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Årbogen udkommer igen
Mange trofaste Årbogs-læsere har længe rykket i redaktionen for 

at få en årgang ud. Og nu er det lykkedes.

Dette nummer af Årbogen indeholder fra november 1988 til 
oktober 1991 - altså i alt tre årgange.

Lang og trang har vejen været. To dødsfald blandt redaktionens 
medlemmer i løbet af godt et halvt år kombineret med tekniske 

problemer har afstedkommet den meget store forsinkelse. 
Problemerne vil blandt andet fremgå af, at der visse steder 

mangler datoer, men såvel begivenheder som data er placeret ind 
i den rigtige måned.

Alle data er samlet fra Ugeposten, og såfremt disse ikke har 
været bragt dér, vil de ikke være at finde i årbogen.

Allerede nu er redaktionen langt med udarbejdelsen af den 
årgang, som skal hedde 1991-1992, og som vil være i handelen 

primo december 1992.

o

I 23 år har Skjern Kommune været storkommune, men Arbogen 
har alene koncentreret sig om Skjern Sogn. Men efter de mange 

år mener redaktionen, at tiden er inde til at bringe såvel 
begivenheder som data fra hele storkommunen. Dette vil være en 

realitet fra årgangen, der udkommer til december 1993.

o

Den lange ventetid på Arbogen beklager vi meget, men vi glæder 
os over atter være på gaden.

Med venlig hilsen
REDAKTIONEN
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Drevet af familien Jepsen i fire generationer

Den gamle Marup Hedegaard 
der blev driverkro og siden 
atter bondegård
Af journalist Asta Thomsen Jensen

Bevaringsforeningen for Skjern 
Kommune har tildelt Marie og Kri
stian Jepsen, Rønhøjgaard i Marup 
ved Skjern, Bevaringsprisen 1990.

Valget af årets prismodtagere blev 
ved overrækkelsen bl.a. begrundet 
med, at Marie og Kristian Jepsen har 
bevaret de værdier, som blev grund
lagt med Kristian Jepsens oldefars 
overtagelse af den gamle hedegård i 
1840’erne. Marie og Kristian Jepsen 
har ligesom de to foregående genera
tioner forstået at fastholde den 
gamle gårds identitet.

- Men kun i Marup Kro var det saa 
gæstfrit, at Driverne nød helt fri 
Fortæring paa Hjemvejen. Og da 
Kroen nedlagdes 1872 og blev Bon- 
degaard, blev Gæstfriheden stedse 
ved at være Tradition og Særkende 
for Gaarden og Slægten Jepsen.

Således skrev forfatteren Salo
mon J. Frifelt i 1934 i bogen »Ad 
Jydske Veje Sønderud«, hvori han 
fortæller om den gamle jyske stude
handel og bl.a. om driverkroen, Ma
rup Kro.

Næsten 150 år er gået, siden den 
første i slægten Jepsen red ind i den 
gamle hedegård i Marup og bosatte 
sig der. Han byggede en ny gård med 
rødstensmure, først stald- og lade
bygninger, nogle år senere stuehus, 
og skabte dermed rammerne til det 
hjem, hvori der i de mange år har ud
foldet sig og stadigt udfolder sig et 
jævnt og muntert, virksomt liv på 
jord. I lige linie er gården gået i arv 

til nu fjerde generation, og de skif
tende generationer har levet og vir
ket i stamfaderens gård med byg
ninger fra hhv. 1848 og 1864. Inden- 
døre er der sket et og andet i de mel
lemliggende år, men tidens krav er 
indfriet med nænsomhed. Udvendig 
ser gården ud, som da den blev byg
get - næsten, for stråtaget er borte.

Den første ejer af den gamle Ma- 
rup-gård var Jeppe Christensen, 
født 1817, død 1899. Han stammede 
fra Vong på Ribeegnen. Fra ham og 
Mette Mikkelsdatter, født 1826, død 
1894, stammer Jepsen- slægten. Den 
næste var sønnen Mikkel Christian 
Jepsen, født 1858, død 1946. Han 
var gift med Karen Dorthea Hansen 
fra Tarm Vandmølle. Hun døde 86 
år gammel i 1953.

Tredie generation på gården var 
Jens Hansen Jepsen, født 1893, død 
1978. Han var gift med Pouline Kri
stine Marie Villumsen fra Samsø. 
Fjerde generation er den nuværende 
ejer, Kristian Jepsen, født 1923 og 
gift med Kirsten Marie Møllegaard 
Kristensen, født i Brejning 1923.

Gården er ældre
Gården er meget ældre end de næ
sten 150 år, den har været i familien 
Jepsens eje. Den har matr.nr. la 
Øster Marup og er således den første 
gård i området, der blev matriku
leret i 1664.

Den ejedes i 1801 af Jens Pedersen, 
der også var ejer af den i 1834. Han 
var da 66 år og hans kone, Else Jo

hanne Jensdatter 57. Jens Pedersen 
dør inden 1840, for da nævnes Else 
Johanne Jensdatter som enke og af
tægtskone og bosat på gården sam
men med en 23-årig søn, Thyge Fre
derik Jensen.

I 1845 fortæller folketællingerne, 
at den 29-årige Jeppe Christensen er 
ejer af gården, og at han er gift med 
den jævnaldrende Mette Cathrine 
Christensdatter. Der er to børn på 
det tidspunkt, Jens Mikkelsen på 9 
år og Else Johanne Mikkelsdatter på 
4 år. De er ikke børn af Jeppe Chri
stensen, men af Mette Cathrine, der 
var enke, da Jeppe Christensen og 
hun blev gift. Den 69-årige Else Jo
hanne Jensdatter er i aftægt på går
den.

Lagde vejen om Marup
Da Mikkel Christian Jepsen, søn af 
Jeppe Christensen, var blevet en 
gammel mand, skrev han sine erin
dringer og fortæller heri bl.a.:

- Min farbror Peder havde en 
kone, som min far syntes godt om, 
og hun havde en kusine, som var 
enke, og som sad i stor armod på 
denne gård. Far var kræmmer og fra 
Ribeegnen, og han handlede i nogle 
sogne oppe i Vendsyssel. Faster blev 
ved med at snakke med far om ride 
vejen om Marup, og han lovede det 
til sidst, selv om han ikke glad for 
det, skriver sønnen.

Mikkel Christian Jepsen fortæller 
videre, at da faderen nærmede sig 
Marup, spurgte han sig for. Jo, sølle 
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Marup! lød det på spørgsmålet med 
den tilføjelse, at det spurgtes, at en
ken ikke kunne blive ved gården.

Mikkel Christian Jepsen føjede til 
om sin fars tur til gården i Marup, at 
da han kom nærmere, gik hesten 
langsommere og langsommere, og 
fremme ved gården så han, at store 
dele af udhusenes lermur var væltet.

Men Jeppe Christensen stod af he
sten, gik indenfor og mødte enken.

- Far syntes godt om hende med 
det samme, og inden han rejste af, 
var det bestemt, at de skulle have 
hinanden, fortæller Mikkel Chri
stian Jepsen.

At Mette Cathrine Christensdat- 
ter har været omtalte enkekone på 
gården, er der således ingen tvivl 
om. Heller ikke, at hendes børn er 
opkaldt efter Jens Pedersen og Else 
Johanne Jensdatter, og at de hedder 
hhv. Mikkelsen og Mikkelsdatter til 
efternavn.

Jens Pedersen og Else Johanne 
Jensdatter havde blandt flere børn 
en søn, der hed Michel. Dette 
franskklingende navn kan på vest
jysk være blevet til Mikkel, ligeledes 
at der af fornavnet er dannet efter
navnene Mikkelsen og Mikkelsdat
ter. Er dette tilfældet, er det nærlig
gende at tro, at Michel Jensen på et 
eller andet tidspunkt efter faderens 
død er kommet hjem, selv er død og 
har efterladt sig sin kone, Mette 
Cathrine Christensdatter og de to 
børn, Jens og Else Johanne på går
den i Marup.

Her sidder så Mette Cathrine som 
forarmet enkekone, da kræmmeren 
fra Ribe træder ind ad hendes dør.

Jeppe Christensen og Mette Ca
thrine Christensdatter giftede sig, 
men ægteskabet varede kun et par 
år. Mette Cathrine døde af bryst
syge, og Jeppe blev alene med sine to 
plejebørn.

Jepsen-familien
Jepsen-familiens historie begynder 
med Jeppe Christensen og Mette 
Mikkelsdatter. Da Jeppe var blevet 
enkemand og alene med de to pleje
børn, sadlede han en dag sin hest og 
red til Smedegaard i Ganer for at fri

Denne rude i staldbygningen er fra 1848.

til Kirsten og Mikkel Smedegaards 
datter, Mette. Han fik ja. Og da in
gen skulle nære tvivl om, at Jeppe 
var en mand, man kunne lide på, 
skulle der også en ordentlig forlovel
sesgave til. Jeppe sadlede atter sin 
hest, og så red han til Ribe for at 
købe gaven til sin tilkomne. Forlo
velsesgaven bestod af 24 par kopper, 
kaffe- og tekande, og hvad der ellers 
hørte til.

Dele af dette stel er tilbage og er 
nogle af klenodierne på gården i Ma
rup hos Marie og Kristian Jepsen.

Den 10. oktober 1850 blev Jeppe 
Christensen og Mette Mikkelsdatter 
gift. De fik 11 børn, hvoraf 7 levede. 
De fire ældste var piger, hvoraf én 
var opkaldt efter faderens første 
kone, Mette Kathrine, nu stavet med 
K. Men Kathrine gik igen i endnu to 
af børnenes navne, nemlig Anne Ka
thrine og Kathrine Kjerstine.

Inden sit nye giftermål havde 
Jeppe Christensen fået styr på den 
gamle, forfaldne hedegård og såle
des i 1848 opført nye udhuse på den 
gamle gårds grund. Og da han i 1864 
sammen med sin familie kunne flytte 
ind i et nyt stuehus, var han en hol
den mand. Da ældste søn, Mikkel 
Christian i begyndelsen af 1880’erne 
skulle overtage gården, fik Jeppe 
Christensen den vurderet til 12.000 
kr. Mikkel Christian fik gården, de 
andre seks børn fik hver 12.000 kr.

Driverkro i gården
Men længe inden Jeppe Christensen 
overdrog gården til Mikkel Chri
stian Jepsen, var der sket det, at går
den var blevet driverkro. Det var 
sket i 1850’erne, mens familien 
endnu boede i det gamle stuehus.

- Der er ingen tvivl om, at oldefar 
har kigget på et kort og konstateret, 
at gården lå midt mellem nærmeste 
driver kro mod nord, Ravnsbjerg i 
Brejning, og nærmeste mod syd, 
Brosbøl mellem Tarm og Lyne, og at 
der ville være en dagsrejse fra 
Ravnsbjerg til Marup, og ligeledes 
fra Marup til Brosbøl. En dagsrejse 
med dyrene var på 3-4 mil, fortæller 
Kristian Jepsen.

At hans oldefar stadig havde ta
lent for handel, selv om han var ble
vet gårdmand, er Kristian Jepsen 
ikke i tvivl om. Jeppe Christensen 
har ganske givet vurderet, at der var 
penge i en driver kro, mener hans ol
debarn.

Et godt madsted
Fra tidligt forår kom store drifter af 
stude, heste, svin og gæs nordfra 
med kurs mod bl.a. Husum i det 
nordtyske, og for både drivere og 
dyr var det vigtigt, at der var kroer 
undervejs, hvor der kunne købes 
både føde og hvile. Marup Kro blev 
én af dem, og den fik et godt ry. Det 
var et godt madsted for driverne, 
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som også her kunne få en seng at 
sove i, i hvert fald på udvejen.

Mikkel Christian Jepsen skrev i 
sine erindringer, at driverne kun fik 
løn og føde, indtil studene var solgt 
og leveret. Derpå gik eller småløb 
driverne hjemad. Nu var dagsrejsen 
ikke 3-4 mil som med dyrene, men 
op imod 10 mil.

Driverne kom på tilbagevejen al
tid ind på Marup Kro, huskede Mik
kel Christian. Her fik de alle et stort 
fad surgrød og et stort fad mælk, 
uden at skulle betale for maden. Kun 
i Marup Kro lod man driverne spise 
gratis på hjemvejen.

Men en seng fik de ikke på til
bagevejen, for efter de mange døgn 
på farten, var de alle godt lusede. De 
fik derimod lov at hvile nogle timer i 
laden i noget halm, inden de fort
satte nordpå.

24 »drøvter« stude
For drengen Mikkel Christian var li
vet på driverkroen fyldt med ople
velser. Som gammel mand huskede 
han, at der en nat i 1863 var 24 

»drøvter« (drifter) stude og et kob
bel køer. Køerne var bundet på stald. 
Studene lå ude i heden om natten, og 
der var i dagens løb kørt hø ud til
dem.

Forældrene havde mange folk til 
at hjælpe både ude og inde, bl.a. den 
gamle smed, Ove, som hjalp til med 
at pille kartoflerne, som var blevet 
kogt i gruekedlen til de mange dri
vere. Næste dag var Ove i Tarm efter 
postsager, og han var uden tvivl en 
populær mand, hvor han kom frem, 
for han kunne fortælle nyt, bl.a. 
hvor mange kartofler, driverne 
havde spist.

De mundtlige nyhederne spredtes 
uden tvivl hurtigt. Mikkel Christian 
huskede, at hans forældre var de 
eneste i Marup, der fik avis, og den 
avis skulle rundt syv steder.

Det var ikke blot heste, køer og 
stude, der blev drevet sydpå til mar
kederne i Slesvig, det var også gæs 
og svin. Mikkel Christian havde in
gen erindring om, at der havde over
nattet gæs på Marup Kro.

- Men svinene kan jeg godt huske, 
skrev han i sine erindringer. Svinene 

var lange og tynde. Inden de kom i 
hus, fik de lidt havre, som blev hældt 
i små dynger ude i gården. Ligeså om 
morgenen, inden de blev drevet vi
dere.

Mikkel Christian beskrev, hvilke 
problemer det kunne give, hvis to 
svin kom ud af døren på én gang. Så 
skete det nemlig, at det ene gav en 
lyd fra sig, som fik dyrene til at fare 
afsted. Så var det om at gribe et af 
svinene i ørerne, så det skreg. Så 
samledes de andre nemlig om det og 
glemte af »skjænne«.

Så ringede kirkeklokken
Det var gerne vordende unge han- 
delsmænd, der selv drev deres svin, 
erindrede Mikkel Christian. De 
havde om livet spændt noget, de 
kaldte en »kat«. Heri puttede de de
res penge, når svinene var solgt. Men 
en »kat« blev også brugt til brødter
ninger, som manden, der gik föran 
svinene, af og til smed en håndfuld 
af. Så råbte han: - Gris! gris! - og 
slog knald med pisken. Også ham, 
der gik bagerst, slog skrald med pi

Gavlen af stuehuset, som Jeppe Christensen byggede i 1864.
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sken, og der blev slidt mange 
»skralde« op, huskede Mikkel Chri
stian.

Det var nu ikke altid, at piske
smæld var tilstrækkeligt til at hindre 
svinene i at »skjænne«.

Engang en sådan drift kom forbi 
Skjern Kirke, begyndte klokken at 
ringe, og så för svinene af sted til alle 
sider. Et endte i Skjern Å, to i Ganer 
Mølledam og én i Bredeeng Å. Alle 
kom levende op, men mange menne
sker var ude for at hjælpe med at 
samle de forvildede svin.

Det var ikke tit, at Mikkel Chri
stian kunne nøjes med at se på dri
vernes arbejde med dyrene. Han var 
ikke ret gammel, før han selv skulle 
hjælpe til, bl.a. med at passe flere 
flokke stude ude i Kæret sammen 
med blot en enkelt driver. Det skete, 
når de, der skulle våge om natten, 
var hjemme for at spise. Fra erin
dringerne:

- Det tog altid lang tid, hvilket 
ikke så sært var. De var to drivere 
om hver flok stude, og de skulle våge 
hveranden nat under rejsen. Det var 

et strengt levned. Studene lå hele af
tenen og natten, men det kunne 
hænde, at én kom op, og da skulle vi 
passe på, at den blev ved sin egen 
flok. Vi skulle gå langsomt omkring. 
Studene var alle sortbrogede, og når 
det var mørkt, kunne vi bare se det 
hvide på dem.

Træløst Skjern Sogn
Gårdens kostald fik i 1863 bjælke
loftet løftet, og året efter opførtes 
det nye stuehus. Loftbjælkerne til 
det, 20 i alt, hentede Jeppe Chri
stensen på Struer Havn. På vognen 
kunne der være tre bjælker ad gan
gen, så det blev til mange, lange rej
ser med stiv vogn.

Hvorfor køre helt til Struer efter 
loftsbjælker, vil man måske spørge. 
Der var ikke tømmer af den slags at 
få på egnen, som faktisk var træløst .

- 1 1864 var der syv træer i Skjern 
Sogn, fortæller Kristian Jepsen. De 
fem fandtes ved Skjern Præstegård, 
de to herude, og deraf har vi det ene 
endnu. Det er en gråpoppel.

Kristian Jepsen fortæller også, at 
da hans bedstefar som lille dreng 
passede får eller ungkreaturer i kæ
ret, fik han melding derhjemme fra 
om, hvornår han skulle hjem til mid
dag eller aften. Der blev nemlig sat 
en hvid klud på brandhagen, som 
derpå blev lagt op over Østerhuset. 
Når det var sket, måtte han rende 
hjem.

Der var således ingen træer til at 
dække for udsynet, da Mikkel Chri
stian var barn, men den plantning, 
hans far indledte, fortsatte han selv. 
Mikkel Christian tilplantede 10-12 
tdr. land af den ringeste hedejord, li
gesom han plantede læbælter. Det 
skulle han da også blive hædret for 
af Hedeselskabets stifter, kaptajn 
Enrico Dalgas. Omkring 1864 var 
der blevet smedet en del sabler, som 
der ikke blev brug for i den dansk
tyske krig. Disse sabler blev nu an
vendt til et fredeligt formål, idet de 
skænkedes til udvalgte folk, som 
plantede på deres jorder. Sablerne 
var ikke blot en hædersbevisning til 
at hænge på væggen, de skulle bru-

Gårdspladsen med stenpikning. Døren til venstre for porten førerind til aftægtslejligheden. Det var her, der var skole i år
hundredets begyndelse.
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Marie Jepsen på vej ind i driverkroens 
stue. Et kikhul i døren fra køkkenet 
sikrede, at man der altid kunne følge 
med i, hvad der skete i stuen. Uret er 
fra 1774 og har urskive på begge sider 
af væggen. Det tæller stadig timer i 
stuen hos Marie og Kristian Jepsen.

ges til at tynde ud med i plantnin
gene.

Mikkel Christians sabel er endnu 
et af klenodierne hos Marie og Kri
stian Jepsen.

- Men der er en ting, jeg er ked af, 
siger Kristian Jepsen, og det er, at 
bedstefar ikke fik sit navn på en sten 
i Kongenshus Mindepark for hede
opdyrkere. Det burde han have haft.

Men i 1864 fik gården altså en ny, 
fin krostue, hvor der var en form for 
selvbetjening, når det drejede sig om 
betaling for det, man nød. Pengene 
skulle gæsterne lægge i en kasse. Om 
det var betalingen, man godt ville 
holde øje med bag de lukkede døre 
til de andre rum, er muligt, for i det 
nye stuehus blev der i døren til for
mentlig køkkenet lavet et lille kig
hul. Den dør findes som så meget an
det af inventaret i Jeppe Christen
sens stuehus stadig på den plads, den 
fik i 1864.

11872, få år før længdebanen kom 
og overtog transporten af bl.a. stu
dedrifterne, nedlagde Jeppe Chri
stensen Marup Driverkro og gården 
blev igen almindelig bondegård.

Men den blev senere også noget 
andet.

