januar 1988
19. Erna og Orla Padkjær, Elmevej 2.
Marts 1988
23. Kirsten og Villy Bæk, Ånumvej 25.
April 1988
7. Skorstensfejermester Ansgar Lauridsen 
og hustru, Lupin vej 2.
Maj 1988
11. Sonja og Sv. Aage Sørensen, Åbrinken
30.
16. Rita og Knud Thomsen, Sneppevej 2.
Juni 1988
1. Krista og Karl Thomsen, Glentevej 4.
8. Aase og Arne Kristoffersen, Ånumvej
29.
22. Else og Ove Andersen, Østergade 56. - 
Ninne og Hans Mikkelsen, Østergade 23.
29. Else og Jørgen Østlund, Vestervænget 
60.
Juli 1988
20. Gerda og Børge Lauridsen, Violvej 13.
21. Jytte og Poul Jacobsen, City Kiosken.
August 1988
3. Kirsten og Bent Nielsen, Finderupsvej
21.
10. Grethe og Henning Rørstrøm, Ånum
vej 111A. - Tove og Svend Erik Christian
sen, Mosevej 4.
31. Karen og Kenneth Hansen, Elmevej 6.
September 1988
1. Elsa og Kurt Erik Iversen, Drosselvej 15.
7. Tove og Holger Astrup, Dalbrinken 48.
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29. Dora og Svend Bjerg Sørensen, Fasan
vej 8.
Oktober 1988
11. Catharine og Hans Egon Clausen, Ma
rupvej 45.

Bryllup
Januar 1988
30. Anni Poulsen og Ole Brandt Madsen, 
Kløvervænget 45.
Februar 1988
I. Helle Albertsen og Kaj Madsen, Dal
gårdsvej 6, s. af Sigrid Madsen.
13. Jonna Andersen, d. af Anna-Lise og 
Jens Andersen, Skjern, og Carsten Peder
sen, Lønhøj vej 88, Tarm.
20. Lone Arberg Madsen og Michael Clau
sen.
Marts 1988
19. Kirsten Lange Sørensen og Anders Pe
der Rasmussen, Amagervej 33.
April 1988
9. Linda Krüger Clausen, d. af Catharine 
og H. E. Clausen, Marupvej 45, og Tho
mas Bech. *
28. Birgith Ostersen, d. af Anne Marie og 
Axel Ostersen, Skjern, og Lars Svejgaard 
Sørensen.
30. Anne Gertrud Hansen, d. af Signe og 
Poul Erik Hansen, Skjern, og Steen Ha
gensen.
Maj 1988
14. Korrespondent Susanne Lykke og eks
portsælger Lars Bjerrum, s. af Ellen og 
Chr. Bjerrum, Skjern.
25.Grethe Marie Buch og Niels Ole Jeppe
sen, s. af Eva og Poul Erik Jeppesen, Lade- 
kjær.
28. Eva Melbye, Skjern, og Leif Morten
sen, s. af Lilly og Marius Mortensen, 
Skjern.
Juni 1988
4. Pernille Sørensen, d. af Randi og Hen
ning Sørensen, Skovbrinken 22, og Thor
bjørn Kloster. - Gerda Jensen og Pagh 
Damgaard Jespersen, Borris.
II. Anna Marie Brogaard Andersen, d. af 
Anna og Peder Brogaard Andersen, 
Skjern, og Martin Aeppli, Samedan, 
Schweiz.
18. Karin Esmark Pedersen, d. af Minna og 
Preben Pedersen, Skjern, og Kent Balle 
Thomsen, s. af Bodil Balle Andersen, 
Skjern.
25. Køkkenleder Jette Bank Pedersen, 
Skjern, og blomsterdekoratør Anders Ve
stergaard Pedersen, Skjern. - Yvonne Si
monsen og Niels Hykkelbjerg Neessen, 
Vejlen 12. - Gitte Sforzini og Ole Grau- 
gaard, s. af Margrethe og Christen Grau- 
gaard, Østre Allé 9.
Juli 1988
11. Janne Frandsen og Gert Jensen, s. af 
Grethe og Kaj Jensen, Alkjærsig.
16. Birthe Agerbo Graversen, d. af Asta 
Graversen, Skjern, og Denver Nicholas.
30. Ib Frank Petersen, Nygade 22, og Lone
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Laugesen, Østergade 5IB. - Rytmepæda
gog Helle Axelsen, d. af Ella og Kaj Axel
sen, Skjern, og klinisk fotograf Niels 
Waagø.