Skole i gården
Omkring århundredskiftet blev der 
skole i Marup Hedegaard, som nu 
var kommet til at hedde Rønhøj- 
gaard, hvilket er en lille historie for 
sig selv. Mikkel Christian Jepsen 
havde overtaget gården i begyndel
sen af 1880’erne og var blevet gift 
med Karen Dorthea Hansen fra 
Tarm Vandmølle, og hun syntes ikke 
om navnet Hedegaard.

- Det var før, hedeopdyrkning var 
noget at være stolt af, siger sønne
sønnen Kristian Jepsen.

Der lå på marken mellem Jepsens 
gård og en nabogård en lille skole en
gang, og det er formentlig dens af
løser, der flyttede ind i Rønhøj- 
gaards aftægtslejlighed. Her gik de 
yngste i skole, mens de store børn 
gik i skole på den anden side af vejen 
- der, hvor Marup Skole lå indtil for 
få år siden.

Et par af de Marup-børn, som gik 
i skole i gårdens aftægtslejlighed, er 
Kirsten og J. P. Astrup, der nu bor 
på Duevej i Skjern. De mener, at der 
i de første år var en lærer, men selv 
har de haft Ane Kathrine Jensen som 
lærerinde. Ane var født i Marup. 
Hun var en boglig begavet ung pige, 
som blev uddannet til forskolelære
rinde, vistnok i Nr. Nissum, mener 
Kirsten Astrup.

- Vi var glade for hende og lærte 
godt, Ane var en virkelig dygtig læ
rerinde, fortæller Kirsten Astrup.

»Den store« skole på den anden 
side af landevejen bestod ligesom 
»den lille« skole på Rønhøjgaard af 
et rum. På et tidspunkt, inden den 
nye Marup Skole blev bygget i 1918, 
stoppede skolen på gården, og klas
seværelset for de store på den anden 
side af vejen blev delt i to, så også de 
små kunne gå i skole her, erindrer 
Kirsten Astrup.

Skoletiden på Karen og Mikkel 
Christians gård var for børnene en 
dejlig tid. Ikke blot fordi de i Ane 
havde en dygtig lærerinde, som de 
holdt meget af, men i høj grad også 
på grund af Karen.

- Hun var så rar, fortæller Kirsten 
Astrup. Når hun bagte i den store 
ovn, fik vi alle, 10-14 børn, en stak 

småkager, men tit faldt der noget af 
til os ved andre lejligheder.

- Ja, når I piger blev tørstige, 
skulle I lige ind til Karen og låne en 
kop, for så kunne det jo godt være, 
at I også fik en småkage, siger J. P. 
Astrup med et smil, hvormed han 
også husker, at drengene var lidt 
bange for Mikkel Christian, når han 
kom hen imod dem med hænderne 
på ryggen og et udefinerligt udtryk i 
ansigtet. Det viste sig dog hver gang, 
at han havde noget godt til dem i 
hænderne.

Begyndte dagen med sang
Kirsten og J. P. Astrup erindrer 
også, at når de om morgenen kom til 
skole på gården, hørte de morgen
sang inde fra Karen og Mikkel Chri
stian. Hver eneste morgen, når karle 
og piger var samlet med husbond
folkene omkring davren, blev der 
sunget morgensang. Det var så skønt 
at lytte til, syntes skolebørnene.

Mikkel Christian var vokset op 
med megen sang i hjemmet. Hans 
mor sang med børnene og bad aften
bøn med dem sålænge, de var 
hjemme, også efter at børnene var 
blevet voksne. Det var et hjem, hvor 
åndslivet fik lov at udfolde sig.

Det gjorde et dybt indryk på den 
lille Mikkel Christian, da hans bed
stefar i Smedegaard, som da var sog
nefoged, var med til at arrestere P. 
Larsen Skræppenborg, da denne, 
trods forbud imod det, holdt gude
lige forsamlinger i Skjern. Det skal 
lige med, at Mikkel Smedegaard var 
meget ked af den arrestation. Såle
des tilbragte han hele natten sam
men med Larsen Skræppenborg i ar
resten i Ringkøbing, inden denne 
blev løsladt.

Den grundtvig-koldske tankegang 
spirede i skoledrengen Mikkel Chri
stian, der havde sit hyr med Balles 
Lærebog, som han skulle lære 
udenad sammen med Bibelhistorien.

- Den første var en grim bog for 
mig. Den var både stor og tyk, og jeg 
havde ondt ved at lære udenad, står 
der i hans erindringer. - Jeg var ikke 
glad i skolen, før jeg var hørt i lekti- 
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erne. Men da jeg var blevet 12 år, fik 
vi Balslevs Lærebog, og den kunne 
jeg nok lære.

Da jeg var voksen og kom på høj
skole, tænkte jeg: Dersom jeg får 
børn, skal de gå i friskole. De skal 
ikke lære at remse noget op udenad, 
som de ikke forstår. Men mine børn 
kom ikke i friskole, de ville lære 
udenad...

Man kan næsten høre det suk, 
Mikkel Christian kom med, da han 
skrev disse ord.

Et grundtvigsk hjem
Men Mikkel Christian og Karen, der 
ligesom sin mand havde været på 
Vallekilde Højskole, skabte i fælles
skab det gode, grundtvigske hjem, 
som slægten også i den henseende 
har videreført. Her, under stamfa
derens bjælkelofter, har sangen og 
det levende ord lydt siden.

Det fortælles om hjemmet på 
Rønhøjgaard i Karen og Mikkel 
Christians tid, at her blev der altid 
sunget, når der kom gæster til huse. 
Og det behøvede kun at være to-tre 
stykker. På nabogården åbnede dat
teren et vindue, når sangen lød hos 
Karen og Mikkel Christian. Hun 
syntes, det var kønt.

At Mikkel Christian var en kristen 
mand, ville næppe nogen drage i 
tvivl. Hele sit liv, fremgår det af erin
dringerne, satte han sin lid til Gud. 
Han var med ham i kæret, når få
rene drillede, og i skolen, når det 
kneb, men også som voksen mand 
var Mikkel Christian altid den, der 
sagde Gud tak for alle hans velger
ninger.

At han var grundtvigianer ville 
han gerne stå ved, og derfor var han 
med til at stifte valgmenigheden i 
Skjern. Valgmenigheden er i dag af
løst af Kirkeligt Samfund, hvortil 
hans efterkommere er knyttet.

Ny ejer i 1923
Karen og Mikkel Christian Jepsen 
fik to børn, Jens i 1893 og Esther i 
1897. Jens Hansen Jepsen overtog 
gården i 1923, efter at han var blevet 
gift med Pouline Kristine Marie Vil- 
lumsen. Det unge par havde begyndt 

at se på gård andre steder, for Mik
kel Christian var faktisk ikke helt 
færdig til at komme af med Rønhøj
gaard. Jens og Pouline var på 
Holmsland og se på ejendom, men 
her ville pigen fra Samsø absolut 
ikke bo. Så tog de til Als.

- Og så blev bedstefar alligevel 
ræd for, at der var alvor i snakken 
om, at de unge ville have gård, så de 
fik gården herhjemme, og bedstefar 
og bedstemor flyttede ind i aftægts
lejligheden, fortæller Kristian Jep
sen. Her fortsatte de i øvrigt med at 
holde søndagsandagter for hele hus
standen.

Pouline og Jens Jepsen drev går
den videre i samme ånd som deres 
forgængere og med stor hensynta
gen til de rammer, som skabtes i hhv. 
1848 og 1864. Her voksede atter to 
børn op i et hjem, som var præget af 
grundtvigsk tankegang, Kristian, 
født 1923, og Ingeborg, født 1927.

11951 giftede Kristian sig med Ma
rie Møllegaard Kristensen fra 
Spjald, og historien var lige ved at 
gentage sig, da de unge skulle til at se 
sig om efter hjem og arbejde. Marie 
arbejdede dengang hos manufaktur
handler Hertz i Ringkøbing, og Kri
stian overvejede meget at finde sig et 
arbejde derude.

Fire generationer
Men i 1958 overtog de Rønhøjgaard, 
Pouline og Jens Jepsen blev på går
den. Mikkel Christian Jepsen var 
død i 1946, men Karen levede til 
1953, og inden da var der kommet en 
Karen mere på gården, Marie og Kri
stian Jepsens ældste barn.

- Vi var fire generationer på går
den. Bedstemor var totalt blind, 
mens åndsfrisk, lige til hun døde 
som 86-årig. Sammen med mine for
ældre, som indrettede soveværelse i 
gæsteværelset, boede hun i aftægts
lejligheden, fortæller Kristian Jep
sen. Og Marie Jepsen fortsætter.

- Vi var otte daglige folk plus de 
tre ældre, som havde deres egen hus
holdning, men om søndagen spiste 
vi tit sammen hernede hos os. Så vi 
var mange omkring bordet.

Kristian Jepsen med den sabel, som 
hans bedstefar fik af Hedeselskabet 
forsit plantningsarbejde. Kisten er fra 
1750’erne og istandsat i nyere tid, men 
den har stået på gården i mange år. 
Bagved Kristian Jepsen skimtes en af 
hans oldefars stigbøjler.

Foruden Karen, som er uddannet 
børnehavelærer, gift og selv har et 
barn, en lille Marie, har Marie og 
Kristian Jepsen en søn, Jens Ri
chardt, som er friskolelærer. Hans 
oldefar ville have glædet sig, om han 
havde oplevet det...

Marie og Kristian Jepsen har ud
lejet jorden, fordi Kristian Jepsen på 
grund af dårlige hofter ikke mere 
kan klare landbrugsarbejdet. Men 
den gamle slægtsgård er stadig de
res, og her vil de blive, så længe de 
kan. Hvem ved, måske det en dag er 
dem, der flytter op i aftægtslejlig
heden, som i øvrigt i dag har sin tre
die funktion: Den lejes ud til ferie
gæster.

Der kommer stadigvæk masser af 
mennesker på Rønhøjgaard, og san
gen lyder fortsat lige begejstret un
der bjælkelofterne. Sangen og den 
grundtvigske tankegang er en reali
tet i dag, ligesom den har været det i 
de tidligere generationer på den 
gamle gård i Marup.
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Aret rundt
November 1988
1. Lejerbo vil nu bygge 22 boliger på hjørnet 
af Bredgade og Klostervej.
14. I forbindelse med 17 personers afskedi
gelse på Plejehjemmet Enghaven har det soci
ale udvalg besluttet at oprette en jobbank, 
som skal fungere frem til 1991.
15. På generalforsamlingen i Landsjagtfore
ningen i Skjern kunne formanden Orla Krogh 
Hansen berette, at alle foreningens aktiviteter 
i det forløbne havde vist overskud. Medlem
merne af bestyrelsen blev genvalgt.
19. Der har været afholdt fjerkræudstilling i 
Skjern og omegns Fjerkræklub på Hotel 
Skjern med 60 flere dyr end normalt.
21. Skjern pigekor har nu fået nye uniformer. 
De består af en rød kort nederdel og dertil en 
hvid sweatshirt med korets eget emblem. 
Dragterne er kreeret af Thorkild Lykke, søn 
af den tidligere dirigent Kai Lykke.
24. Radio Adalen er nu blevet godkendt som 
lokalradio for både Skjern og Tarm. P&T har 
nu rådet bod på dårlig modtagelse i begge 
kommuner ved at lade lokalradioen placere 
sin sender på toppen af fællesantennen.
26.1 kirkehuset var der auktion over de gamle 
orgelpiber, der blev solgt som varmt brød. 
Prisen for en orgelpibe lå på 200-250 kroner 
og dette indbragte 35.200 kr., som bl.a. skal 
gå til kopier af de smukke guldsmykker, som 
blev fundet i kirkens nordvæg i 1915. Udover 
dette skal pengene gå til udsmykning af kir
ken.
30. Skjern Turistforening kan ikke få cam
pingpladsen til at løbe rundt rent økonomisk, 
og har derfor besluttet at sælge til den høj
estbydende.

December 1988
1. Brugsen åbnede den nye afdeling for fuld 
musik. Der er kommet et par nyheder, og det 
drejer sig om en lille café og et såkaldt Bake
off, hvilket er et lille bageri, der hidtil har væ
ret ukendt her i området.
5. Intervision Juhl-Hansen A/S, der distribu
erer ITT radioer og fjernsyn i Danmark er 
netop blevet overtaget af den store finske kon
cern Nokia Consumers Electronics. Grosserer 
Jørgen Juhl-Hansen er blevet ansat som ad
ministrerende direktør for den danske del af 
koncernen. De 20 ansatte i Skjern afdelingen 
vil ikke mærke noget videre til overtaglesen, 
da hovedkontoret vil blive placeret i Skjern 
med en filial i Tåstrup.
6. Skjern Operaen er spået en stor fremtid, 
idet bl.a. TV-produceren Steen Bramsen har 
vist interesse for den. Også TV1 har udtrykt 
interesse for en mulig reportage om projektet. 
Steen Bramsen har været i Skjern i to om
gange, hvor han forskede i projektet og optog 
nogle stemningsbilleder fra byen med henblik 
på en senere TV-udsendelse.
9. Ombygningen af Byskolen er blevet 51.000 
kroner dyrere end beregnet. Ombygningen er 
beregnet til at skulle huse Voksenundervis
ningscentret. - Skjern Operaen har modtaget 
en bevilling på 20.000 kr. fra Socialstyrelsens 
Kulturfond, og er herfra blevet opfordret til 
at søge mere. - Skjern Tekniske Skole har haft 
nyvalg til betyrelsen, og her blev der valgt fire 
nye medlemmer. Det drejer sig om Jørgen An

dersen, uddannelsessekretariatet i Køben
havn, der overtager den afdøde afdelingsfor
mand for Dansk Metal Holger Damgaards 
plads. Som næstformand er valgt den ny
valgte afdelingsformand for Dansk Metal Er
ling Bindesbøl. Bilinspektør Mogens Hoick 
har afløst tidl. bilinspektør Vagn Jacobsen. 
Endelig har fabrikant Erling Vilhemsen, 
Skjern, overladt pladsen til fabrikant Jørgen 
Lundbo, Stauning.
13. Byrådet har netop vedtaget et gennem 
længere tid planlagt byfornyelsesprojekt. Det 
drejer sig om at gøre Nørregade bredere, såle
des at den kan fungere som en slags indre ring
gade. Nybyggeriet kan dog først påbegyndes i 
1990. - Byrådet har vedtaget en afbureaukra
tisering af »demokratiet«. Fra 1. januar 1990 
forlades en lang række bestyrelser udvalg, råd 
og nævn, dog ikke halbestyrelserne. - Byrå
det har besluttet at købe de tre røde banehuse 
for af 10.000 kr., som DSB forlangte for dem. 
Man har endnu ikke fundet ud af, hvad de 
skal bruges til. - Der er kommet en ny tøjfor
retning i Skjern. Den hedder Piraten. For
retningen lægger vægt på begrænset service 
og udvalg. - Kommunen har fået tre nye che
fer på rådhuset: Kaj Lysgaard, der har fun
geret som socialinspektør siden 12. august, er 
blevet udnævnt til socialinspektør. Som ny 
souschef i socialforvaltningen har byrådet 
konstitueret fuldmægtig Bent Sørensen, fore
løbigt for 1 år. Han har været ved kommunen 
i 14 år. Endelig har man som ny sekretariats
chef valgt fuldmægtig Gunnar Jensen, der si
den 1972 har været tilknyttet kommunen.
21. Operaprojektet har modtaget en check fra 
Ringkøbing amtskommune på 125.000 kro
ner.
22. 2. divisionsholdet i håndbold fra Skjern 
har besluttet at lade overskuddet fra kampen 
mod det tjekkiske mesterhold Dukla-Prag gå 
ubeskåret til jordskælvsofrene i Armenien.
26. På Skjerns fem renseanlæg har man netop 
fået startet de installationer, der skal fjerne 
phosforen i spildevandet.
27. Typograf-forbundet i Skjern har nedlagt 
sig selv. Ingen af de nuværende medlemmer 
ønskede at overtage formandsposten.
28. Rideklubben vil nu have to ridehaller. De 
to nye haller skal have målene 20x40 og 
20 X 60 m. Prisen bliver ca. 2,4 mill. kr.
30. Orgelpiberne til det nye orgel i Skjern 
Kirke er ankommet. Det nye orgel placeres i 
sideskibet.

Januar 1989
2. Skjern og Tarm kommune er gået sammen i 
en kampange »Surf, fisk og fritidsliv«. Det 
skal skaffe flere svenske og norske turister 
hertil.
3. Den tidligere købmandsgård, Bredgade 19, 
hvor C. Jensens Enke har haft til huse, er ble
vet til møbelhandler Egon Andersen, Skjern 
Boligmontering, som vil ombygge og moder
nisere bygningen, for senere at udleje 2. salen 
til beboelse og 1. salen til butik. Dog ikke fø
devarer, hvilket den tidligere ejer Svend Erik 
Jensen har betinget sig.- Stauning lufthavn 
har endelig fået det nye indflyvningsanlæg, 
som giver betydeligt bedre landingsforhold. 
Prisen har været 1,7 mio kroner.
5. Skoletandklinikken i Skjern fejrer 10 års 
fødselsdag. - Foreningen Gamle Danses 
Værn har forhøjet medlemskontingentet med 

150 procent. Kontingentet stiger fra 10 kr. til 
25 kr.
7. Thellemanns blomster på Vardevej er luk
ket. Efter 31 år i branchen, mente ægteparret, 
at det var på tide at sige stop. - På Kirkeskolen 
er der indskrevet 52 børn til det kommende 
skoleår fordelt på 2 klasser, hvilket mange 
forældre har fundet helt uacceptabelt. Der 
kan komme på tale, at tvangsflytte børn, hvis 
ikke nogle af forældrene frivilligt flytter bør
nene til Amagerskolen, hvor man kun har 
indskrevet 31 børn.
10. Skjern byråd har bestemt, at der skal ud
lægges to nye erhvervsområder ved Nordre 
Ringvej. Disse var ellers oprindeligt bestemt 
for fritidsfaciliteter og boligområder, men et 
spinkelt flertal i byrådet på 9 stemmer mod 8 
vedtog forslaget. De 5 hektar, hvor der var 
planlagt boligområder, har kommunen lovet 
bort til Skjern Tricotage Farveri, der har i 
sinde at flytte virksomheden fra Østergade og 
ud til Birkvej.
11. Skjern Bank har som den første af de lo
kale pengeinstitutter sat udlånsrenten ned 
med op til 1 pct. på visse udlånsformer, og 
med på enkelte indlån.
12. Tennisklubben har fået lov til at etablere 
to nye udendørsbaner ved de nuværende ba
ner på Skovløkken.
14. Et nyt projekt i Skjern er startet med det 
formål at gøre de arbejdsløse tamilere til at
traktiv arbejdskraft for landmændene. - Sal
get af det lokale julemærke i Skjern har i år 
sat rekord. Der er blevet solgt 1200 ark, hvil
ket har givet et samlet overskud på godt 
18.000 kroner.
16. ØKO-museet i Skjern er blevet tildelt 
440.000 kroner af EF til et nyt sti-projekt.
20. Projektskolen, som er voksenafdelingen 
for Skjernaa-skolen, har fået vokseværk, og 
har nu besluttet sig for at flytte til større loka
ler.
21. Foreningen Lejerbo har besluttet at grave 
en kunstig sø ved Østre Allé i Skjern. Det er 
meningen, at den skal være på godt 2000 
kvm., og omkring søen skal der anlægges en 
park med træer, buske og græsplæner.
23. En ven af tamilerne har stillet 1 tønde land 
til rådighed for de tamilske flygtninge, der 
bor i kommunen, hvor de så kan dyrke egne 
grøntsager.
24. Kun 13 ud af 121 medlemmer mødte op til 
generalforsamlingen i Det konservative Fol
keparti. Formanden Birgit Haustrup påpe
gede, at det generelt er vanskeligt at få folk til 
at møde op til partiets arrangementer.
25. AL-Stålspær er nu formelt blevet over
taget af den 44-årige Bent Treldal, Holbæk, 
der for 33 mio. kroner er blevet eneejer af 
virksomheden. - Det nye rensningsanlæg er 
blevet leveret til kommunen. Anlægget har 
stået skatteyderne i små 9 mio. kroner.
26. Skjern FDF/FPF har efter 78 år med rent 
drengearbejde besluttet sig for at tage pigerne, 
med i kredsen.
30. Radio Ådalen har fået myndighedernes 
godkendelse til at montere en 5 meter høj 
mast i toppen af en kornsilo i Bølling. Dette 
vil forbedre aflytningsforholdene rundt om i 
de forskellige sogne.