August 1988
6. Susanne Jensen, d.af Herdis og Arthur 
Jensen, Bredgade 154, og Keld Sandahl 
Nielsen, s. af Mona Nielsen, Vardevej 74.
27. Kirsten Dalgaard, og Ole Ostersen, s. 
af Anne Marie og Axel Ostersen, Skjern.
September 1988
17.Tove Kjeldgaard og Jørgen Axelsen, s. 
af Maren og Knud Axelsen, Skjern.
Oktober 1988
8. Tine Djørup Nygaard, d. af Jette og 
Henning Nygaard, Tømmergården 1, og 
Peter Bernhard. - Connie Pedersen, Sat
trup, og Poul Verner Kristensen, s. af Erna 
og Sv. Aage Kristensen, Skjern.

Fødselsdag
November 1987
1. Maja Jensen, Bredgade 41, 70 år.
2. Peter Hounsgaard, Klostervej 18, 80 år.
2. Inger Thulstrup, Svalevej 3, 50 år.
3. Johanne Vium, Klostervej 15, 90 år. - 
Gdr. Søren Nørremark, V. Marupvej 7, 70 
år.
3. Bodil Olesen, Vardevej 53, 60 år.
5. Tandlæge Ragna Hammerskov, Øster
vang 36, 75 år.
13. Erna Knudsen, Østergade 82, 75 år. - 
Direktør J. Lundøe Poulsen, Ånumvej 2, 
50 år.
15. Anne Marie Lunde, Tømmergården, 70 
år.
20. Tove Rasmussen, Vardevej 80, 50 år. - 
Carla Henningsen, Enghavevej 59, 70 år.
23. Gunnar Nielsen, Vardevej 56, 70 år.
December 1987
2. Hanna Husted, Anemonevej 14, 60 år.
9. Erna Christensen, Østergade 103, 60 år.
10. Esther Johnsen, Rylevej 4, 50 år.
18. Hedevig Jakobsen, Østre Allé 22, 75 år.
22. Ejnar Kjærgaard Olesen, Jernbane
gade 11, 75 år.
23. Johannes Ostersen, Nylandsvej 41, 70 
år.
24. Else Kloster, Fasanvej, 50 år.
29. Jakob J. Pedersen, Holstebrovej 38, 75 
år.
Januar 1988
1. Asta Pedersen, Vardevej 23, 75 år.
4. Jens Arne Sørensen, Holstebrovej 26A, 
60 år.
11. Faglærer Arne Skaarup Nielsen, Ama
gervej 88, 50 år.
15. Tove Ankersen, Søndergade 14, 50 år.
18. Niels Peder Pedersen, Østervang 19, 70 
år.
25. Shirly Jensen, Lindeallé 19, 50 år.
29. Vagn Pedersen, Finderupsvej 5, 50 år.
Februar 1988
6. Tidl. sognepræst i Dejbjerg, Hans Pe
dersen, Solgaven, Skovbakken 126, Farum, 
90 år.
7. Anne Nissen, Hasselvej 20, 70 år.
10. Christian Vraa Hansen, Lærkevej 4, 60 

år. - Agnethe Lauridsen, Adel vej 2, 50 år.
13. Jens Kirkeby, Dalbrinken 18, 30 år.
14. Sinne Bendtsen, Engtoften 16, 80 år.
15. Villiam Lauridsen, Markvænget 6, 70 
år.
18. Maria Frost, Ringkøbingvej 23, 70 år. - 
Ellen Larsen, Lundevej 30, 50 år.
24. Nora Ganer, Amagervej 5, 70 år. - Kir
sten Henriksen, Østre Allé 18, st. tv., 60 år.
28. Inger Pedersen, Jernbanegade 16,80 år.
Marts 1988
3. Elna Lauridsen, Østre Allé 87, 80 år.
4. Bøssemager Erik Korsholm, Spættevej
5. 50 år.
8. Fhv. banearbejder Anton Nielsen, Eng

haven, 100 år.
15. Ingeborg Mathiesen, Østergade 82, 80 
år.
17. Elly Holdgaard, Fredensgade 38, 70 år. 
- Karen Madsen, Dalbrinken 43, 65 år.
22. Jens Kr. Rindom, Skovvænget 1, 30 år.
27. Petra Oldager Stampe, Finderupsvej 
20, 75 år.
28. Jørgen Sørensen, Ånumvej 45, 50 år.
April 1988
2. Niels Haugaard, Sneppevej 5, 50 år.
11. Kørelærer Jens Jørgen Iversen, Dal
brinken 5, 50 år.
13. Ejnar Nielsen, Østergade 86, 50 år.
14. Jens Reichardt, Hasselvej 6, 80 år.
15. Maren Iversen, Bækgårdsvej, 80 år.
16. Janne Jensen, Fresiavej 8, 60 år.
17. Tonny Mølgaard Henriksen, Parkallé 1, 
40 år.
19. Egon Faartoft Madsen, Grønnegade 11, 
50 år.
20. Ejler Homann, Alkjærsig 1, 60 år.
22. Arne Knudsen, Svalevej 7, 50 år.
23. Holger Madsen, Vardevej 63, 75 år.
25. Peter Jensen, Falkevej 4, 50 år.
Maj 1988
12. Johanne Sørensen, Østre Allé 85, 70 år.
15. Alma Nielsen, Ånumvej 7, 70 år.
23. Baneformand Jens Rasmussen, Kløver
vænget 31, 60 år.
25. Gudrun Lund, Østergade 74, 80 år. - 
Mette Kirstine Hansen, Enghaven, 95 år.
Juni 1988
1. Grethe Skjøde Knudsen, Åvangen 7, 60 
år.
3. Egon Eskelund, Vestervænget 22, 70 år.
4. Kristine Astrup Christiansen, Klokke
bjerg, 102 år.
7. Anne K. Jensen, Klokkebjergevej 12, 85 
år. - Magnus Pedersen, Grønningen 6, 60 
år.
16. Lisbeth Overgaard, Bækgårdsvej 22, 50 
år.



19. Dinna Poulsen, Østre Allé 25, 85 år.
20. Anna Eskelund, Vestervænget 22, 75 
år.
23. Evy Juhl Knudsen, Svalevej 7, 50 år.
26. Hanne Sørensen, Bækgårdsvej 28, 65 
år.
27. Ruth Brink, Chr. Hansensvej 8, 50 år.
28. Ruth Rahbek, Klostervej 80, 60 år.

Juli 1988
1. Margit Jørgensen, Glentevej 6, 50 år.
3. Laura Vestergaard, Østre Allé 18, 80 år.
6. Ellen Margrethe Haahr, Mågevej 20, 70 
år.
9. Marie Nielsen, Enghavevej IB, 50 år.
10. Tandlæge Frode Hammerskov, Øster
vang 36, 70 år.
14. Damefrisør Else Lykke, Østergade 61, 
60 år.
16. Urmager Jens Kousgaard, Lundevej 
2A, 60 år.
21. Ragnhild Wilms, Jernbanegade 16, 80 
år.
22. Marie Kristensen, Langagervej 51, 75 
år. - Anna Margrethe Andersen, Finkevej
7, 80 år.
27. Læge Klaus Fynboe, Østergade 28, 50 
år.
28. Chauffør Ejnar Thomsen, Bøgevænget
2, 50 år.
29. Esther Marie Knudsen, Lindeallé 5, 60 
år.
31. Nanna Graversgaard, Klostervej 58, 80 
år.