Februar 1989
1. Den nye dagligvarebutik i Skjern, Super V, 
har indført et ganske nyt og anderledes rekla
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memedium, idet kunderne kan ringe til butik
kens »telefonannonce« og lytte til dagens til
bud.
2. Skjern Turistkontor står for en snarlig ned
læggelse, hvis det står til driftsområdechefen 
for Vestjysk Turistforening, Frederik Evert.
3. Inter Leather A/S i Skjern har fået enefor
handling i Skandinavien af den velkendte lille 
kanin fra Walt Disneys film: Roger Rabbit.
7. Den famøse sø, der skulle placeres mellem 
Lejerbo’s nye boliger og Røde Kors-børneha
ven har lidt et midlertidigt skibbrud, idet man 
pludselig opdagede, at der ville gå en kommu
nal drænledning under søen, hvilket enten 
ville dræne søen, eller få vandet i drænled
ningen til at løbe den forkerte vej. - Byrådet 
har givet Skjern GF sit »ja« til at opføre et nyt 
klubhus og en ny kantine for godt 3,3 mio. 
kroner. Kommunens bidrag til de to projekter 
er henholdsvis 402.300 kroner til klubhuset og 
90.583 kroner i tilskud til udvidelsen af kanti
nen. - Det tidligere både Carlsberg og Ceres 
depot bliver lavet om til maskinsnedkeri, idet 
Skjern Maskinsnedkeri har købt det tidligere 
øldepot på Amager.
10. Brdr. Christiansen har efter 24 år som el
montører i Skjern valgt at sige stop. Butikken 
i Bredgade er blevet solgt til Ib Lassen fra 
Nimtofte på Djursland.
14. Skuespilleren Jesper Klein underholdt 
sammen med Fynsk Harmoniforvirring i 
Skjern Hallen.
17. Skjern har fået et nyt CF-depot. I stedet 
for at opbevare materiellet i lader sammen 
med både mus og rotter, har man nu fået op
rettet et »rigtigt« depot på Svinget.

20. Skjern Bank afholdt generalforsamling. 
Næsten 1000 aktionærer var mødt op. Ban
kens bestyrelse kunne fremvise et forrygende 
regnskab. Bl.a. viste Skjern Banks primære 
drift et overskud på ca. 26 mio. kroner. Direk
tør Poul Grene ønskede at udtræde af be
styrelsen, og direktør Bent Nielsen indtrådte i 
stedet. - Ved en stiftende generalforsamling i 
Skjern er en ny forening kommet til verden. 
DUI Leg & Virke Indvandrervenskabsfore
ningen for Skjern og Egvad. Foreningens for
mand er Johs. Madsen, Skjern.
21. På KFUM/KFUK’s generalforsamling 
kunne formanden Liscy Madsen aflægge sin 
sidste formandsberetning for de godt 100 
fremmødte.
23. Plejehjemmet Enghaven skal ombygges 
igen for næsten 5 mio. kr. Denne gang er det 
hovedsageligt plejehjemmets gamle fløj mod 
øst, der står for tur. 1. salen skal ombygges 
med 6 moderne ældreboliger, og stuegangen 
skal gøres til et slags servicecenter for de æl
dre. I stueetagen indrettes to opholdrum, 
samt et hvile- og gæsterum, hvis beboerne får 
gæster langvejs fra. Endvidere indrettes en 
frisørsalon, en fodpleje-klinik samt en kiosk.
24. Skjern sports- og fritidsmesse 1989 åbner.
27. Vindmølleprojektet på Stauningvej tegner 
nu til at blive en realitet. Der mødte så mange 
anpartskøbere op, at der ikke længere er er 
tale om blot at opføre to, men tre møller.

Marts 1989
1. Skovbrynsværkstedet har søgt om tillla- 
delse til at flytte ind i bygningerne, Svinget 12, 

idet man efterhånden har fået pladsmangel i 
de nuværende lokaler, hvor man har haft til 
huse i 26 år.
13. Radio Ådalen holdt generalforsamling. På 
mødet udtrykte formanden, folketingsmed
lem Hanne Severinsen, taknemmelighed over 
den frivillige medarbejderstab.- Indsamlin
gen til fordel for Kræftens bekæmpelse gav et 
beløb på 94.000 kroner.
14. En ny lokalradio har netop søgt om sende
tilladelse hos radionævnet. Den nye lokal
radio, der vil komme til at hedde »Kanal 1« 
ønsker at sende på samme kanal som Radio 
Ådalen, men kun fra klokken 6.30 om morge
nen til klokken 16.30 om eftermiddagen, hvor 
Radio Ådalen så vil tage over.
17. Skjern Fjernvarmecentral har atter fået 
tilladelse af Byrådet til at fyre med spildolie. 
Olien ikke er belagt med afgifter.
19. Med pomp og pragt blev det nye kirkeor
gel indviet i Skjern Kirke. Organist Willy Eg
mose spillede både moderne og ældre kirke
musik.
28. Vestjysk Automobil-lager i Skjern er ble
vet solgt til Esbjerg-firmaet Hoffmann & søn
ner. De nuværende bygninger skal rives ned, 
og der skal på de 2700 kvm., som grunden 
omfatter bygges et nyt handelscenter. I følge 
forlydender har Hoffmann og sønner skrevet 
kontrakt med supermarkedskæden »Netto«, 
der ønsker at benytte de nye bygninger til dag
ligvarehandel.
29. Til næste sommer får Skjern kommune 
endnu en efterskole. Den danske Husflid
skreds har lejet sig ind i EUC’s gamle lokaler. 
Der ventes indskrevet omkring 80 elever på 9.- 

Ulykker sker 
ikke altid for
”de andre”..!
Ulykker og sygdom taler vi helst ikke om. 
Alligevel kan det ramme os alle, når vi mindst 
venter det. Men det kan man forsikre sig mod.
- Ikke kun for sin egen skyld, men også af 
hensyn til familien. Forsikringer klarer vi
- både for dig og "de andre".

RingkjøbingBank
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og 10. klassetrin med en lærerstab på på 10-12 
lærere.

April 1989
I. Skjern kommune vil nu i år nedprioritere 
tilsynet med landbrugsejendommenes forure
ning. Det er ikke længere nødvendigt at kon
trollere landbruget, idet de fleste af forhol
dene allerede er bragt i orden.
4. Antenneforeningen i Skjern vil bruge det 
kommende år til at lave en slags »satelit-cock- 
tail.« Det er nu kun muligt at tilbyde med
lemmerne 10 forskellige kanaler, mens udbud- 
det af TV-kanaler fortsat vokser støt. Man vil 
derfor sende forskellige programmer på skift, 
således at medlemmerne til næste år kan 
stemme på de 10 kanaler de synes bedst om.
5. Dejbjerg Golfklub har gennem et længere 
stykke tid haft planer om en udvidelse af den 
nuværende 9-hullers bane, så den opnår »in
ternationale mål,« nemlig 18 huller. Det vil 
koste små 2,4 mio. kroner, og man har søgt 
om tilskud fra EF’s fiskeriauktionsmidler og 
om lån på favorable vilkår i de tre kommuner, 
hvorfra klubbens medlemmer kommer.
6. Dette århundredes billigste lejemål må til
skrives Skjern Rideklub, der nu over en pe
riode på 30 år har lejet en kommunal industri
grund for den nette sum af 200 kroner. Dette 
svarer til en månedlig husleje på 55 øre.
II. Byrådet har sagt god for et favorabelt lån 
på 400.000 kroner til Dejbjerg Golf Klub på 
den betingelse, at både Ringkøbing og Egvad 
kommuner bevilger lignende lån.
18. Skjern-afdelingen af DUI-Leg og Virke 
modtager DUI’s interne fredspris på 5000 
kroner.
19. Vestjysk Industrilakering udvider nu for 
14 mio. kroner, og omdannes fra ApS til A/S. 
Direktør Børge Lund Hansen forventer en 
omsætningsstigning på 100 pct. i løbet af de 
nærmeste år. Virksomheden har over 2.200 
kvm. under tag, og efter udvidelsen vil der 
være 5.000 kvm. Som følge af udvidelsen, ud
vides medarbejderstaben også fra 22 til 30.

Maj 1989
1. Uno-X har fået nyt forpagterpar. Michael 
Sloth Præstegaard og Lene D. Nielsen har 
overtaget stationen efter Hanne og Sven Erik 
Nørmark. - Skjerns 2. divisionshold i hånd
bold har nu fået stillet biler til rådighed, såle
des at de, der bor langt væk vil have lettere ved 
at komme til træning. - SID i Skjern har fået 
ny formand. Det bliver den hidtidige næstfor
mand Henning Kirkegaard, der overtager 
pladsen efter Peder Christiansen, der er fyldt 
60 og har ønsket at gå på efterløn.
3. På en ekstraordinær generalforsamling i 
Midtfly har bestyrelsen valgt at standse be
talingerne, og aktiemajoriteten er blevet op
købt af det københavnske Buisness Flight ved 
Michael Burgess.
27. På dyrskuet i Skjern mødte godt 6200 gæ
ster op for at beskue dyrene og for at få sig en 
festlig dag i det fri.
29. DMS holdt mandag basar. Man opnåede 
en bruttoindtægt på små 30.000 kroner.

Juni 1989
7. Efter 22 år i Skjern i samme forretning har 
slagterparret Edith og Tony Bennedsen be
sluttet sig for at sige stop og flytte til Ådum, 
hvor de har købt hus. - Den nye ejer af slagte

rforretningen i Søndergade bliver slagterme
ster Chr. Christensen, der indtil nu har været 
ansat som slagtermester i et supermarked i 
Grindsted.
8. Managementkonsulent Gunnar Ørskov har 
for tiden planer om at bygge et kursuscenter 
på 500 kvm. bag ved dommergården. Kursu
scentret skal bruges til 2-dages management
kurser for erhvervsledere. Han gennemfører 
for tiden 60 sådanne kurser om året.

August 1989
1. Arbejdsløsheden er fra juli til august må
ned steget fra 385 til 417 fuldtidsledige i 
Skjern oplyser Arbejdsformidlingen. Forde
lingen er 125 mænd og 292 kvinder.
3. Super V lukker fra den 1. august. Dette åb
ner mulighed for, at en ny stor supermarkeds
kæde, Dagrofa, kan rykke ind i de helt nye lo
kaler, som Super V indtil videre råder over.
20. Skjern Daghøjskole har lidt problemer 
med at få kassen til at stemme. Man mangler 
et beløb i nærheden af 300.000 kroner. For
manden for Daghøjskolen Grethe Christian
sen har sagt sin stilling op.
19. Hotel Skjern lukker pr. 1. september. 
Dette sker som følge af, at forretningen sim
pelthen ikke længere var rentabel. Direktør 
Jesper Graakjær fortsætter som forpagter for 
Laksestuen, der skal føres videre som bodega 
dog uden servering af mad. Det er Skjern 
Huse A/S, der ejer bygningen, og det for
ventes, at hotellet kommer til at indgå i det 
større handelscentrum, der forventes opført, 
hvor nu parkeringspladsen ligger.

September 1989
4. Borgmester Egon Søgaard har været i Kø
benhavn hos miljøminister Lone Dybjær for 
at forelægge kommunens synspunkter om
kring problemer ved, at der er forskelsbe
handling på, hvorledes trikotagefarverierne 
behandles omkring miljøspørgsmål i Ring
købing Amt. Skjern Tricotage-Farveri har in
vesteret 40 mill, i eget, avanceret rensningsan
læg, medens et trikotagefarveri i Ikast kun 
skal betale ca. 2 mill. kr. til kommunen for sit 
vand.
9. 1 weekenden afvikledes det traditionsrige 
Nøgleløb med spejdere fra Skjern og Egvad 
Kommuner arrangeret af Set. Georgs Gil
derne. 120 i alderen 10-17 år deltog i det store 
løb. Om lørdagen dystede 165 i alderen 6-10 år 
i det lille løb.
12. Danmarks Radio optog en orgelkoncert i 
Skjern Kirke med domorganist Svend Prip, 
Haderslev. Koncerten udsendes den 22. sep
tember.
12. Skjern Maskinfabrik har i samarbejde 
med Kommunekemi udviklet en maskine, 
som kan rense olieforurenet jord biologisk.
14. Der var 21 håndværkere, som kom med 
deres priser ved licitationen over Skjern-Hal- 
lens nye kantine. Den samlede, laveste sum 
kom til at lyde på 391.581 kr.
15. Ringkøbing / Skjern / Tarm Flyveklub 
fejrer i dag officielt sit 25 års jubilæum, 
selvom man i virkeligheden nu er blevet 26 år. 
Klubbens formål var at etablere en »luftlan- 
deplads« i Stauning. Til næste år kan luft
havnen, som i dag er arbejdsplads for ca. 50 
ansatte, fejre 25 års jubilæum.
20. Fhv. fotohandler Robert Nielsen har fået 
overrakt en æressabel af foreningen Danske 

Dragonforeningers Sammenslutninger. Ro
bert Nielsen var initiativtager til foreningen 
og var dens første præsident, og samtidig var 
han medstifter af Dragonmuseet. - Socialde
mokratiet har på en ekstraordinær general
forsamling sagt nej til at indgå valgforbund 
med Socialistisk Folkeparti ved det kom
mende kommunalvalg.
22. Vejen, som løber parallelt med Messingvej 
i Industrikvarteret, er blevet navngivet Kob
bervej af kommunens tekniske udvalg.
24. Det kommende forstanderpar for den nye 
Husflidsefterskole blev Soffia og Uffe Bo 
Ostergaard. Hun er uddannet børnehavepæ
dagog og håndarbejdslærer, og han er ud
dannet lærer.
25. Entreprenørfirmaet Hansen & Larsen i 
Dejbjerg har med virkning fra 1. oktober 
overtaget firmaet Skjern Huse A/S, som har 
været ledet af Leo Sørensen og Gert Wassard 
Sørensen siden 1979. Hansen & Larsen om
sætter i dag for små 50 mill. kr. med ca. 50 
medarbejdere.
26. Den kommunale skatteprocent blev på by
rådsmødet fastsat til uændret 18,9, kirkeskat
teprocenten uændret til 1,1 og grundskyldpro
millen ligeledes uændret til 6.- Borgmester 
Egon Søgaard oplyste efter byrådsmødet, at 
et nyt ferie- og kursushotel skal opføres som 
nabo til Dejbjerg Golf Klub.
27. På Skjern Fjernvarmecentrals generalfor
samling ønskede landsretssagfører Hans 
Abildgaard ikke genvalg til bestyrelsen, hvor 
han har siddet i 22 år. I hans sted indvalgtes 
advokat Bjarne Bødtker. Prisen stiger med 25 
øre pr. kubikmeter til 16,50 kr. Den faste af
gift stiger også med 25 øre til 11 kr. -Ifølge Tv
udsendelsen »Landet Rundt« koster det kun 
24.000 kr. om året at undervise et barn i 
Skjern Kommune. Landsgennemsnittet ligger 
på 30.000 kr.

Seks elever fra Skjern med byårdsmedlem 
og lærer N. K. Kristensen var i taxa blevet 
transporteret til Århus for at fortælle om de
res skole var god nok.
29. Midtvest Husflidskreds’ udstilling i 
Skjern-Hallen åbnedes af borgmester Egon 
Søgaard. Messen har 38 stande, hvor der både 
udstilles og arbejdes. - Skjern Rideklub ind
vier sit nye ridecenter med deltagelse af blandt 
andre den kendte dressurrytterske Anne Gre
the Tørnblad.

Oktober 1989
2. Under markarbejde ca. 250 meter fra ho
vedvej 11 mod Skjern dukkede en 80 cm lang 
200 punds bombe med 1 kilo trotyl frem. 
Bomben er fra 2. Verdenskrig, og indeholder 
normalt 25 kg trotyl. Kaptajn P. B. Lassen, 
Borrislejren, som er sprængningsekspert, 
kunne efter at have undersøgt bomben kon
statere, at den var delvis ufarlig, da tændrøret 
var brudt. Den resterende trotyl blev sprængt 
i Borrislejren.
5. Skjern Byråd har givet sin principielle til
ladelse til opførelse af et hotel- og kursuscen
ter ved Dejbjerg Golf Klub. Der skal bygges 
ca. 9.000 kvm. på en 50.000 kvm. stor grund 
lige syd for golfbanen. - Ringkøbing Amts
råds undervisnings- og kulturudvalg indstil
ler, at der bygges en »tvillingskole« ved Ama
gerskolen. Denne skole skal virke som en ind
slusning for eleverne fra Skjernå-skolen, som 
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derfor nedlægges. Byggeriet skal begynde al
lerede i år, og vil koste omkring 9 mill. kr.
6. Ringkøbing Amtskommune indviede den 
nye projektskole i de tidligere Interlock-byg- 
ninger på Park Allé. Projektskolen, som er en 
skole for psykisk handicappede, har plads til 
18 elever og har allerede nu 15 elever, hvoraf 
de 12 er kostelever.
7. Gårdejer Kr. Jepsen, Holstebrovej 78, har 
fejret 125 året for bygning af et nyt stuehus, 
som blev indrettet til kro.
11. Ved en paragraf 77-razzia på Hovedvej 11 
mellem Skjern og Tarm blev der stoppet 125 
bilister. Der blev skrevet 31 rapporter og 4 bi
ler fik klippet nummerpladerne af. 20 andre 
bilister blev indkaldt til syn. En enkelt spiri
tusbilist røg også i politiets garn.
12. Den finske Nokira koncern lukker fra 1. 
januar afdelingen i Skjern, hvorved 13 medar
bejdere bliver arbejdsløse. Afdelingen, som 
er opbygget af grosserer Jørgen Juhl Hansen 
som et stort og velrenommeret ITT-engros 
firma, blev for knapt et år siden solgt til den 
store finske koncern. - SG arrangerer koncert 
med rockidolet Michael Falch i Skjern-Hal- 
len. Kun 500 betalende fans mødte op, så SG 
forventer et underskud på denne koncert.- 
Skjern Tekniske Skole inviede en ny svejse
hal.
14. Trælastfirmaet Sindberg med afdelinger i 
bl.a. Skjern er blevet solgt til koncernen Cal- 
cas A/S.
17. Skjern-Hallerne var fyldt med ca 100 ak
tive børn i forbindelse med SG’s årlige aktivi
tetsdag i efterårsferien.
20. Danmarks Radio’s TV har været i Skjern 
for at optage en udsendelse til »Landet rundt« 
om den efterhånden legendariske »Kridt
bande«, som sørger for at kridte banerne op 
på stadion.
21. Arbejdsløsheden er fra juli til august må
ned steget fra 385 til 417 fuldtidsledige i 
Skjern. - KFUM og K’s loppemarked havde 
besøg af 600 interesserede, og der blev handlet 
livligt, hvilket resulterede i det hidtil største 
overskud på ca. 36.000 kr. De effekter, der 
ikke blev solgt, fragter vognmand Ivan Chri

Høj markedsbestemt rente 
på anfordringsvilkår

_ VARDE BANKs__ .

DAG-TIL-DAG
KONTO

Karakteriseres af følgende:
* anfordringsvilkår
* høj markedsbestemt rente
* indskud på mindst 100.000 kr. og højst 10.000.000 kr.
* kvartalsvis rentetilskrivning

Kig ind - det betaler sig.....