August 1988
1. Gerda Nielsen, Klostermarken 3, 70 år.
7. Augusta Pilgaard, Solvænget 8, 70 år.
13. Laurids Hummersgaard, Marupvej 27, 
70 år.
17. Dagny Jørgensen, Kjærs Allé 12, 70 år.
22. Georg Jeppesen, Enghaven, 80 år.
27. Karen Rahbek, Anlægsvej 17, 90 år.
29. Emma Petersen, Vardevej 106, 70 år.
31. Hans Andersen, Klokkebjergevej 66,50 
år.

September 1988
2. Jørn Kofoed, Østre Allé 28, 50 år.
9. Direktør Jørn Andersen, Østervang 6, 
60 år.
16. Klara Christensen, Østre Allé 34, 60 år.
19. Robert Nielsen, Nylandsvej 31A, 80 år.
24. Gdr. Kristian Jepsen, Rønhøjgård, 
Holstebrovej 78, 65 år. - Anna Nielsen, 
Bredgade 120, 1., 80 år.
28. Halbestyrer John Hansen, Fresiavej 11,
40 år. - Ane Marie Knudsen, Vardevej 77, 
60 år.

Oktober 1988
3. Børge Henriksen, Skyggehusvej 6, 60 år.
5. Inga Mortensen, Klokkebjergevej 39, 50 
år.
6. Elna Clausen, Marupvej 1, 75 år.
8. Betty Bonde, Søndergade 15, 60 år.
10. Viggo Udengaard, Østervang 17, 60 år.
15. Arne Jensen, Vardevej 62, 75 år. - Inge 
Niklassen, Østervang 28, 60 år.
23. Kommunaldirektør Erik Lorentzen, 
Ånumvej 69, 50 år.
30. Filialdirektør Curt Knudsen, Ringkjø- 
bing Banks Skjern afdeling, 60 år.

Jubilæum
November 1987
1. Ketty og Chr. Langbo 25 år som køb
mandspar. - Klara Meldgaard Jensen 30 år 
som rengøringsassistent hos Sparekassen.
5. Skjern Boligmontering 25 års jubilæum.
December 1987
1. Ekspeditrice Tove Lauritsen 25 år hos ur
mager Myrup, Bredgade.
April 1988
1. Ingeniør Karl Thomsen, Glentevej 9, 25 
år ved Skjern Kommune. - CF-leder Ejler 
Staal, Løvsangervej 7, 25 år ved Skjern 
Kommune. - Niels Simonsen 25 år ved 
Skjern-Bådene.
Maj 1988
6. J. Brink Nielsen 25 år i Civilforsvaret.
Juli 1988
1. Kreditchef Anders Smed Nielsen 25 år i 
Skjern Bank.
August 1988
1. Bøssemager Knud Børge Korsholm, 
Drosselvej 3, Skjern, 25 år i bøssemagerfir
maet Korsholm, Østergade.
Oktober 1988
20. Erna Thomsen, Kongevej 26,25 år som 
rengøringsassistent ved Skjern El-værk.

Eksamen
December 1987
Kim Villy Kristensen, Skjern, har bestået 
eksamen som maskinist. - Aase Kjær Pe
dersen, Skjern, har bestået eksamen som 
plejehjemsassistent.
Januar 1988
Ellen Pedersen og Birgith Mikkelsen, 
Skjern, har bestået eksamen som fodple
jere. - Thorkild Lykke, Østergade 61, har 
bestået eksamen som konfektionsassistent.
- Jørgen Søndergaard, Skjern, har bestået 
eksamen som cand. mere.
Maj 1988
7. Emma Agerskov Egmose, Klokkebjerge
vej 4, har bestået eksamen som klaverstem
mer.
Juni 1988
Kim Rune Brarup har bestået eksamen som 
cand. mere, aud., og Lars Brixen har be
stået HD i regnskabsvæsen. - Sonja Peter
sen, Klostermarken 52, har bestået eksa
men som teknisk assistent (bygge-anlæg).