VARDE 
BAN IC

Bredgade 48, 6900 Skjern, tlf. 97 35 10 77

stensen, Astrup, til Polen, da han alligevel 
jævnligt kører derned. - Den nye lokalradio 
»Kanal 1«, som sender fra en sender i Øster
gade, har fået sin ilddåb, da den sendte di
rekte fra Borris Messen i weekenden. - Skjern 
Bevaringsforenings Bevaringspris for 1989 
blev af formanden, læge Lars Foged, overrakt 
på foreningens generalforsamling til Inga 
Marie og Niels Jørgen Jensen, Rækker Mølle, 
for deres fine vedligeholdelse af stuehuset til 
den gamle Rækker Møllegård, som de har ejet 
siden 1946.

Chr. C. Grene har købt halvdelen af det 
svenske handelsfirma Spartex’s aktiekapital 
på 300.000 kr. Firmaet omsætter for ca. 30 
mill. kr. årligt med ca. 15 medarbejdere. Chr. 
C. Grene har en omsætning på 90 mill. kr. 
med 60 medarbejdere. De to firmaer har sam
arbejdet igennem længere tid. Chr. C. Grene 
ejes af Schouw & Co., Århus.

Centerlederen i Skjern-Tarm egens Land
boforeninger, Vagn Libak Hansen, oplyser, at 
den nye landbrugslov ikke har øget efter
spørgslen på landbrugsejendomme her i om
rådet.

Med næsten 600 deltagere ved en aftenfest i 
Skjern-Hallen og en fyldt kirke ved højmes
sen fejrede KFUM’s Soldatermissionen sit 100 
års jubilæum for området Skjern, Spjald og 
Ringøbing.

Skjern Pigekor har med 34 medlemmer og 
under ledelse af Willy Egmose været på en 
uges turne i Holland, hvor man besøgte ven
skabsskolen Borgermann College i Sneek.

Efterlønsklubben og Hyggeklubben for 
Ældre er blevet bedt om at forlade Dagcen
teret, da kommunen nu selv fuldt ud kan be
nytte lokalerne. De to klubber skal nu i stedet 
anvende frokostkælderen på Byskolen.

November 1989
Den nye postmester Bent Hjorthøj tiltræder, 
han kommer fra Tarm postkontor, og han ef
terfølger E. L. Just.

Skjern Kommune har fået en ekstraregning 
på ca. 650.000 kr., som skal indbetales til 
Statsskattedirektoratet. Årsagen er, at kom

munens borgere har tjent mindre, end man 
havde budgetteret med.

Varde Bank forhandler med Skjern Huse 
om overtagelse af Hotel Skjern. Hotellet har 
været lukket siden 1. september i år.

Firmaet Chr. C. Grene A/S har fået ny ad
ministrerende direktør fra 1. januar. Det er 
den 51-årige Per Frank, som kommer fra en 
stilling som direktør i Ewos-Kemowit A/S i 
Fredericia. Direktionen i firmaet udgøres her
efter af direktør Mads Iversen, direktør Mads 
Engkjær og økonomidirektør Egon Ander
sen.

Flyselskaberne Midtfly A/S og Business 
Flight Service A/S, som begge ejes af den kø
benhavnske forretningsmand Michael Bur
gess, fyrer 20 piloter og 5 administrative med
arbejdere. Årsagen skal søges i en dårlig be
lægning på ruterne til Holland.

1.110 mennesker i alle aldre var til banko- 
show i Skjern-Hallen, da Y’s Mens’s Club af
viklede sit årlige bankospil. Der regnes med et 
overskud på ca. 38.000 kr.

Skjern Erhvervsråd forsøger at få etableret 
en permanent naturlejrskole på Skjern-egnen 
for 75-100 børn og unge fra København.

Kirkens Korshærs Skjern afdeling fejrede 
sin 70 års fødselsdag ved en sammenkomst i 
kirkehuset.

Royal Dane Quality med Skjern Eksport
slagteri har haft sit hidtil bedste år. Over
skuddet for hele koncernen steg med 24 pro
cent til 118,5 mill. kr. Slagteriet efterbetaler 90 
øre til leverandørerne.

De handlende i Østergade har præsenteret 
deres forslag til, hvordan Østergade kan blive 
en attraktiv handelsgade. Det bliver ikke en 
gågade men en sivegade. Projektet vil koste 
omkring 1,2 mill. kr.

Skjerns julemærke, som udgives i et samar
bejde mellem SG og Skjern Bevaringsfore
ning, er nu på gaden for 6. gang. Denne gang 
er der to motiver, henholdsvis Skjern Trico- 
tage-Farveri’s administrationsbygning og 
Kirkeskolens hovedbygning.

Folketingsmedlem Hanne Severinsens nyi
standsatte hus på Lønborgvej nedbrændte 
ved en voldsom brand.

Dagbladenes spalter er fyldt med læser
breve i anledning af kommunalvalget den 21. 
november.
21. Kommunalvalget gav et overraskende val
gresultat. Socialdemokratiet fik 4 mandater 
( 4-1), Det Konservative Folkeparti fik 3 (uæn
dret), Fælleslisterne: Rækker Mølle 1, Stau- 
ning-Dejbjerg 2 (uændret), Kristeligt Folke
parti 4 ( + 2), Venstre i Skjern 2(^-2), Venstre 
i Borris 3, Venstre i Faster 1, Venstre i Rækker 
Mølle 1. Venstre opstillede ikke på partiliste 
ved sidste valg i de tre sidstnævnte sogne.

Indvalgt i byrådet blev: Fra Socialdemo
kratiet: Sonja Haagensen, Mette Madsen, 
Anker Jørgensen og Søren Elbæk. Fra Det 
Konservative Folkeparti: Egon Søgaard, 
Knud Axelsen og Birgit Haugstrup. Fra Fæl
leslisten i Rækker Mølle: Mads Kjær. Fra 
Fælleslisten i Stauning-Dejbjerg: Tage Kri
stensen og Holger Larsen. Fra Kristeligt Fol
keparti: Leif Thyssen, Anker Lauridsen, In
ger Breindahl og Jørgen Muldbjerg. Fra Ven
stre: I Skjern: N. K. Kristensen og Tove Lun- 
døe Poulsen. I Borris: Viggo Nielsen, Birthe 
Lundsgaard og Sigrid Toftgård. I Faster: Jens 
Vestergaard. I Rækker Mølle: Mads Ven
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delbo. Ni af de valgte er nye i byrådet. - Stem
meprocenten blev på 77,9.

Til Amtsrådsvalget blev fra Skjern kredsen 
valgt Henry Vilsgaard, Skjern, Socialdemo
kratiet, Ib Ross Niklassen, Skjern, Kristeligt 
Folkeparti og Jens Nederby, Tarm, Venstre.

Hansen & Wegner, rådgivende biologer, 
som hidtil har haft til huse i Skjern, er flyttet 
til den gamle stationsbygning i Borris under 
navnet ENVO, Rådgivende biologer, og har 
samtidig inddraget biolog Ebbe Vogensen, 
København, i firmaet.

Skjern får ny borgmester fra 1. januar 1990. 
Det bliver den 43 årige lærer fra Borris Viggo 
Nielsen, som har repræsenteret Borris i byår- 
det i de sidste 8 år.

1. viceborgmester bliver Tove Lundøe Poul
sen fra Venstre. Sonja Haagensen bliver for
mand for kulturudvalget. N. K. Kristensen 
bliver formand for Socialudvalget. Fhv. 
borgmster Egon Søgaard bliver formand for 
Teknisk Udvalg.

Skjern Garden sælger for fuld musik en ka
lender fyldt med billeder af garderne hos lo
kale sponsorer. Kalenderen er trykt i 1500 ek
semplarer.

Taksterne for børnepasning stiger med 2-4 
procent fra 1. januar 1990. Det vil herefter 
komme til at koste ca. 37.000 kr. om året at få 
sit barn passet i en heldags daginstitution.

Husflidsefterskolen, som starter 1. august 
1990 i de tidligere EUC-lokaler, søger nu 12-14 
personer til stillinger som lærere, pedel og 
bogholder/sekretær.

Blomsterudsmykningen om sommeren i 
Skjerns gader i de 150-160 kurve vil forsvinde. 
Kommunen har sparet sit tilskud på 20.000 kr. 
væk. Handelsforeningen har ikke selv råd til 
at betale dette beløb.

Skjern Kommune har sendt et brev til 21 ar
bejdsgivere om ansættelse af en ungdoms- el
ler langtidsledig. Beskæftigelseskonsulent 
Helge Vinter oplyser, at man ikke har hørt no
get fra en eneste af arbejdsgiverne. Kommu
nen har i øjeblikket 61 lagtidsledige, hvilket 
svarer til 35 personer i de 7 måneder, man skal 
arbejde for ikke at miste arbejdsløshedsun- 
dertøttelse fra en A-kasse.

December 1989
Midtflys rute Stauning, Billund, Groeningen, 
Rotterdam, nedlægges da passagergrundlaget 
er for lille.

Et samarbejde imellem ordenspolitiet og 
kriminalpolitiet har udvirket optrevlingen af 
en ungomdsbande i Skjern med 13 unge i al
deren 13-24 år. De vil nu blive tiltalt for 49 kri
minelle forhold.

Forretningerne udnytter den nye lukkelov. 
Man kan nu holde åbent den første lørdag i 
hver måned til kl. 16.

Skjerns turistchef Annelise Kongshede er 
netop vendt hjem fra en lukket turistmesse i 
London, hvor hun har knyttet mange kontak
ter. Specielt lystfisker- og golfturismen har 
englændernes interesse.

Henry Vilsgaard, Socialdemokratiet, og Ib 
Ross Niklassen, Kristeligt Folkeparti, er 
begge blevet medlemmer af Ringkøbing 
Amtsråds økonomiudvalg ved konstituerin
gen af det nye amtsråd.

Aktivitet fra politiets side omkring Han
delsskolen og Den Kristne Friskole afslørede 
11 mørkelagte cyklister.

Det første eksemplar af »Bogen om Han
ning«, som netop er udgivet, blev over
rakt Morten Kudsk, som på dagen fyldte 100 
år.

Socialdemokratiet i Skjern fejrede sit 75 års 
jubilæum med en stor reception om efter
middagen og festmiddag om aftenen på EUC, 
hvor tidligere indenrigsminister Henning Ras
mussen var aftenens festtaler.

Der er nu skabt enighed i Ringkøbing amts
råd om, at Skjernåskolen skal sælges og et en 
ny skole til 7,5 mill. kr. skal bygges ved Ama
gerskolen i Skjern.

Det »gamle« byråd holdt sit sidste møde. 
På mødet blev det besluttet, at det sociale for
brugerråd skal fortsætte, at man vil søge at få 
tilladelse til at opføre 104 leje- og andelsboli
ger over de næste 4 år i Skjern og Stauning.

En lokalplan for et nyt jernstøberi med 50 
ansatte nord for det nuværende industrikvar
ter ved Holstebrovej.

Fra 1. januar 1990 stiger elprisen for private 
med 5 øre pr. kW-time.

De nye skolebestyrelser ved de enkelte sko
ler i kommunen får forskellige bestemmelser 
om hvem der kan stemme. Kun på Amager
skolen får lærerne og eleverne stemmeret (dog 
ikke i personsager). På Kirkeskolen får læ
rerne stemmeret, medens det på de øvrige sko
ler kun er forældrerepræsentanterne der har 
stemmeret.

Den nye nærgenbrugsplads skal placeres 
umiddelbart nord for DLG på Industrivej.

4,8 mill kroner blev bevilget til opførelse af 
en ny østfløj på plejehjemmet »Enghaven«.

Vestjydsk Handelsskole har fået installeret 
nye computere til en værdi af en million kro
ner. Herved forbedres skolens muligheder for 
at kunne give en up-to-date EDB-undervis- 
ning.

Det nye byråd, som tiltræder 1. januar 
1990, har konstitueret sig.

Borgmester blev den 44- årige overlærer fra 
Borris Viggo Nielsen (Venstre, Borris), 1. vi
ceborgmester blev Tove Lundøe Poulsen 
(Venstre, Skjern), og 2. viceborgmester blev 
Anker Lauridsen (Kr. Folkep.). Formænd for 
de faste udvalg blev: Socialudvalget N. K. 
Kristensen (V, Skjern), Teknisk udvalg Egon 
Søgaard (Kons.), og Kulturudvalget Sonja 
Haagensen (Soc.).

Økonomiudvalget kom til at bestå af borg
mesteren, Tove Lundøe Poulsen (V), N. K. 
Kristensen (V), Sonja Haagensen (Soc.), 
Egon Søgaard (Kons.), Holger Larsen (Dej
bjerg), og Leif Thyssen (Kr. Folkep.).

Bagermester Carl Nielsen, Skjern Brødfa
brik har solgt sin forretning til sin mangeårige 
medarbejder Preben Karlsen.

Nykredit har foræret Dansk Veteranfly- 
samling 10.000 kr. til istandsættelse af Folke 
Bernadotte-flyet - et KZ-4 ambulancefly.

Varde Bank har købt forbygningen af Ho
tel Skjern.

På Dommerkontoret i Skjern har man i år 
modtaget i alt 286 begæringer om tvangsauk
tioner over ejendomme. Sidste år var tallet 
255.

Politiets aktion mod mørke cyklister i de 
sidste 14 dage har resulteret i, at 50 er blevet 
noteret.

IPL Product i Lem står bag det nye jernstø
beri i Skjern, som skal placeres bag det nu
værende industrikvarter langs med Holste

brovej. Det skulle blive en arbejdsplads med 
ca. 50 ansatte.

Der bliver ikke ekstra kørsel med taxaer i 
Skjern området. Kun et enkelt taxa-selskab 
kører døgnet rundt hele julen.

Hvis bevillingshaverne ikke opfylder deres 
bevillinger kan der blive tale om påtaler fra 
kommunen.

Alle fjernvarmekunder skal nu have nye 
varmemålere installeret. Skjern Fjernvarme
central har indkøbt målere for ca. 5 mill. kr. 
De nye målere registrerer, hvor megen energi, 
der forbruges. De gamle målere registrerede 
mængden af vand, der strømmede igennem.

Undervisnings- og kulturudvalget har be
sluttet at overdrage retten til reklamerne på 
Skjern Stadion til SG og KFUMs Idrætsfore
ning for en 5-årig periode.

Skjern Operaens store projekt med opfø
relse af »Aladdin« i foråret har fået en kær
kommen støtte på 10.000 kr. fra Sparekassen 
SDS. I øvrigt er ca. 1.000 mennesker invol
veret i projektet, og alle arbejder nu under 
højtryk.

I en forsøgsperiode på 3 måneder har man 
på plejehjemmet Klokkebjerg nedsat de æl
dres medicinforbrug som led kommunes nye 
»Projekt medicinbesparelse«. Det samlede 
resultat har været så godt, og beboernes vel
befindende er nok blevet bedre.

I dagene mellem jul og nytår har forskere 
fra Tandlægehøjskolen i Århus været på før
ste års kontrol hos deres 60 mands store un
dersøgelsesgruppe af unge i alderen omkring 
15 år i Skjern, som deltager i en parodontose- 
undersøgelse (tandkødsbetændelse). De unge 
skal kontrolleres i de næste 10 år til deres 25. 
år. En af forskerne bag undersøgelsen er lek
tor Eigil Kirkegaard, søn af fhv. brugsuddeler 
A. V. Kirkegaard. Undersøgelsen foregår på 
den kommunale tandklinik.

På en ekstraordinær generalforsamling 
vedtog sportsklubben under Dejbjerg Golf 
Klub at udvide anlægget med 9 huller, så der 
nu kan blive en 18 hullers bane.

Januar 1990
Nytårsaften og nat foregik som sædvanligt 
med smadrede lamper og smadrede ruder.

En 9-årig dreng blev alvorligt forbrændt, 
da nytårsskytset i hans lomme blev antændt.

En vildfaren raket antændte loftet i en villa 
på Klostermarken ved at kile sig fast i en af
trækskanal.

D.S.B.s godsekspedition lukker.
Borgmester Egon Søgaards sidste embeds

handling var at vie et par. Det foregik midt på 
dansegulvet i diskotek Mayfair.

Skjern Brandvæsens 18 deltidsansatte 
brandmænd har i 1989 været kaldt ud i alt 53 
gange.

Stauning Lufthavn har haft godt 12 procent 
mere trafik i 1989. Der var i alt 18.942 starter 
og landinger, hvilket var en stigning på 11,2 
procent. Rutetrafikken havde 2.382. Inden
rigsruterne betød 15.274 passagerer. Ruten til 
Aberdeen havde 478 starter og landinger og et 
passagerantal på 3.557, hvilket er en stigning 
på 25,5 procent.

Borgmester Egon Søgaard overgav ved en 
lille sammenkomst for rådhusets personale sit 
hverv til kommunens nye borgmester for de 
næste 4 år Viggo Nielsen.

12



Skjern Operaen har fået et tilskud fra Ring
købing amtsråd på 60.000 kr.,

Der starter en ny 2 årig turistuddanelse på 
Vestjydsk Handelsskole efter sommerferien, 
hvis der melder sig 20 deltagere.

På Tarm sygehus er den første Skjern-bor- 
ger, blevet ramt af »sparekniven«. 12 timer ef
ter at have født sit andet barn, er moder og 
barn sendt hjem.

Til ny formand for ligningskommissionen 
er valgt gårdejer Harry Jensen, Stauning.

O. Bank Larsens Møbelfabrik på Svinget er 
blevet solgt til Egon Vestergaard, Årre ved 
Varde.

Nykredit har ved årsskiftet overtaget ejen
domsmæglerfirmaet Randeris & Poulsen, 
Østergade. Begge indehaverne fortsætter som 
franchise-ejere.

Et lastvognstog bestående af 5 lastbiler 
startede i dag mod byen Bistrita i Rumæien 
med masser af varm tøj, medicin og medi
cinsk udstyr.

Radio Ådalen fejrer 2 års fødselsdag med 
åbent hus.

I Skjern kommune blev der 33 flere ind
byggere i 1989. Der blev født 171, og der døde 
135. 758 mennesker flyttede fra kommunen, 
og i samme tidsrum flyttede 755 til kommu
nen.

A. L. Stålspær har udviklet en »dims«, Cy
klonbremsen, som »dimsen« kaldes, opbrem- 
ser vandstrømmen på forudbestemte steder i 
kloaksystemet, hvorved man undgår at lave 
dyre opbremsningsbassiner.

Byrådet har besluttet, at der kun skal være 
tre børnehaveklasser efter sommerferien, 
deraf skal de to være på Kirkeskolen og den 
sidste på Amagerskolen.

Nytårsstatistikken fra Skjern Politi viser, at 
der har været 161 tilfælde af hærværk, 324 al
mindelige tyverier - en stigning på 22,279 cy
keltyverier - en stigning på 33. Ovennævnte 
giver Skjern en tvivlsom førsteplads sammen
lignet med kommunerne omkring os.

De ansatte på Skjern Tricotage-Farveri er 
enig med farveriets ledelse om, at det er en 
»svinestreg« fra amtets side, at andre far-

Vi giver 
Dem mer' 

tid til 
at nyde 

livet 

verier får en 3 års frist til at bringe deres for
hold omkring rensning af spildevand i orden, 
når farveriet har været tvunget og truet med 
både bøder og retssager. Det har kostet ar
bejdspladser på farveriet på grund af de ulige 
konkurrencevilkår.

Man vil fra TV-satellit stationen Scan- 
Sat/3 lave reportage fra Skjern Operaen 
forud for premieren.

Netop i disse dage opstiller Jydsk Telefon 
nye hærværkssikre telefonbokse.

I den meget omtalte sag mod Emmy Foms- 
gaard faldt dommen få minutter efter at 
domsforhandlingerne var afsluttet. Domme
ren og domsmændene frifandt pure Emmy 
Fomsgaard for at have forhånet de homosek
suelle. I dommens præmisser siges det bl.a., 
at citater fra bibelen falder uden for straffelo
vens bestemmelser om diskrimination, hvil
ket også derfor gælder udlægninger af disse 
citater.