Job-nyt
Februar 1988
1. Jesper Skovhus Andersen er ansat som 
driftsleder ved Skjern Fjernvarmecentral.
- Journalist Benny Gade er ansat ved 
Skjern Dagblads redaktion.
Marts 1988
1. Janne Odborg, Borris, er ansat som leder 
af Dagcentret. - Ruth Pedersen, Skjern, og 
Hanne Abrahamsen, Tarm, er ansat som 
hjemmevejledere for fysisk og psykisk han
dicappede.

April 1988
Overassistenterne Ole Bach og Ejgil Baads- 
gaard er forfremmet til fuldmægtige ved 
skatteforvaltningen. - Fuldmægtig Gun
nar Christensen er forfremmet til ekspedi
tionssekretær ved teknisk forvaltning.
August 1988
1. Cand. agro. Børge Laursen, er ansat som 
ny svineproduktionsassistent ved Landbo
foreningen. - Cand. mag. Carsten Thue- 
lund, Skjern, er ansat som leder af Skjern 
kommunes løn- og personalekontor. - Ved 
VUC: Lærer Birgit Nissen er ansat som ti
melærer. - Cand. mag. Uffe Geer Madsen 
er ansat som lærer. - Kirsten Nielsen er an
sat som adjunkt ved HF-afdelingen.

Dødsfald
November 1987

1. Jens Smedegaard Mortensen, Stauning
vej 1, 92 år.
9. Andreas Kirkegaard Mikkelsen, Øster
vang 23, 61 år.
20. Karen Kirstine Kongensholm, Klokke
bjerg, 87 år.
22. Aage Curt Pedersen, Spurvevej 1, 52 år.

December 1987
6. Maren Grimstrup Lodahl, Klokkebjerg, 
86 år.
8. Jens Chr. Christensen, Østre Allé 39, 79 
år.
10. Elna Østergaard Hansen, Præstegårds
vej 4, 66 år.
19. Larsine Bertelsen, Enghaven, 91 år.
21. Niels Einar Andreas Nørgaard Nielsen, 
Enghaven, 80 år.
22. Alfrida Christiane Lauridsen Vig, Ny
gade 31, 79 år.
25. Sigurd Frederik Lauridsen Vig, Nygade 
46B, 76 år.
26. Martha Christine Foged, Østervang 25, 
79 år.
29. Sigrid Nielsen, Østre Allé 3, 71 år.

Januar 1988

1. Jens Jørgen Hedegaard Christensen, 
Åvangen 6, 79 år.
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13. Elisabeth Madsen Nickels, Lundevej 
20, 94 år.
15. Anton Marius Nielsen, Parkallé 15, 92 
àr.
18. Petrea Mathilde Pedersen, Klokke
bjerg, 89 àr.
22. Jens Enevoldsen, Enghaven, 89 år.
23. Jenny Gunhilda Jensen, Holstebrovej 
9, 74 år.
31. Brian Vestergaard Jensen, Nørregade 
41, 25 år.

Februar 1988

4. Erik Høgenhof Larsen, Bredgade 17, 61 
år.
7. Peder Madsen, Enghaven, 79 år.
11. Ellis Borghild Pedersen, Kongevej 42, 
49 år.
18. Andreas Marius Dideriksen, Lindeallé 
15, 84 år.
25. Martin Christian Kastberg, Klokke
bjerg, 92 år.
27. Peder Martin Lauridsen, Enghaven, 94 
år.

Marts 1988
7. Ane Marie Brølling, Nygade 14, 78 år.
8. Anne Kirstine Pedersen, Kloster vej 29,
85 år. - Dinne Pedersen, Klostervej 29, 85 
år.
11. Gerda Elisabeth Gudrun Hylsberg, 
Klokkebjerg, 80 år.
12. Børge Egon Mathiasen, Ringkøbingvej 
38, 65 år.
17. Ejnar Nikolaj Thorsen, Østre Allé 24, 
74 år.
18. Sørine Kristine Lauridsen, Enghaven, 
91 år.
22. Viggo Antonius Kristiansen Brølling, 
Nygade 14, 79 år.
23. Signe Katrine Kristensen, Klokkebjerg, 
91 år.
26. Holger Tage Hellmund, Fredensgade
70, 75 år. - Signe Bolette Østergaard, An
lægsvej 15, 87 år.
28. Ellen Mathilde Poller Mikkelsen, Bred
gade 69, 80 år.