Anklagemyndigheden har anket Skjern by
rets frifindelsesdom over Emmy Fomsgaard 
til landsretten.

Skjern Operaen har fået overdraget et sæt 
trykte noder til et klaverudtog af Horne- 
manns ’Aladdin’. Operaens komplette node
sæt har man lånt fra Danmarks Radio og Det 
Kgl. Bibliotek. Det eneste, der er udgivet på 
tryk, er netop det modtagne sæt. Gaven kom
mer fra Lene og Dan Fog i Hillerød, som ud
trykker deres beundring for initiativet.

1. marts oprettes der en krise telefon, en 
’varm linie’, for børn og forældre, der træn
ger til gode råd. Ordningen er kommet op på 
initiativ af en arbejdsgruppe i forbindelse 
med handlingsplanen ’Projekt børn og unge i 
Skjern kommune’.

I dagene 23. marts til den 20. april vil hele 
Skjern by blive præget af ’Aladdin’ operaop
førelsen. Der vil blive udsmykning med løg
kupler og lignende orientalsk ’byggeri’.

De klassiske koncerter, som Skjern-Egvad 
Musikforening arrangerer, kan økonomisk 
ikke løbe rundt.

Det konservative Folkeparti har skiftet for
mand. Birgit Haugstrup, har ønsket at fra-

Lad Unibank tage 

sig af Deres penge

sager.

Unibank
Sammen er vi bedst

træde posten. I hendes sted valgtes handels
kolelærer Karsten Nielsen.

Fhv. borgmester Egon Søgaard, Skjern, er 
blevet valgt til næstformand i Vestkrafts be
styrelse.

Der er udbrudt en mindre krig imellem to 
taxa-selskaber. Årsagen skal findes i, at det 
ene af firmaer, som normalt hedder Byens 
Taxa, benytter sig af navnet Skjern Taxi i 
Jydsk Telefons navnebog, og over dette pro
testerer det firma, som hidtil har brugt navnet 
Skjern Taxi.

Junior Champer i Skjern-Tarm har valgt 
Stauning-pigen Lone Nielsen for årets idræts
præstation i 1989. Med hæderen fulgte en 
vandrepokal og en check på 3.000 kr.

En voldsom storm med vindstød over or
kanstyrke hærger ud på aftenen og natten 
hele landet. Mange måtte undvære strøm. Et 
af de gamle bøgetræer bagved Ringkøbing 
Bank opgav på et tidspunkt ’ånden’. På Klo
stermarken på Amager væltede halvdelen af 
en gavl på en villa. I Albæk løb en vindmølle 
løbsk. En af de store vindmøller i Tændpibe 
imellem Stauning og Velling knækkede som 
en tændstik.

Lokalradioen Kanal 1 har pladsproblemer, 
hvorfor den nu søger byrådet om et lokale på 
Byskolen. Radioen har nu omkring 400 med
lemmer.

DSBs nye og meget diskuterede IC3-tog kø
rer for første gang på Vestbanen. Toget af
løser det gamle lyntog, Sølvpilen. Det nye 
IC3-tog har fået navn efter den kendte jour
nalist og polarforsker fra Ringkøbing Mylius- 
Erichsen.

Den nye leder af Daghøjskolen er udpeget. 
Det er den tidligere formand for AOF i Skjern 
og Egvad Ely Madsen.

Fhv. borgmester Egon Søgaard er blevet 
valgt til formand for storlossepladsen ESØ.

Februar 1990
Den nye leder af hjemmeplejen er tiltrådt. Det 
er den 37-årige sygeplejerske Elin Lyngsø, 
Holstebro.

Købmand Alfred Jessen, Østervang, har 
udbudt sin forretning til salg efter 30 år som 
købmand.

Skjern Bank har præsenteret sit regnskab 
for 1989, og det udviser et overskud på 3,3 
mill. kr. - Skjern Byråd har med få, mindre 
ændringer godkendt planen for kursushotel
let i Dejbjerg Bakker. Amtsrådet har i for
vejen godkendt projektet, der forventes påbe
gyndt ca. 1. april og efter planen skal stå klar i 
oktober/november i år.

Socialdemokraterne bruger nu 1.341 kr. - 
en kr. pr. stemme ved kommunalvalget - til 
plantning af træer; man har bedt Teknisk ud
valg om tilladelse til at beplante lydvolden ud 
til ringvejen.

For andet år i træk er der givet anlægs
bevilling til renovering af friluftsbadet. Sidste 
år blev der brugt 200.000 kr. og bevillingen i år 
er på 310.000 kr.

Lokalradioen Kanal 1 har af kommunen le
jet lokaler på Byskolen.

Skjern Handelsforening har vedtaget at 
skære Vi time af åbningstiden om morgenen, 
således at man nu vil åbne kl. 9.30 dog lørdag 
som hidtil kl. 9.00. Lukketiderne er som hidtil 
kl. 17.30 mandag til torsdag, fredag kl. 19 og 
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lørdag kl. 12, men med første lørdag hver må
ned åbent til kl. 16.

Hydra-Grene A/S, er igang med et nybyg
geri ved Ringvejen, hidtil har firmaet beskæf
tiget sig med handels- og ingeniørvirksom
hed, men nu vil man begynde egentlig pro
duktion.

Op til weekenden 10.-11. februar aflagde et 
tilsyneladende meget »professionelt« hold af 
indbrudstyve besøg i Skjern, hvor de gennem
førte såvel almindelige indbrud som penge
skabs-kup. Politiet er uden spor i sagen, men 
vil gerne have hjælp fra offentligheden. Der 
er sket ialt fem indbrud i kvarteret omkring 
Nygade.

Der mangler 100.000 kr. til driften af 
Skjerns turistkontor.

Skjerns turistchef Annelise Kongshede er 
vendt hjem fra sin deltagelse i turistmessen i 
Hamborg, der var vel besøgt. Turistchefen 
var tilfreds med den danske indsats på messen 
og glad for, at turistsamarbejdet »Fjorden 
rundt« havde fint besøg på sin selvstændige 
stand.

Skjern Hallens formand er ikke villig til at 
ændre på hallernes regler for udskænkning, 
fordi Gnags holder koncert. Hallen er et 
idrætshus og ikke et værtshus, siger forman
den Jørn Andersen.

Undervisningen på Teknisk Skole lå stille 
torsdag. Eleverne besluttede efter et møde om 
morgenen at gå hjem i protest mod besparel
ser, som vil ramme antallet af lærertimer.

Efter 19 år i bestyrelsen for Skjern Husmo
derforening har Inger Agerbo nu sagt stop.

Politiet i Ringkøbing har forøget kontrol
len med, at værtshuse overholder lukketi
derne; det førte natten til fredag til, at et 
værtshus blev taget for nattesæde. Ejeren af 
værtshuset må forudse en bøde.

Lægerne i Skjern og Tarm har besluttet at 
lave en fælles vagtordning som forsøg i tre 
måneder fra 1. marts.

Formanden for Skjern Gymnastikfore
ning, Elmo Flaskager Hansen, er valgt til ny 
formand for fritidsnævnet efter N. K. Kri
stensen.

Det sociale forbrugerråd fortsætter på for
søgsbasis i de kommende 2 år; men det bliver 
under en ny formand. Jens Finderup 
Schmidt, har meddelt, at han udtræder af for
brugerrådet og at Vanføreforeningen ikke øn
sker at være repræsenteret længere. Samar
bejdet med kommunens socialudvalg har væ
ret for dårligt, mener Jens Finderup Schmidt.

Vestjysk Sports- og Fritidsmesse havde på 
afslutningsdagen et besøgstal på 6900.

Stormen forvoldte ikke alene skader i ky
stområderne, men var også hård inde i landet. 
Bl.a. blæste den gavlen ud af Brugsens nye 
overbygning, og Falck måtte rykke ud for at 
rydde murbrokker, der lå spredt ud over ga
den.

Venstre i Skjern by har på sin generalfor
samling indvalgt tidl. byrådsmedlem Knud 
Erik Larsen og redaktør Niels Jørgen Nielsen 
i bestyrelsen i stedet for Axel Kjærgaard og 
Svend Aage Pedersen.

Lundgaard Glas på Stålvej er igang med en 
udvidelse; der bliver tale om både pladsmæs
sig og mandskabsmæssig udvidelse.

Marts 1990
Arbejdsretten har nu sat endeligt punktum i 

sagen om strejken på tricotagefarveriet i ok
tober 1988. Strejken blev kendt overens
komststridig, og der blev pålagt arbejderne en 
samlet bod på 120.000 kr.

Den nye ejer af Diskotek Mayfair bød tors
dag aften velkommen til det genåbnede eta
blissement.

En tyv benyttede stormskaden på Brugsen 
som indgang, og det lykkedes ham at fjerne en 
del snaps og cigaretter.

Jydsk Telefon udvider nu sin service. I 
fremtiden vil der være et større sortiment i 
Tele-Servicen i Nørregade, og åbningstiden 
øges også til tre timer (10-13) på ugens fem før
ste dage.

Efter 51 år stoppede Landinspektør Knud 
Lindhard den 1. januar. Landinspektør Mo
gens Poulsen, der har været kompagnon i fir
maet siden 1975, har nu etableret sig med nye 
kontorer i Østergade 90.

Efter 21 år i bestyrelsen for Skjern Hånd
værker- og Industriforening - heraf 17 år som 
formand - ønskede entreprenør Flemming 
Rohde at trække sig. Fl. Rohde langede sam
tidig ud efter kommunens embedsmænd, som 
efter håndværkernes mening ikke yder den 
service i behandling af byggesager, som man 
må forlange fra håndværker side. På fore
ningens generalforsamling, fik vanførefore
ningens formand Jens Finderup Schmidt til
delt Håndværker- og Industriforeningens ini
tiativpris for 1990.

Revisionsfirmaet K.G. Jensen og ikke 
mindst firmaets personale skal have æren for, 
at Skjern også i år kan smykke sig med blom
sterampler ligesom de foregående år.

På Skjern Banks generalforsamling trådte 
Lrs. Hans Abildgaard tilbage som formand 
for bestyrelsen, idet han sammen med to an
dre fra repræsentantskabet faldt for alders
grænsen. Nyvalgt til repræsentantskabet blev 
lærer Elmo Flaskager, direktør Helle Husted 
og ostegrosserer Carsten Thygesen, der nu 
sammen med borgmester Viggo Nielsen ind
træder i bestyrelsen.

Tilsynsrådet for Ringkøbing amt har tildelt 
byrådet i Skjern en alvorlig »næse« for at 
sælge en industrigrund alt for billigt. Borgme
steren vil indstille til byrådet, at »næsen« ta
ges til efterretning.

Ved en fusion mellem Oxexport og Royal 
Dane Quality er det lykkedes at redde kreatur- 
slagteriafdelingen. Der bliver tale om omsko
ling fra slagtning til opskæring og forædling, 
der er almindelig tilfredshed blandt medar
bejderne over, at arbejdspladsen er reddet.

På sit konstituerende møde har bestyrelsen 
for Skjern Håndværker- og Industriforening 
valgt ingeniør og murermester Hans-Ole Jes
sen som ny formand.

Skjern-operaens orkester har fået støtte fra 
Skotland; orkesteret manglede nogle brat- 
cher, og dem er det lykkedes at skaffe fra 
Skotland.

Det bliver dyrere at leje idræts-hal i 1991; 
bestyrelserne for hallerne har besluttet, at le
jen fra 1. januar 91 stiger fra 225,- til 235,- kr. 
og der bliver tilsvarende stigninger for lejen af 
andre lokaler.

Efter at skoledirektør Jørgen Østlund er 
fratrådt stillingen på grund af sygdom, har 
byrådet besluttet at udnævne den konstitu
erede skoledirektør H. C. Ager til efterfølger i 
stillingen.

Grundene i de gamle erhvervsområder er 
blevet nedsat fra 20 til 17 kr./kvm., og pri
serne i de nye erhvervsområder vil stige væ
sentligt, formentlig til mellem 50 og 60 kr./ 
kvm.

Turistforeningen er med i et utraditionelt 
forsøg på at lokke nye turister til Skjern. Sam
men med Handelsforeningen og kommunen 
vil man genetablere storkereden på Skjern 
station, da det forlyder, at der i de seneste år 
er observeret flere storke på udkig efter som
merbolig.

Det ser ud til, at energiministeren vil tvinge 
fjernvarmeværket til - sammen med 29 andre 
fjernvarmeværker i Midt- og Nordjylland - 
kun at bruge naturgas. Formanden for fjern
varmeværket, Orla Krogh Hansen, siger at 
man må regne med en stigning på ca. 25% i 
varmeprisen, hvis forslaget gennemføres, 
samtidig med at forsyningssikkerheden bliver 
dårligere.

Skjern Operaen åbnede billetsalget med en 
forrygende succes. Turistkontoret melder om 
en overvældene interesse, og der er allerede 
helt udsolgt til premieren. Turistchefen op
fordrer folk til at være i god tid, hvis de vil 
sikre sig billetter til en af de følgende fore
stillinger.

Uno-X Fonden i Danmark har tildelt 
Skjern Operaen 10.000 kr.

Menighedsrådet arbejder med planer om at 
få nogle smykker tilbage, der blev fundet i 
Skjern kirke under en restaurering i 1915, og 
som Nationalmuseet opbevarer.

Ledelsen på den kommende husflidsefter
skole har nu ansat lærerstab og administrativt 
personale, ialt 15 personer. Indvielsen af ef
terskolen vil finde sted den 4. august.

Kulturudvalget har besluttet, at sætte pri
serne ved Skjern Friluftsbad noget i vejret, så
ledes at en voksen i år skal betale 12 kr; bør
nene slipper med 6 kr.

Skjern kommunes Fællesantenneforening 
har holdt generalforsamling. Her blev det 
oplyst, at medlemmerne i forbindelse med 
den kommende kontingentbetaling får mulig
hed for at udtrykke deres ønsker om pro
grammer, når foreningen udvider antallet af 
programmer til 10. Der vil blive tilbudt i alt 
16 programmer, og de 10, der har fået flest 
stemmer, vil blive udsendt over fællesanten
nen.

Tekstilarbejderne har holdt generalforsam
ling, hvor formanden konstaterede, at frem
tidsudsigterne for medlemmerne ikke er lyse. 
For øjeblikket har foreningen en arbejdsløs
hedsprocent på 20, og flere arbejdspladser vil 
formentlig flytte produktionen til det fjerne 
Østen eller til Østeuropa.

Det er lykkes at bevare to flyruter fra Stau
ning. Ruterne er overtaget af det danske luft- 
fartselskasb Muk Air.

Skjern Operaen har fået endnu en anerken
delse, idet Kulturfonden under Kulturmini
steriet har meddelt, at man bevilger 300.000 
kr. som tilskud og yderligere 100.000 kr. som 
en slags underskudsdækning, der kommer til 
udbetaling ved behov, når regnskabet til sin 
tid gøres op.

Skjern kommune etablerer nu en »gen
brugsplads« til erstatning for affaldscontai
neren ved Stålvej. Den nye genbrugsplads bli
ver placeret ved Industrivej 37 og vil være be
mandet, således at folk kan modtage vejled- 

14



ning mht. sortering af affaldet i de opstillede 
containere.

Handelsstanden i Skjern vil gerne udnytte 
den positive omtale, som Skjern Operaen har 
givet byen, til et fremstød. I samarbejde med 
en række skoler forsøger man at skabe en 
østerlandsk stemning i byen, dels ved opstil
ling af meterlange søjler med løgkupler, dels 
ved vinduesudsmykning.

Den kristelige fagbevægelse opretter nu 
kontor på Vardevej 6, på grund af en markant 
medlemsfremgang.

I landsretten i Esbjerg blev fru Emmy 
Fomsgård frifundet for diskriminerende ud
talelser om homoseksuelle; men frifindelsen 
var ikke klar, idet stemmerne i landsretten var 
tre mod tre.

Skov- og Naturstyrelsen har nedlagt et 
veto, som formentlig vil forsinke den plan
lagte vindmøllepark ved Skjern Å i mindst tre 
år. Skjern kommune har indbragt afgørelsen 
for miljøministeren.

April 1990
Formanden for socialudvalget har svaret på

Skjern Elektro ApS

★ Auto - El - Diesel
★ Værktøj - Husholdning 
ir Motor - og Automatik 

VARDEVEJ 34 - 6900 SKJERN

97 35 05 00

den kritik, rettet mod kommunens aktivitets
stue for små børn. N. K. Kristensen kan godt 
se, at pladsforholdene ikke er helt tilfredsstil
lende; men der er ikke penge til øjeblikkelige 
forbedringer. Det vil i givet fald ramme æl
dreområdet, siger socialudvalgsformanden.

Kommunen har fået en aftale med arbejds
formidlingen om, at kommunens beskæfti
gelseskonsulent, Helge Winther, to gange om 
ugen kan besøge arbejdsformidlingen for at 
se på de arbejdstilbud, der kommer ind.

Kommunens økonomiudvalg har godkendt 
de nye budgetrammer for 1991, og der er tale 
om en stramning. Borgmester Viggo Nielsen 
mener ikke, at det vil være muligt at sænke 
skatterne de første fire år, men kan til gen
gæld love, at der ikke kommer noget skatte
chok.

De handlende i Østergade håber på, at det 
bliver muligt at fremrykke projektet om at 
ændre gaden til en »Miljøstergade« hvor der 
gives fodgænger forret fremfor bilister. Man 
vil gerne have projektet fremskyndet, således 
det kan laves i foråret 1991.

Skjern byråd nedlagde for fire måneder si-

DANMARK

den kommunens bevillingsnævn, men har nu 
måttet genoprette det. Man havde håbet, at 
sagerne kunne klares af økonomiudvalget; 
men af formelle grunde kunne dette ikke lade 
sig gøre, og det nye bevillingsnævn kommer 
derfor til at bestå af seks af økonomiudval
gets syv medlemmer plus politimesteren i 
Ringkøbing.

50-året for Danmarks besættelse blev min
det i Skjern kirke, hvor pastor Brogaard 
Andersen holdt mindegudstjeneste. Efter 
gudstjenesten samledes nogle af deltagerne i 
kirkehuset, hvor hjemmeværnskompagni
chef Erik Nørgaard Jacobsen viste videoen 
»9. april«.

Kommunens indbyggertal er øget med 1 i 
årets første kvartal af 1990. Der er i kvartalet 
kun født 31 børn, og det er det laveste antal i et 
år. Indbyggertallet var pr. 31. marts 12.536.

Storkereden på Skjern station er blevet sat 
op af en ekspert fra Dansk ornitologisk Fore
ning. Mens arbejdet stod på, forsøgte turist
chefen at lokke tilskuere til ved hjælp af frøer 
og vand fra Skjern å. Da der ingen storke 
kom, gik føden til redebyggerne. Det er hel
digt at frøerne er chokolade.

Byrådet har godkendt en lokalplan, der sik
rer Skjern Jordbrug retten til fortsat at bevare 
kolonihaverne ved Birkealle.

Kommunen har godkendt et forslag fra 
Ringkøbing amtsråd til en aftale mellem amt 
og kommune om opførelse af en specialskole i 
tilslutning til Amagerskolen. Skjern kom
mune får ingen udgifter til skolen, og til gen
gæld får amtet grunden gratis. Den nye skole 
skal afløse Skjernåskolen, der er blevet utids
svarende.

Skjern kommune kan rose sig af, at den lig
ger under landsgennemsnittet med hensyn til 
nettodriftsudgifter pr. indbygger. En analyse 
udarbejdet på grundlag af budgettallene for 
1990 viser, at udgifterne på landsplan gen
nemsnitligt er 17.010 kr. medens Skjern ligger 
på 15.082 kr.

Skjern Fjernvarme har ikke i sinde at lukke 
for kulfyringen, selv om Folketinget vedtager, 
at Skjern sammen med 30 andre mindre var
meværker skal gå over til naturgas. Fjern
varmecentralens bestyrelse mener, at dens op
gave er at varetage forbruger interesser og 
ikke at hjælpe med at fjerne en politisk varm 
kartoffel, der hedder underskud på naturga
sprojektet.

Af de 115 lærere, der er ansatte under 
Skjern kommune, har de 19 fået lov til at gå på 
deltid. Byrådet har imidlertid bestemt, at det 
reducerede timetal for nogle lærere ikke må 
medføre overarbejde for fuldtidsansatte læ
rere, samt at et eventuelt senere ønske om at 
forøge timetallet igen skal være foreneligt 
med skolens tarv.

Operapremieren, der blev en bragende suc
ces, blev overværet af formanden for kultur
ministeriets kulturfond, Niels Højlund.

Teknisk skole vil fra august starte en ny 
EDB-uddannelse. Forsøgsuddannelsen, der 
foruden i Skjern skal prøves på fire andre sko
ler, er næsten færdigudarbejdet, og næste trin 
på EDB-uddannelserne er allerede under for
beredelse.

Skjern Banks bestyrelse har nu konstitueret 
sig med gårdejer Bendt Bendtsen, Faster, som 
formand og Søren Steffensen, Stauning, som 
næstformand.
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SiD har holdt generalforsamling; forman
den, Henning Kirkegaard, oplyste, at fagfor
eningen sidste år udbetalte over 10 mio. kr. 
understøttelse, svarende til en ledighedspro- 
cent på 14,3.

Skjern-Egvad Museums Øko-projekt har 
vakt interesse i Kristiansstad i Sverige, hvor
fra to museumsfolk besøger Vestjylland. De 
vil bl.a. se på Værnengene og Skjern Â.

På Skjern Turistforenings generalforsam
ling oplyste formanden, Henning D. Ny
gaard, at foreningen har opsagt turist
kontorets personale. Skjern kommune har 
været med til at dække sidste års underskud 
på ca. 100.000 kr. og siger nu stop for eks
trabevillinger. Der er dannet en støttefor
ening, som vil prøve at rejse de fornødne mid
ler til fortsat at holde turistkontoret beman
det.

Fra næste skoleår reducerer kommunen an
tallet af lærerstillinger med seks. Der bliver 
ikke tale om afskedigelser; en lærer har selv 
søgt sin afsked, og fem andre har søgt orlov, 
så der bliver ingen problemer det første år.

Ringkøbing amt har foretaget en under
søgelse af vandet i Skjern Å-systemet. Omend 
der fortsat er problemer, kan det konstateres, 
at vandkvaliteten er bedre end i andre egne af 
landet.

Finn Nørbygaard - alias Karl Ejnar fra TV- 
DRs »Ærlige Otto« har givet Borris ganske 
gratis reklame. Det er man glad for i Borris, 
hvor man planlægger at udbygge samarbejdet 
med Finn Nørbygaard i forbindelse med årets 
sognefest.

Supermarkedet »Det nye Spar« har fået ny 
bestyrer. Det er den 24-årige Brian Thomsen 
fra Tarm, der med kort varsel afløser Leslige 
Henriksen, der flytter til Hadsten.

Også Skjern Operaens sidste forestilling 
var en succes; forestillingen blev overværet af 
kulturministeren med frue. Også borgmester 
Viggo Nielsen var til stede og skænkede 
10.000 kommunale kroner til aktørernes af
slutningsfest.

Skjern Vindmøllelaug har holdt general
forsamling. Formanden oplyste, at laugets tre 
vindmøller ved Ganer har produceret så me
get energi, at der bliver et pænt overskud.

Den megen anerkendelse, der er blevet til
delt Skjern-operaen blev efter den sidste fore
stilling suppleret med »årets Skulderklap«, 
der gik til Jens Peter Krabbe, der ikke i den 
sidste tid har haft mange ledige stunder til at 
tænke over, hvordan kan skal arbejde videre 
med de kræfter, der har været samlet om 
opera-projektet.

Skjerns kommunes miljøtilsyn har udsendt 
beretning, hvoraf det fremgår, at landbrugets 
forurening er for nedadgående. Kommunen 
vil derfor nedprioritere tilsynet med landbrug 
og forøge tilsynet med virksomheder, der i 
miljøloven nævnes som særligt forurenende.

Skjern-afdelingen af Statsanstalten for 
Livsforsikring, der indtil for nylig var truet af 
lukning, står nu for en forøgelse af virksom
heden. Afdelingen får status som kundecen
ter for Skjern, Tarm, Ringkøbing og Vide
bæk kommuner.

Den omfattende istandsættelse af Skjern 
kirke nærmer sig nu sin afslutning; for tiden 
er man i gang med at fuge tårnet efter sand
blæsning, og derefter slutter arbejdet med re
paration af sideskibenes tag.

Maj 1990
Borgmester Viggo Nielsen vil ikke love, at 
kommunen kan støtte tennisklubbens ønsker 
om bygning af en hal. Tennisklubbens halud
valg har fremsendt to forslag til finansiering, 
nemlig en model med et årligt tilskud fra kom
munen på 150.000 kr. og et med et engangstil- 
skud på 900.000 kr.

Borgmesteren sendte ca. 100 cyklister ud på 
første »Tour de Pedal«. Løbet køres hver tirs
dag i maj med start fra Skjern bibliotek. Sid
ste gang løbet blev kørt var i 1986.

Willy Egmose vil gerne vise, at musiklivet i 
Skjern ikke er slut, fordi operaen er forbi. 
Med »Willys Jeep« gav han en flot koncert i 
kirken, hvor koret endnu engang demonstre
rede sin velkendte alsidighed og musikglæde.

Det planlagte hotel- og kursuscenter ved 
Dejbjerg er tilsyneladende løbet ind i van
skeligheder. Projektet skulle være påbegyndt 
den 1. april, men der er endnu intet sket. Ad
vokat Jan Dall fra Haderslev, der er formand 
for aktieselskabet kan i øjeblikket hverken 
be- eller afkræfte, at der er problemer; men 
der er fra flere sider rejst tvivl om projektets 
rentabilitet.

Chefen for Det kongelige teater, Boel Jør
gensen, er åbentbart en af de få kulturperson
ligheder, der ikke kunne nå at besøge Skjern 
for at se Aladin. Hun har til gengæld forsøgt 
at få operaen til København, men det måtte 
Jens Peter Krabbe sige nej til.

Lejerbo har planer om opførelse af et antal 
nye boliger, oplyser forretningsføreren for 
Lejerbo , Ernst Høi, der dog endnu ikke har 
detaljer om projektet. Det kan betyde op
førelse af ialt 60 lejligheder i 1991 og 1992 og 
muligvis tillige 21 mere allerede i 1991.

Endnu inden man rigtig er kommet igang 
med det systematiske arbejde, har det udvalg, 
der arbejder med projektet »Bevar Turistche
fen«, indsamlet over halvdelen af det beløb, 
man har sat sig som mål.

På næste byrådsmøde fremlægger forman
den for socialudvalget en såkaldt »Børne
pakke«, der indeholder en lang række forslag 
til pasningsordninger og fritidsordninger for 
børn. Bl.a. henleder man opmærksomheden 
på, at Skjernå-skolen snart kommer til at stå 
tom, og socialudvalget mener, at skolen 
kunne danne rammen om Skjern Fritidsklub, 
Aktivitetsstuen, og evt. en ungdomsklub.

En af Civilforsvarets trofaste støtter gen
nem mange år, den nu 76-årige Gunnar Jen
sen, fik af borgmesterens hånd overrakt Kong 
Frederik den IXs hæderstegn for lang og tro 
tjeneste. Gunner Jensen har været med i CF 
fra 1945, dengang det endnu hed Det civile Be
redskab.

Nylandsvej 8 i Skjern, der siden 1985 har 
været medborgerhus, skal nu rives ned og give 
plads for parkering.

Prins Joachim har måttet melde afbud til 
Amtsdyreskuet i Skjern. Prinsen er på rejse i 
udlandet, og kan derfor ikke afse tid til be
søget.

Turistforeningen i Skjern har haft held med 
den nyopsatte storkerede på stationsbygnin
gen. Det ser ud til, at et storkepar har til hen
sigt at slå sig ned for sommeren; storkene har 
efter et par dage i reden tilsyneladende god
kendt beboelsen og planlagt en familieforø
gelse.

Foreningen Soldaternes Venner agter at 

åbne en ny genbrugsbutik . Ejendommen på 
hjørnet af Østergade/Finderupsvej, der tid
ligere har indeholdt en gartner for retning, er 
udset til at huse butikken.

Radio Adalen har aftalt et samarbejde med 
Radio Klitholm fra Hvide Sande under forud
sætning af lokalradionævnets godkendelse. 
Det er hensigten, at de to radiostationer vil 
sende på samme frekvens, således at Klitholm 
sender fra morgenstunden og indtil Ådalen 
begynder kl. 15.30.

Det ser ikke ud til, at der kan skaffes enig
hed blandt Skjerns handlende om den lange 
lørdag. Enkelte forretninger har besluttet sig 
til at lukke tidligt; men der er bestemt ikke 
enighed i rækkerne.

Det forslag til ny struktur i kommunalfor
valtningen, som chefgruppen på rådhuset har 
udarbejdet, blev godkendt på byrådsmødet.

Byrådets »Børnepakke« er blevet enstem
migt vedtaget, men med den bemærkning, at 
forældrene i landsognene skal høres, før ord
ningen træder endeligt i kraft. Socialudvalgs
formanden beklagede, at der ikke er givet for
ældrene tilstrækkelige muligheder for at ud
tale sig om ordningens forskellige pasningstil
bud og priserne for pasning.

Som ventet, blev der dannet en ny venstre- 
forening i Skjern komune. Foreningen fik på 
den stiftede generalforsamling navnet »Ven
stre i Skjern, Stauning og Dejbjerg«. General
forsamlingen valgte ny bestyrelse, der nu skal 
konstituere sig.

På Skjern Fjernvarmecentral er der nogen 
bitterhed på grund af de salgsmetoder, som 
naturgasselskabet anvender. Man lokker med 
gratis udlandsrejse, og det på trods af, at pen
gekassen er tom. Kontorchef Krogh Hansen, 
der er formand for fjernvarmecentralen, me
ner, at fjernvarmecentralens kunder, der jo nu 
tvinges til at bruge naturgas, også burde have 
en ferierejse som præmie.

Skjerns populære storkepar har ikke 
samme sympati i hele byen. En dame fra 
Skjern blev lidt knotten, da en af storkene af
lagde besøg i hendes guldfiskedam, hvor den 
fortærede den største af fiskene. Turistchefen 
lover erstatning.

Vandværk Øst, der for tiden er igang med 
en stor udvidelse, har haft problemer med 
nogle nye ventiler, der er leveret fra Østrig. 
Det betyder én forsinkelse på ca. 14 dage, og i 
den tid må værket bede om, at især havevan
dingen sker med omtanke.

Byrådet har vedtaget at ansætte Frank 
Laursen som skoleinspektør på Amagersko
len med virkning fra 1. april. Frank Laursen 
har været konstitueret i stillingen siden han 
forlod jobbet som inspektør på Byskolen.

Ib Ross Niklassen, ekspeditionssekretær 
ved skatteforvaltningen, er bevilget afsked 
med pension fra 1. august.

Skjern Handelsforening har besluttet at 
fortsætte sommeren over med den lange lør
dag en gang om måneden.

Det meget omtalte hotel-projekt ved Dej
bjerg er nu droppet. Det har ikke været muligt 
at rejse den fornødne kapital til gennemfø
relse af byggeriet. Golfklubben agter dog at 
udvide golfbanen til 18 huller, selv om der 
ikke bygges hotel- og kongrescenter.

Formanden for Skjern-hallen, direktør 
Jørn Andersen, er ikke så glad for tennisklub
bens planer om en hal ved Skovløkken.
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Veteranfly-samlingen i Stauning regner 
med snart at have en komplet samling af de 
danskbyggede KZ-fly. Danmarks Flymuseum 
i Billund har overladt Stauning en KZ 2 sport, 
og det sidste hul i samlingen vil snart være ud
fyldt, idet man snart modtager endnu et fly, 
som for tiden samles i Århus.

Forstanderen for Vestjydsk Handelsskole 
har søgt 5 mio. kr. fra EF til støtte til kurser 
for ungdomsarbejdsløse og langtidsledige. 
EF’s sociale fond har stillet i alt 792 mio. kr. 
til rådighed for Danmark, og disse penge skal 
først og fremmest anvendes til uddannelse af 
bl.a. disse truede grupper.

En ny virksomhed har set dagens lys i 
Skjern. Firmaet Vest-Fiber har på Stålvej 
startet en produktion af glasfiber, i første om
gang som underleverandør til Vestas. Den nye 
virksomheds leder er Ejler Kirkegård, der i 6 
år har været ansat på Vestas.

Bevaringsforeningen i Skjern er bange for, 
at kommunen i forbindelse med planerne for 
bymidten ikke har øje for værdien af en mere 
samlet planlægning. Foreningen nedsætter nu 
en arbejdsgruppe, som i løbet af sommeren 
skal komme med et oplæg til kommunens 
planlæggere.

Skjern kommune har dummet sig i en mil
jøsag, som blev behandlet i Vestre Landsret. I 
sagen, der drejede sig om forurening af et 
vandløb, stillede man med en række fotogra
fier af vandløbet, hvor man i stedet burde 
have medbragt vandprøver.

Det går så godt for MUK Air’s beflyvning 
af ruten Stauning-Kastrup, at man overvejer 
at genindføre tre daglige afgange fra Stau
ning. »Belægningsprocenten har været fin«, 
siger lufthavnschef Lykke Larsen.

Vestjydsk Handelsskole vil gøre et nyt for
søg på at få lov at gennemføre markedsøko
nom-uddannelse. Skolen mener, at der i for
bindelse med de politiske forhandlinger om at 
øge antallet af uddannelsespladser, skulle 
blive en chance for at få uddannelse af mar
kedsøkonomer hertil.

De lokale lystfiskerforeninger havde glæde 
af deres Skjern Å-dag. Mere end 300 børn og 

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

Flügger byggefinish

malermester 
Børge Sørensen 
Bredgade 19, 6900 Skjern. 
Tlf. 97 35 03 06.
Åben 8-17,30, fredag 8-19, 
lørdag 9-12.

voksne deltog.Vinder af konkurrencen blev 
den 16-årige Peder Christensen fra Skjern 
med en bækørred på 1,4 kilo.

Ringkøbing amtskommune har foræret en 
sejlbåd til seks institutioner for handicappede 
i Skjern. Båden skal bruges på skift af de seks 
institutioner.

Det selvbestaltede udvalg, som påtog sig at 
skaffe midler til turistkontorets fortsatte 
drift, er nu tæt på at nå sit mål. Man påtog sig 
at skaffe 100.000 kr. for hvert af årene 1991 og 
92, og man har nu nået de 90.000.

Chefen for Skjernoperaen oplyser, at der 
nu er truffet beslutning om at opføre »Ala- 
din« i Musikhuset i Århus. Det er Århus amts
råd, der står bag invitationen, og operachefen 
håber på, at dette er begyndelsen til et udvidet 
kulturelt samarbejde.

Juni 1990
Varde Bank har åbnet sine nye lokaler, og 
havde i den anledning besøg af ca. 2000 gæ
ster i det tidligere Hotel Skjern, der nu rum
mer bankens lokaler.

En storkeekspert fra Randers har besøgt 
Skjern for at studere vore lokale eksemplarer. 
Han har kunnet konstatere, at den ene stork 
er dansk af fødsel; den anden kommer for
mentlig fra Tyskland.

Dansk Tipstjeneste har bevilget 100.000 kr. 
til den fremtidige Skjern Å Naturpark. Pen
gene skal ikke bruges til etablering af parken, 
men til den turistmæssige markedsføring af 
parken.

Tricotage Farveriet i Skjern får ikke den 
hjælp fra miljøministeriet, som man havde 
håbet. Ministeriet udtaler i sagens anledning, 
at Ringkøbing amt har handlet i overensstem
melse med de gældende regler.

Fanger i Sdr. Omme statsfængslet har re
staureret den Thunderjet, som Veteranflymu- 
seet i Stauning har som vartegn.

Loftet i Skjern Hal 2 skal fornys. Ved licita
tionen viste det sig, at tilbudene lå meget tæt 
på hinanden. Det ser ud til, at arbejdet vil 
kunne udføres for godt 150.000 kr.

Der er tilmedt 81 elever til Husflidseftersko
len.

Skjern kommune har accepteret, at de ialt 
95 bygrunde, som kommunen ikke i øjeblik
ket kan sælge, må benyttes af naboer til have
brug. Det er også tidligere sket i et vist om
fang, men nu er det altså officielt tilladt.

Amtsfællesskuet i Skjern havde godt be
søg, idet mere end 7.500 betalende gæster var 
nok til at gøre fællesskuets kasserer tilfreds. 
Desuden besøgtes skuet af ca. 1.500 udstillere 
og flere hundrede børn, og alle nød det gode 
dyrskuevejr.

Plejehjemmet Enghaven skal ombygges 
med 1- og 2-rumsboliger; ombygningen skal 
begynde i august i år og vil vare ca. 10 måne
der. Prisen for arbejdet vil komme til at ligge 
på godt 2 mio. kr.

Skjern-Egvad Museumsforening har holdt 
generalforsamling på Bundsbæk Mølle. For
manden, Egon Søgaard, kunne i sin beretning 
oplyse, at der er hold på økonomien, og det 
fremgik da også af regnskabet, der blev frem
lagt af kasserer Henry Olesen, Skjern. Det vi
ste en omsætning på godt 3 mio. kr. og et 
overskud på ca. 80.000 kr. På mødet præsen
terede museumsleder Kim Clausen en spæn
dende raport om Vestjyllands Økomuseum.

Skjern Brandvæsen har haft et hold på 10 
mand med som deltagere i DM i brandkund
skab. Holdet klarede en plads som nr. 8.

Skjern har fået sin første pengeautomat, 
idet Skjern Bank har opstillet automaten i 
forhallen. For at komme ind i forhallen skal 
man bruge et Dankort eller et Visa-Dankort; 
dog kan bankens egne kunder også anvende 
de interne hævekort både til døren og til pen
geautomaten.

Møbelfabrikken Nipon regner med snart at 
flytte fra Lem til Skjern. Direktør Mogens 
Johnsen regner med at bygge på Stål vej.

Turistchef Anne Lise Kongshede oplyser, at 
hun har fået adskillige henvendelser fra østty
skere, som planlægger ferieture til Danmark. 
Det er fiskeriet i Skjern å, der lokker østty
skerne.

Skjern GF har holdt en kaotisk generalfor
samling, hvor alle skændtes med alle.

Med mange smukke ord overraktes teater
journalisternes initiativpris til musikkonsu
lent Jens Peter Krabbe Nielsen. Anledningen 
var naturligvis Skjern-operaens opførelse af 
Aladdin.

Skjern Produktionsskole har søgt om til
ladelse til at forøge antallet af elever. Man reg
ner med at kunne optage yderligere 15 elever, 
uden at det bliver nødvendigt at overskride 
budgettet.

Årets første underholdningsaften »Under 
bøgen« på torvet bag Skjern Bank blev en rig
tig familieaften. Vejret var ideelt, og både 
børn og voksne nød den veltilrettelagte under
holdning med bl.a. Skjern Harmoniorkester.

Den fælles lydavis for Skjern og Egvad 
overvejer at indføre en indlæsningstjeneste 
for læsehandicappede.

Slagteriet i Skjern er måske med i planerne 
om en ny stor fusion med slagterierne i Ålborg 
og Vrå. Det vil ikke betyde ændring af pla
nerne for Skjern slagteri; det skal som al
lerede bestemt ombygges til en moderne op
skæringsfabrik.

På den ekstraordinære generalforsamling i 
SG, genvalgte man enstemmigt den for en uge
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siden fratrådte formand, Elmo Flaskager 
Hansen, som formand for et år. Dermed er 
der sat et punktum for de interne stridigheder 
i foreningen.