April 1988
4. Jytte Irene Johansen, Grønnegade 13,49 
år.
6. Karen Marie Bruun, Østre Allé 44,78 år.
11. Katrine Simesen, Enghaven, 91 år.
12. Fhv. karetmager Otto Andreas Siers- 
bæk, Østre Allé 11B, 87 år.
20. Peder Andersen Pedersen, Klokke
bjerg, 82 år.

26. Alfride Nielsen, Klokkebjerg, 78 år.
30. Lrs. Tonny Dan-Weibel, Østre Allé 2, 
58 år.

Maj 1989
10. Johanne Kathrine Jensine Hansen, 
Østergade 80, 87 år.
19. Mette Clausager, Klokkebjerg, 93 år.
24. Jette Bine Mathiasen, Enghaven, 94 år. 
- Emma Danielsen, Jernbanegade 3, 86 år.
29. Aksel Vater Sørensen, Skovbrynet 3, 88 
år. - Meta Dagny Kastberg, Finderupsvej
5, 81 år.
30. Laurits Peder Emil Clausen, Klostervej 
104, 77 år.

Juni 1988
6. Petra Kristine Pedersen, Østre Allé 85, 
79 år. - Kirstine Marie Pedersen, Klokke
bjerg, 91 år.
10. Karoline Juliane Meiner, Klokkebjerg, 
85 år.
13. Kathrine Marie Nielsen, Østre Allé 42, 
79 år.
18. Edith Simmelkjær, Østre Allé 20,70 år.
20. Mads Pedersen Søndergaard, Engha
ven, 76 år. - Fhv. forstander Hans Bank

Rønne, Nygade 2, 72 år.
22. Henry Møller Enevoldsen, Klostervej 
10, 52 år. - Niels Vendelbo Pedersen, Ve
stervænget 26, 66 år.
24. Elisabeth Larsen, Danmarksgade 30, 
84 år.
29. Karna Elvira Sørensen, Engsiggade 
4D, 72 år.
30. Karen Hansen Ladekjær, Åvangen 11, 
89 år.

Juli 1988
14. Iris Vestergaard, Solvænget 2, 56 år.
15. Arne Rømer Faurholt, Tømmergården 
2, 81 år.
23. Peder Kristian Andersen, Enghaven, 93 
år.
28. Thora Christensen Vestergaard, Klok
kebjerg, 85 år.
29. Niels Elias Christiansen, Østre Allé 1 IB 
st. th., 78 år.

August 1988

år.
20. Harry Emil Kristensen, Kongevej 40,71 
år.

18. Katrine Margrete Skau, Klokkebjerg, 
82 år.
25. Marie Kristensen, Østergade 76, 82 år.
27. Johannes Kristian Cecilius Jensen, Ny
landsvej 31A, 83 år.

September 1988
3. Petra Andersen, Klokkebjerg, 78 år.
11. Knud Kristian Martin Jensen, Bredgade

46, 72 år.
12. Mary Kirstine Knudsen, Dalvej 1, 66 år. 
- Peder Laurids Meldhede, Klokkebjerg, 
88 år. - Richardt Børge Hansen, Fasanvej 
10, 64 år. - Villy Nielsen, Lønborgvej 7, 68 
år.
17. Kirsten Juul Nicolajsen, Kongevej 14, 
25 år.
24. Mette Kirstine Holm, Bredgade 72, 64 
år.
26. Katrine Marie Homann, Vardevej 6A, 
77 år.
27. Holger Damgaard Eskildsen, Kastanie

vej 9, 53 år.

Oktober 1988
4. Esther Hedvig Nørmark, Langagervej 7, 
73 år.
9. Hans Therkel Jensen, Klokkebjerg, 92 
år.
12. Marie Vendelbo Nørrum, Enghaven, 82 
år.
19. Ellen Margrethe Haahr, Mågevej 4, 70
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