Det nye kraftvarmeværk blev indviet og er 
nu klar til at blive taget i brug. Værket har ko
stet 61 mio kr. og er en ny og mere miljøvenlig 
konstruktion. Der skal produceres både elek
tricitet og fjernvarme, og det sker - som det 
første sted i Danmark - ved naturgas.

Et af de større projekter til fornyelse af cen
trum i Skjern bliver snart forelagt i byrådet. I 
firkanten Bredgade - Nørregade - Nygade - 
Nygårdsvej skal der opføres ialt 18 nye boliger 
som Lejerbo og Byfornyelsesselskabet Dan
mark står for.

Skjern kommunes regnskab for 1989 blev 
bedre end ventet. Der var budgetteret med en 
forringelse af kassebeholdningen på 5 mio; 
men i stedet skete der en forbedring på ca. 3 
mio.

Vestjydsk Handelsskole har nu fået tilla
delse til at starte på uddannelse af markeds
økonomer. Det er en to-årig uddannelse, og 
den er rettet mod både studenter, HF’ere og 
handelsskolestudenter.

Vetaranflymuseet i Stauning regner med, at 
man snart er færdig med at reparere det KZ- 
fly, som Zone-redningskorpset i 1945 udlånte 
til Grev Folke Bernadotte under hans atbejde 
med at redde KZ-fanger fra Tyskland. Flyet, 
der er bygget i 1944, var først ambulancefly, 
men har derefter ført en noget omflakkende 
tilværelse.

Skjern provsti regner med, at man i de 
kommende år kan holde kirkeskatteprocen
ten uændret.

Skjern byråd har tiltrådt beslutningen om 
at ansætte en fælles »markedsføringschef« 
(det vi hidtil har kaldt turistchef) for hele fjor
dregionen. Turistforeningeren i de fem fjord
kommuner har tiltrådt planen. Den nuvæ
rende turistchef i Skjern, Annelise Kongs
hede, er modstander af planen, og dens 
iværksættelse vil formentlig betyde, at hun 
forlader turistarbejdet i regionen.

En gammel Skjern-dreng, landinspektør 
Moesgaard Iversen, Herning, har foræret 
hvert medlem af byrådet et eksemplar af den 
nye højskolesangbog, med håbet om at byrå
det vil benytte den flittigt.

Miljøministeren har opfordret dommer 
Mona Kastrup til at indtage formandsstolen i 
det nye rådgivende Skjern Å-udvalg. Det bli
ver dommer Kastrups opgave at være en slags 
opmand i udvalget, der er sammensat af re
præsentanter for kommunerne, lodsejerne og 
implicerede foreninger.

Kulturudvalget har besluttet at udskifte alle 
lamper på Amagerskolen. Der er tale om en 
engangsudgift på lidt over 0,5 mio. kr. Den 
årlige besparelse på el-regningen anslås at 
blive 122.000 kr. så udskiftningen er indtjent 
på ca. 5 år.

Juli 1990
Arbejdsløsheden faldt med ca. 10% i Skjern 
fra marts til april, viser en opgørelse fra ar
bejdsformidlingen.

Som forudset ønsker Skjerns turistchef, 
Annelise Kongshede, ikke at fortsætte i sin 
stilling under de ændrede vilkår, som opstår 
ved ansættelse af en »marketingschef« fælles 

for fem kommuner. Turistchefen har sagt sin 
stilling op pr. 1. januar.

Kommunaldirektør Erik Lorentzen er 
mildt sagt forbløffet over DSB’s optræden. 
DSB har uden varsel startet nedrivningen af 
de gamle kolonnehuse ved jernbanen, som 
kommunen forhandlede om at købe med 
tanke om at indrette dem til museum, støttet 
af bl.a. Dansk Jernbaneforbund.

Indbyggertallet i Skjern kommune er vok
set i det forløbne år. Folkeregisteret oplyser, 
at indbyggertallet nu er på 12.563, hvilket er 
27 mere end 1. juli sidste år.

Det mange gange omtalte projekt om en 
Miljøstergade, er nu i hus; de sidste lodsejere 
har givet deres tilslutning, og man regner 
med, at projektet er færdigt i maj-juni 1991. 
Det kommer til at koste kommunen 1,2 mio. 
medens lodsejerne i Østergade skal bidrage 
med 600.000 kr.

Diskussionen om turistarbejdet i Skjern 
bølger stadig. Modstanderne af den fælles 
markedsføringschef for de 5 fjordkommuner 
fører nu i marken, at der mellem Ringkøbing 
og Ribe amter er truffet beslutning om et sam
arbejde, der overlapper kommunernes. Hvis 
dette er rigtigt vil Egon Søgaard, der er en af 
byrådets repræsentanter i turistforeningens 
bestyrelse, have sagen op til fornyet overvej
else.

Kommunens kulturudvalg har afleveret sit 
oplæg til budgettet for 1991. Der bliver som 
ventet ikke plads til de store forbedringer, der 
skal spares, men der er alligevel blevet plads til 
et forslag om et ungdomshus, som skal ind
rettes i Byskolen. - Det såkaldte kantinefra
drag blev en dyr historie for Skjern kom
mune. Ialt har kommunen måttet tilbagebe
tale ca. 1,3 mio kr. til ca. 500 skatteydere.

Det er ikke alle medarbejdere på slagteriet i 
Skjern, der er tilfredse med de nye forhold på 
slagterier efter sammenlægningen med Ox- 
Export i Holstebro. Man har lovet, at der ikke 
vil ske afskedigelser; men det gælder dog ikke 
det administrative personale; hertil kommer 
så, at en del af slagteriets arbejdere skal om
skoles, hvilket sker til en noget lavere løn. 
Flere af de ansatte overvejer at forlade slagte
riet.

Stauning Lufthavn har i første halvår af 
1990 haft en betragtelig nedgang i passagertal
let.

Vestjydsk Handelsskole oplevede en kede
lig »svipser« med hensyn til sine elever på 
markedsøkonomstudiet. Da undervisnings
ministeriet offentliggjorde, hvem der var op
taget på de videregående uddannelser, var der 
ikke optaget elever på Vestjydsk Handels
skole. Det viste sig at være en fejl, og de på
gældende skulle nu have fået besked om op
tagelsen.

August 1990
Den nye husflidsefterskole blev indviet under 
stor festivitas; der var mødt 250 mennesker 
frem, og skolen fik både mange pæne ord og 
mange gaver med på vejen. Den 12. august er 
skolen klar til at modtage sine første elever.

Færdselspolitiet har foretaget fartkontrol i 
sydkanten af Skjern. Der blev taget kontrol 
på ialt ca. 300 biler, og resultatet blev, at man 
noterede 29 fartsyndere, en enkelt med en ha
stighed på 84 km/t hvor højest tilladte er 50.

Femilet A/S har besluttet at nedlægge sin 
afdeling i Skjern. Produktionen vil blive flyt
tet til Herning og noget af den til Portugal, 
hvor lønninger og produktionsomkostninger 
er lavere. I Skjern betyder det afskedigelse af 
25 medarbejdere, hvoraf nogle måske vil få 
tilbudt arbejde i Herning.

Arbejdsformidlingen i Ringkøbing amt har 
besluttet at nedlægge AF-kontoret i Skjern. 
Borgmester Viggo Nielsen er ked af, at det har 
været nødvendigt at træffe denne beslutning; 
men der var ingen anden udvej. Amtet er ble
vet pålagt at spare 20 procent på næste års 
budget.

Restaurant Montana genåbner nu med en 
ny ejer, der udelukkende vil have spiserestau- 
rant. Der bliver mulighed for både det tradi
tionelle danske køkken og mere eksotiske ret
ter hentet fra græsk og kinesisk madkunst.

Skjern Bank har offentliggjort sit halvårs
regnskab, og banken er tilfreds. Det er lykke
des at holde samme pæne resultat som hidtil. 
Banken har haft en lidt mindre indtjening pr. 
kunde, men har til gengæld fået flere kunder.

Ved skolestarten var der i år 149 nye elever i 
Skjern kommune.

Skjern Handelsforening har vedtaget, at 
man opgiver den lange lørdag, i hvert tilfælde 
når det gælder sommerperioden. Nogle su
permarkeder, der ikke er medlemmer af han
delsforeningen, fortsætter måske.

Forårets slagsmål om blomsteramplerne i 
Skjern er nu ved at komme igang igen. I år 
reddede personaleforeningen i revisionsfir
maet K. E. Jensen blomsterne.

Uroen omkring turistkontoret fortsætter; 
derfor er turistforeningens bestyrelse ved at 
gå i stykker, idet handelsforeningens to med
lemmer har forladt bestyrelsen med øjeblik
kelig virkning.

Erhvervsrådene i Skjern og Egvad tager nu 
et fælles initiativ og etablerer et kursus for er
hvervsfolk. Kurset skal foregå på Vestjydsk 
Handelsskole.

Entreprenør Fl. Rohde er genvalgt som for
mand for bestyrelsen for Teknisk Skole.

Skjern kommune får flere penge i skatte
kassen end forventet.

Byrådet behandler i denne uge et forslag 
om sammenlægning af CF i Skjern og Tarm. 
Forslaget er allerede godkendt af byrådet i Eg
vad, og der forventes ikke nogen modstand i 
Skjern.

MUK Air har ændret på fartplanen for 
Stauning Lufthavn. Der er tale om ret om
fattende ændringer.

Den seneste udvidelse af det kommunale 
renseanlæg er blevet noget billigere end be
regnet; der er i forhold til de budgetterede ud
gifter opnået en besparelse på ca. 1 mio. kr.

I forbindelse med den udstilling, som lo
kale kunstnere p.t. afholder på rådhuset og 
biblioteket, undersøges det, om der er til
strækkelig stor kunstinteresse til, at der kan 
dannes en kunstforening for Skjern-Tarm.

Fra 3. september ændrer Skjern bibliotek 
sine åbningstider. Som noget nyt kan der på 
mandage lånes bøger fra kl. 10; til gengæld 
lukkes der på torsdage kl. 18 i stedet for kl. 20.

Så lykkedes det da endelig at få indstillet to 
byrådsmedlemmer til miljøministerens 
Skjern Å-udvalg. De to indstillede blev borg
mesteren og Tove Lundøe Poulsen.

Jydsk Telefons tele-butik i Skjern lukker 
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med udgangen af august - som følge af libera
liseringen på tele-markedet.

Byrådet besluttede, at civilforsvaret sam
menlægges med Egvad civilforsvar.

I Skjern kommune starter en ny sæson i 
ungdomsskolen. Der bliver en stor variation 
af tilbud til alle unge mellem 14 og 18 - lige fra 
squaredance og surfing til latin og elektronik.

Skjern Garden har deltaget i et stævne for 
ungdoms-garder, der fandt sted i Års. Skjern 
Garden klarede sig godt på trods af, at garden 
er en af de yngste; man kom hjem med 2 tredi- 
epladser og megen ros fra det fine dommerpa
nel.

Røde Kors afholder i denne uge internatio
nal konkurrence i førstehjælp i Stauning. Der 
deltager hold fra Øst- og Vesttyskland, Hol
land og Danmark. Udover konkurrencen vil 
Røde Kors foranstalte husstandsindsamling 
og tombola på Mølletorvet.

Det er lykkedes Skjern kommunes beskæf
tigelseskonsulent at få EF-tilskud til opret
telse af to kurser for ledige i Skjern-Tarm. Der 
er givet 1,2 mio. kr., dels til et kursus, der kal
des »Kvinder i Jernindustrien«, dels til et er
hvervskursus for unge ledige.

Teknisk Skole har holdt åbent hus for ar
bejdsgivere, i håb om derved at kunne skabe 
interesse om at skaffe praktikpladser til ele
verne. Det var lidt af en dukkert, at der ikke 
kom en eneste arbejdsgiver.

På en ekstraordinær generalforsamling har 
foreningen »Gamle danses Værn« besluttet at 
nedlægge sig selv. Foreningen har eksisteret i 
40 år.

Der er planer om at starte en højskole for 
ordblinde i Skjern. Borgmesteren har overfor 
amtsforeningen af ordblinde ladet forstå, at 
man fra kommunens side kan stille lokaler på 
Byskolen til rådighed, og at der på skolens 
sportsplads evt. kan opføres et kollegium, 
som der vil blive brug for.

Det kraftige tordenvejr, som gik over 
Skjern i løbet af torsdag, kom også på »lyn
visit« i Radio Ådalen. Lokalradions tekniker 
fik et kraftig stød (og en slem forskrækkelse), 
og mixerpult blev ødelagt. Lynnedslaget be
tød en kortere afbrydelse af programmerne.

September 1990
Skjern Å-camping har haft en usædvanlig fin 
sæson. I løbet af to år har man næsten for
doblet antallet af overnatninger, og det er 

Vi klarer alt det elektriske
- såvel nyt som reparationer
- landbrugsinstallationer
- industri-installationer
- hvidevaresalg og reparationer
TILBUD GIVES - ring til Ole I

Vi forhandler også °

Geiwex
Genvex Klimateknik a/s

tomhehvej-

jvtkôÂAÎroSÆA-
ShJE.HN 
irVElAS’

0ONOE S CO \\
\>X

SERVICE 
97 35 11 88

EL-VÆRKSTEDET
Tømrervej 6.6900 Skjern . Telefon 97 35 11 88

indusihivej~

man meget tilfreds med. Jytte Friis - cam
pingpladsens værtinde - har et forslag til løs
ning af turistkontorproblemet. Man skal bare 
lægge turistkontoret ud til campingpladsen.

Der er indkommet et ændringsforslag til 
det kommunale budget. En gruppe i byrådet 
ønsker at anvende yderligere 400.000 kr. om 
året på at forøge bistanden til personer, der 
kræver megen pleje i hjemmet, således at sy
gehuspatienter kan udskrives tidligere.

Der har fortsat ikke meldt sig tilstrækkeligt 
mange indsamlere til ’Flygning 90’.

Politiets opgaver er mangeartede. En af de 
mere særprægede har været at indfange en 
omflakkende gås på Østergade. Men også 
dette klarede politiet, der afleverede gåsen på 
dyrlægegården.

Endnu et ændringsforslag er indkommet til 
kommuens budget. En gruppe i byrådet øn
sker at anskaffe nye computers til skolerne. 
Det vil koste 200.000 kr.

Miljøstyrelsen har givet endelig godken
delse af de nye regler for kanosejlads på 
Skjern Å. Der bliver efter disse plads til i alt 
125 udlejningskanoer på åen, og samtidig er 
reglerne for færdselen på åen strammet op.

Kommunen har måttet tage til efterretning, 
at arbejdsformidlingen i Skjern bliver ned
lagt; men borgmesteren vil forsøge at lade 
kommunen overtage visse af de opgaver, der 
hidtil er løst af arbejdsformidlingen. I det 
mindste vil borgmesteren kræve, at arbejds
løse skal kunne melde sig ledig uden at skulle 
rejse til Herning eller Holstebro.

Det nye Spar på Finderupsvej i Skjern står 
fra 29. september uden daglig leder, idet che
fen er blevet fyret. Dagrofa, der hidtil har dre
vet forretningen, forsøger at afhænde den, 
men har endnu ingen køber.

Den stigende konkurrence i købmands
branchen betyder også, at købmand Finderup 
går ind i et større samarbejde. Forretningen 
skifter om kort tid navn til ’Finderup Super
land’.

Den anonyme telefonrådgivning, der under 
navnet ’Nøddeknækkeren’ har fungeret i 
Skjern i ca. fem måneder, lukker nu.

Veteranflysamlingen i Stauning har fået en 
ny opgave, idet et gammelt KZ-VII fly er ble
vet skænket samlingen af Karl E. Danielsen, 
København, der har brugt flyet til luftfoto- 
grafering.

Der var mange besøgende til Stauning Luft
havns 25 års jubilæum.

Hjemmeværnets idrætsforening har af
holdt en mini-triatlon konkurrence, som 
havde stor deltagelse. Vi kan som Skjern-bor- 
gere trøste os med, at vor borgmester, der del
tog i konkurrencen, havde kræfter til at gen
nemføre, dog ikke i samme fine tid som al
derspræsidenten, direktør Jørn Andersen.

Vi er ikke færdige med Skjern Operaen. 
Regnskabet er ved at være gjort op, og vi kan 
rose os af, at der kun er givet 300 kr. i tilskud 
til hver billet. Vi må trøste os med, at arrange
mentet havde kostet langt mere, hvis det 
skulle have været opført af professionelle 
kræfter.

Skjern Operaen er også gået i gang med at 
overveje, hvad det næste projekt skal være. 
Man overvejer operaerne Balders Død og 
Holger Danske, og de første forsøg på at opnå 
EF-støtte til projektet er under opsejling.

Der må regnes med ganske betydelige be
sparelser på personalekontoen, hvis kommu
nen skal få budgettet til at hænge sammen i de 
kommende år. Selv om arbejdstiden forkor
tes, skal der spares godt 20 stillinger i løbet af 
de kommende 3 år, viser budgetforhandlin
gerne.

Forhandlingerne forud for det næste bud
getmøde viste, at der nok ikke kan skaffes 
flertal for at ansætte flere hjemmehjælpere 
og heller ikke for at købe nyt EDB-materiel til 
skolerne.

Fra 1. januar er Civilforsvaret i Skjern og 
Egvad lagt sammen. Efter beregningerne vil 
man derved spare over 300.000 pr. år.

Kommunen henter nu en to år gammel rap
port om turistpolitikken frem fra gemmerne. 
Den skal - sammen med andre emner på det 
kulturelle område - drøftes på en særlig by
rådskonference den 23. oktober.

Skjern Tricotage-Farveri er ikke imponeret 
af amtsrådets forsøg på at forsvare sin hand
ling i sagen om spildevandsrensning. Farveriet 
finder fortsat, at amtet med vidt forskellige 
krav til renserierne i amtet har skabt konkur
renceforvridning, som har kostet 40 jobs i 
Skjern.

Det kan kun vække glæde, at kommunens 
plejehjem selv har løst problemerne omkring 
behov for forøgelse af personalenormerin
gerne. Uden indgriben fra socialudvalget har 
man selv foretaget en omfordeling af timerne 
på nogle af kommunens plejehjem, således at 
ekstrabevillinger kan undgås.

Socialudvalget og økonomiudvalget i kom
munen har fået en god idé. Man vil i frem
tiden ansætte personale i aktivitetsstuerne un
der kommunen og ikke i den enkelte institu
tion. Det vil gøre det lettere at flytte folk om
kring.

Skjern Erhvervsråd har skaffet i alt 13 
praktikpladser; men interessen blandt EFG- 
eleverne har ikke været overvældende. An
tallet af ansøgninger har været overraskende 
lille - kun atten har søgt.

Skjern Husmoderforening havde stor suc
ces med sin modeopvisning i »Cirklen«. Der 
var ikke plads til alle de, der gerne ville have 
set opvisningen. Nu må man se sig om efter et 
bedre egnet lokale til næste gang. Der var 165 
betalende gæster.

Skjern byråds kulturudvalg har besluttet at 
yde et tilskud på 10.000 kr. til køb af en bus til 
handicap-idrætsforeningen.

Teknisk Skole og Produktionsskolen i 
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Skjern har tilsammen fået godt 1,2 mio kr. i 
EF-tilskud.

Vognmand H. E. Clausen inviterede turist
chefen på lufttur i sin nye lift for at se på stor
kereden, hvis beboer er taget på ferie under 
sydligere himmelstrøg.

Det bliver den hidtidige medhjælper på tu
ristkontoret, der skal lede kontoret videre ef
ter turistchefens fratræden. Helle Jørgensen 
får den fine titel af bureauleder.
20. Der er igen sket et lille fald i ledigheden i 
Skjern kommune. Faldet er dog mindre end 
1% og betyder, at der er kommet 22 mere i ar
bejde.

Flygtning ’90 mangler indsamlere, som den
7. oktober vil deltage i husstandsindsamlin
gen.

Henning Lysholm fra KRF går i rette med 
venstres Hanne Severinsen; han vil ikke an
vende Danida-penge til lande i Østeuropa.

Teknisk Udvalg kan ikke blive enig med Be
varingsforeningen i Skjern om fremtiden for 
DSB’s gamle pakhus. Teknisk udvalg indstil
ler til byrådet, at pakhuset ikke skal indgå i de 
planer, der skal udarbejdes for center-byg
geriet. Bevaringsforeningen vil bevare pak
huset som en mulig udstillingsbygning.

Stauning Lufthavn var ramme om den stør
ste fredsmæssige katastrofeøvelse, der er 
holdt i Ringkøbing amt. Øvelsens grundlag 
var et fingeret flystyrt i lufthavnen, og ialt del
tog ca. 250 personer fra Falck, Cicilforsvaret, 
Hjemmeværnet og politiet.

Skjern Bibliotek havde stor succes med sit 
bogudsalg søndag eftermiddag. 500 menne
sker benyttede lejligheden til at gå på jagt 
blandt de kasserede bøger. I alt blev der solgt 
bøger for 10.000 kr. som efter de nye planer 
skal indgå i bibliotekets driftsbudget.

På grundlag af en klage fra en lokal restau
ratør vil kommunens tekniske udvalg ind
skærpe over for taxa-vognmændene i Skjern, 
at de har pligt til at oprette en vagtordning. 
Såfremt vognmændene ikke selv kan finde en 
tilfredsstillende ordning, kan kommunen 
rejse en politisag, for det er vognmændenes 
forpligtelse efter loven.

Forsøget på at danne Skjern-Egvad kunst
forening er lykkedes fuldt ud. På det ind
ledende møde meldte der sig over 100 med
lemmer. Foreningen har allerede valgt sin før
ste bestyrelse, hvor overbibliotekar Lone 
Thaarup blev formand.

Den lokale komite for landsindsamlingen 
»Flygtning 90« har afholdt et arrangement i 
Skjern kirke med ca. 80 tilhørere. Foruden 
pastor Højlund, Ådum, medvirkede Willy 
Egmose med sit kor, Willy’s Jeep.

På fjernvarmeværkets generalforsamling 
oplyste formanden, kontorchef Orla Krogh 
Hansen, at fjernvarmebrugerne i Skjern kan 
vente en stigning i varmeprisen. Energimini
steren har krævet det kulfyrede varmeværk 
ved Kongevej lukket om 4 år, hvorefter det 
skal omstilles til naturgas. Man har fra vær
kets bestyrelse stadig et håb om, at værket 
kan få lov til at fortsætte med kulfyring, indtil 
værket er nedslidt.

På byrådsmødet kunne en tilfreds borgme
ster konstatere, at Skjern kommune ligger i 
den billigere del af kommunerne på en række 
af områder. Desværre ligger Skjern også lavt 
med hensyn til gennemsnitsindtægten for 
borgerne, så en stram udgiftspolitik er nød

vendig. Derfor kunne byrådet heller ikke imø
dekomme et ønske om flere ansatte i hjem
meplejen; også forslaget om nye computere 
blev nedstemt.

Kommunens tekniske udvalg har foreslået, 
at pakhuset på banegårdspladsen skal ned
rives i forbindelse med byggerierne i Skjern 
centrum. På byrådets møde blev man enig om 
at sende sagen tilbage til udvalget, som skal 
prøve at finde en anden placering af rutebil
stationen. Så kan den nystiftede kunstfore
ning måske få sit ønske om bevaring af pak
huset opfyldt.

Oktober 1990
Den Danske Husflidsefterskole i Skjern, som 
startede i august i år, holdt åbent hus søndag 
eftermiddag. 300 mennesker benyttede sig af 
muligheden for at komme indenfor i de nyin
drettede lokaler, høre om skolens arbejde og 
se eksempler på elevarbejder.

Lem-fabrikken Vestfarm, der ejes af Vest
frost i Esbjerg har købt de tidligere Fiat-byg- 
ninger i Skjern og regner med til december at 
flytte produktionen til Skjern.

Der er indviet en ny afdeling af Set. Georgs 
Gilde i Skjern-Egvad. Med det nye gilde håber 
man at få fat i nogle yngre medlemmer. Det 
nye gilde har fået navnet »Ågildet« og skal na
turligvis arbejde efter samme retningslinier 
som det gamle; men man håber med yngre 
kræfter også at få nye ideer at arbejde med.

Skjern Gymnastikforening har startet en 
afdeling for cykelmotionister; foreningen me
ner, at der er ved at komme mere gang i cyk
lerne i motionens tjeneste, og der er da også 
allerede 22 medlemmer i den nye afdeling.

25 syersker i Skjern bliver ledige, når Femi- 
let lukker sin afdeling i Skjern. Der er tilbudt 
de 25 arbejde på Femilets virksomhed i Birk 
ved Herning; men der er nok ikke mange, der 
har mulighed for at modtage dette tilbud, me
ner fagforeningen.

Det projekt, som man kalder »Skjern Å 
Naturpark« er nu ved at få penge på bordet, 
så arbejdet kan begynde. Pengene er små - 
men til gengæld er planerne store.

Den evindelige Taxa-krig i Skjern kører vi
dere - nu med et større opgør med formanden 
for kommunens tekniske udvalg. Der er op
slået en ny hyrevognsbevilling.

Den ene af de to chefstillinger, som bliver 
ledige ved kommunens nye ledelsesstruktur, 
er blevet genopslået. Der var ganske vist flere 
kvalificerede ansøgere; men økonomiudval
get vil gerne have flere at vælge imellem.

En gruppe medborgere har taget initiativet 
til at starte en festuge i Skjern fra 1991. Man 
har lagt sigt fast på den første uge i juni, og 
man planlægger et offentligt møde om sagen i 
det gamle pakhus den 29. oktober.

Skjernhallernes bestyrelse vil nu skaffe 
penge til opførelse af hal nr. 3. Der er vedtaget 
nye love for fritidsaktiviteter, og det med
fører, at der også nødvendigvis bliver tale om 
nytænkning på området; det indgår derfor i 
overvejelserne at finansiere helt uden om 
kommunekassen.

Husstandsindsamlingen til »Flygtning ’90« 
gav i Skjern kommune lidt over 56.000 kr. Det 
er lidt mindre end ved den tilsvarende ind
samling i 1986; men lokalkomiteen er tilfreds 
med resultatet, der set i landssammenhæng 
ligger pænt.

Skjern Gardens forældreforening tjente 
over 7.000 kr. på at holde loppemarked. Alle 
pengene går ind i gardens regnskab, så der bli
ver råd til nogle småting uden for det lagte 
budget.

Det er endnu ikke lykkedes at skaffe prak
tikpladser til alle eleverne fra handelskolens 
EFG. Der er fortsat 16 elever uden praktik
plads, og selv om nogle elever forhandler med 
en mulig arbejdsgiver, vil det næppe lykkes at 
få alle i arbejde.

Erhvervsrådene i Skjern og Egvad går sam
men om at arrangere kursus for erhvervsfolk. 
Efter en introduktionsaften i september har 
man fået en række nye ideer til kursernes ind
hold, og arrangørerne understreger, at alle er
hvervsfolk kan deltage. Kurserne afholdes på 
Vestjydsk Handelsskole.

Efter 25 år på Skjern Papirfabrik har Âge 
Thue Nielsen besluttet at trække sig ud af den 
daglige ledelse af fabrikken, og i stedet ar
bejde halvdags som konsulent i salgsafdelin
gen. Han afløses af salgschef Bent A. Bonde, 
der kommer fra Hartmann-koncernens fa
brik i Tønder.

Der har meldt sig to ansøgere til den ledige 
taxa-bevilling.

Det ser ud til, at det endelig er lykkedes 
for Skjern Tricotage-Farveri at råbe miljø
myndighederne op. Farveriets ledelse har haft 
foretræde for folketingets miljøudvalg, som 
vil bede miljøministeren rette henvendelse 
til Ringkøbing Amt for at få belyst de 
omstændigheder, der har medført en kon
kurrenceforvridning mellem amtets farve
rier.

Forretningsudvalget for Skjern hallen ar
bejder nu med planer om at opføre hal nr. 3 
uden tilskud fra kommunen. Forretningsud
valget håber, at den nye hal kan være færdig 
til 25 års jubilæet i 1992.

Skjerns turistchef, Annelise Kongshede, 
fratrådte fredag sin stilling; afskeden blev 
markeret ved en reception på Turistkontoret, 
hvor man samtidigt bød velkommen til den 
nye kontorleder, Helle Jørgensen. Hvad der 
skal ske med de penge (ca. 200.000 kr.), der 
blev indsamlet til Turistkontorets fortsatte 
drift, er der ikke taget stilling til.

Lige som Skjern Hallen går også Skjern 
Tennisklub med planer om et halbyggeri, og 
det ser ud til at blive en sag med komplikatio
ner. Klubben ønsker at bygge ved de eksi
sterende tennisbaner, og det må man ikke ef
ter kommuneplanen.

I weekenden bortsprængtes en del af den 
gamle bro over det, der nu hedder Søndre 
Parallelkanal. Både sprængningen og det 
efterfølgende arbejde med at bygge en ny 
dæmning i stedet gik planmæssigt, og allerede 
søndag middag kunne togtrafikken genop
tages, selv om kørslen må ske med nedsat ha
stighed.

De godt 200.000 kr., der blev indsamlet til 
turistarbejdet i Skjern, vil man forsøge at an
vende til at trække turister fra sommerhus
områderne til Skjern.

Den hyrevognsbevilling, som blev opslået 
ledig i forrige uge, er efter beslutning i teknisk 
udvalg blevet givet til Tove Hansen fra Skjern 
Taxi.

Skjern Bevarings forening er stærkt util
freds med kommunens planlægning af byg
geriet i Skjern centrum. Bevaringsforeningen 
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finder ikke, at der gøres det fornødne arbejde 
for at bevare karakteristiske bygninger.

Det bliver dyrere at få passet børn i Skjern 
kommune. Der bliver tale om nok så store 
stigninger på visse områder - bl.a. fuldtids
pasning i aktivitetsstuen.

Der vil nu blive gjort forsøg på at skabe et 
samarbejde mellem lokalradioerne i området 
omkring Ringkøbing Fjord. Der er kontakt 
mellem Radio Ådalen og Radio Klitholm, og 
der har også været kontakter til Ringkøbing 
Nærradio.

Kommunens borgere skal til næste år betale 
ca. 25% mere for at få tømt affaldsposerne, 
ligesom priserne for tømning af containere 
sættes i vejret med et tilsvarende beløb.

Man må i Skjern kommune indtil videre 
indstille sig på, at der ikke som planlagt kan 
bygges en vindmøllepark vest for Skjern. 
Skov- og Naturstyrelsen har ikke kunnet gå 
ind for planen, før der er truffet endelige af
gørelser om Skjern å-dalens fremtid.

Skjern-Egvad Museum går nu igang med 
restaurering af vindmøllen på Langagervej. 
Man håber, at det vil blive muligt at få møllen 
til at køre som vindmølle igen på tilsvarende 
måde som Bundsbæk Mølle kan køre som 
vandmølle; men endnu er der ikke penge nok 
til at fuldføre projektet, som man ønsker det. 
Det viser sig bl.a., at møllevingerne allerede er 
ved at rådne op, selv om de blev fornyet for 
kun 10 år siden.

Hvis man er så heldig, at man har planlagt 
en familieforøgelse i første uge af juni til næ
ste år, vil man kunne regne med en ekstra bør
necheck på 500,- kr. To anonyme Skjern-bor- 
gere har givet festugekomiteen dette generøse 
tilbud; så der er måske en chance for friske til
flyttere.

Skjernkredsens KFUM og KFUK havde 
glæde af loppemarkedet, som blev afholdt i 
A-L Ståls industrihaller. Der blev handlet for 
ca. 40.000 kr., der vil blive brugt til at støtte 
især børne- og ungdomsarbejdet.

Skjerngarden fik i år glæde af Gunnar Nu- 
Hansens fond til støtte for idrætsaktiviteter 
og lignende. Garden fik en check på 5.000 kr. 
ved fondens uddeling af gaver.

Kommunens tekniske udvalg behandler nu 
igen tennisklubbens planer om at bygge en 
tennishal ved Skovløkken.

Taxa-striden i Skjern fortsætter. Der er 
rejst tvivl om lovligheden af den bevilling, 
som teknisk udvalg i sidste uge tildelte Tove 
Hansen, Skjern Taxi. Byens øvrige vogn- 
mænd vil have sagen behandlet i byrådet og 
mener ikke, at Teknisk udvalg har lov til at 
give bevillingen.

Skjerns evigt unge sangkor, Willys Jeep, 
har været på en vellykket tur til Sverige. 19 af 
korets 30 medlemmer deltog.

VOLVO

RENAULT

Efter mange drøftelser har byrådet beslut
tet, at det udvalg, som efter den nye folkeop
lysningslov skal nedsættes af kommunen, 
skal have 11 medlemmer, heraf fire fra byrå
det.

Byrådet har godkendt den nye plan for æl
dreplejen i kommunen. Der er ikke lagt op til 
de store forandringer i omsorgen for de æl
dre; men personalestrukturen i ældreplejen 
ændres, således at personalet nu er ansat un
der kommunen og derfor kan komme til at ar
bejde på et hvert sted i kommunen, hvor der 
er behov.

Byrådet har ansat økonomichef Niels Erik 
Kjærgaard i den nye stilling som kommunens 
finanschef. Det bliver hans opgave at sam
menlægge økonomiforvaltningen med skatte
forvaltningen. Niels Erik Kjærgaard er født i 
Skjern og blev ansat ved kommunen i 1972.

Byrådet har godkendt, at aktivitetsstuen på 
Byskolen skal kunne modtage børnene på 
»flextid«. Det betyder, at forældrene kun skal 
betale for den tid, som børnene reelt tilbringer 
i aktivitetsstuen.

Skjern Festugekomite vil tage til Haderslev 
for at købe et anemonetæppe. Skovridder 
Carsten Ørnsholt fra Haderslev statsskovdi
strikt har givet tilladelse til, at der hentes 
skovbund svarende til ca. 10.000 anemoner, 
og dem vil man forsøge at få til at slå rod her i 
Skjern.

Skjern-afdelingen af Det Danske Spejder
korps har holdt 50 års jubilæum.

Der er fremkommet et forslag om et stort, 
overdækket indkøbscenter i Skjern bymidte. 
Centret tænkes placeret i tilslutning til Mølle
torvet og skal indeholde ca. 30 forskellige bu
tikker.

I weekenden var der biograf-fest i Dan
marks biografer. I Skjern benyttede ca. 500 
mennesker sig af muligheden for at komme i 
biografen for en tier pr. forestilling.

Det meget omtalte Mølletorvs-projekt har 
medført, at en ældre dame må sælge sit hus i 
Bredgade for at give plads til projektet. Med 
alle stemmer mod én havde byrådet besluttet 
at ekspropriere ejendommen, hvis det skulle 
blive nødvendigt for gennemførelse af byg
geriet.

Entreprenør Villy Poulsen, Skjern, har ud
viklet et legalt »borende X«, som kan skåne 
grundejere for mange ærgelser, når der skal 
lægges rør eller trækkes kabler i jorden. I 
modsætning til de maskiner, som naturgase- 
selskaberne bruger, kan Villy Poulsen med sin 
maskine styre boret under jorden.

Skjern og Egvad kommuner har i denne uge 
haft besøg af to polske kommunalfolk, som 
skal studere dansk kommunalforvaltning. 
Den dansk-polske skolepige, Monika Guziak, 
fra Skjern, virker som tolk under besøget.

Autoriseret 
VOLVO/RENAULT værksted 
Salg af nye og brugte biler

Østergade 73. Skjern
Telefon 97 35 00 00

Der er nu indkommet tilbud til kommunen 
på opsætning af nye lamper på Amagersko
len. Der var regnet med en pris på ca. 500.000 
kr., men arbejdet kan udføres for ca. den 
halve pris. Den nedsættelse af el-forbruget, 
som man kan regne med, gør, at udskiftnin
gen er betalt i løbet af 2-3 år.

November 1990
1. Skjernåskolen kunne den 1. november fejre 
30 års jubilæum. Skolen flytter om kort tid til 
de nye bygninger ved Amagerskolen.
Skjern kommunes bevaringsforening er me
get utilfreds med det omtalte forslag til byg
geri af et butikscenter ved Mølletorvet. Fore
ningen mener ikke, at der har været en for
nuftig debat om sagen, der er blevet trumfet 
igennem uden hensyntagen til den arkitekt
konkurrence, der er lovet for området i by
midten.
5. Ved en festlighed i Landboforeningen fik 
kontrolassistent Anton Marko Pedersen over
rakt Det kongelige danske Landhusholdning- 
selskabs sølvmedalje for lang og tro tjeneste. 
Anton Marko Pedersen har i 30 år virket i Svi- 
nekontrolforeningen i den sydlige del af Ring
købing Amt. - Mens mange kommuner har 
måttet slippe store beløb til staten i forbin
delse med forkert budgetlægning for 1989, 
slap Skjern med at betale 800.000 kr.
6. Festugekomiteens projekt med anemone
plantning i Skjern har fået en fin start. Der er 
solgt 200 anemoneaktier, og i weekenden hen
tede man to påhængsvogne muld med anemo
ner i Haderslev. Nu venter man spændt på 
foråret for at se, om anemonerne bryder sig 
om det nye vestjydske skovkvarter.
7. Sommerens blomsterudsmykning hænger 
nu i en så tynd tråd. Handelsforeningen har 
foræret kommunen amplerne! - Over 1000 
deltagere gav Skjern Y’s Men’s Club et pænt 
overskud ved foreningens bankospil i Skjern- 
hallen. - Endnu før uroen om det nye butiks
center på Mølletorvet har lagt sig, oplyser 
Gert Wassard Sørensen, at ca. halvdelen at 
det projekterede butiksareal er udlejet, og 
han forventer ikke, at der bliver problemer 
med udlejning af resten. Nogle af de hand
lende i Skjern er ikke begejstrede for ideen - 
specielt de handlende i den kommende »Mil- 
jøstergade«, der dog regner med at kunne 
tage konkurrencen op.
8. Den radikale økonomiminister, Niels Hel
veg Petersen, har aflagt besøg i Skjern, hvor 
han gjorde et behjertet forsøg på at forsvare 
den økonomiske politik. Besøget var et led i 
bestræbelserne for at få startet en partifore
ning i Skjern og at finde en folketingskandi
dat.
9. Skjern Turistforening er gået i samarbejde 
med Vestjydsk Turistradio i Ulfborg om at 
udsende reklamer og informationer om 
Skjern til næste sommer. - De politiske partier 
i Skjern-kredsen har gjort klar til et evt. folke
tingsvalg. Med undtagelse af de radikale gen
opstiller alle partier kandidaten fra sidste 
valg.
12. Der har været forhandlinger mellem DSB 
og Skjern/Egvad kommuner om planerne om 
at etablere en veteranjernbane på den gamle 
Videbækbanes areal. DSB vil gerne støtte pla
nerne, men vil ikke stille arealet gratis til rå
dighed. - Da der ikke er kommet indsigelser 
mod planerne om nybyggeriet i Nørregade- 
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kvarteret, bliver lokalplanen for området for
mentlig vedtaget af byrådet, således at op
førelse af 13 nye boliger i Skjerns bymidte kan 
gå i gang.
13. Kristeligt Folkeparti i Skjern har holdt ge
neralforsamling, og her oplyses det, at et by
rådsmedlem i Skjern byråd koster ca. 16.000 
kr. Ved at ofre ekstra 32.000 i valgkampen, fik 
partiet to nye mandater i byrådet.
15. Sagen om at bygge en tennishal ved Skov
løkken har ikke rigtigt vind i sejlene; bl.a. be
boerne på Skovbrynet protesterer kraftigt og 
mener, at de betingelser, hvorunder området i 
sin tid blev erhvervet, må overholdes.
17. Dejbjerg Golf Klub har holdt generalfor
samling, hvor formanden Ole Søborg oplyste, 
at klubben er i god fremgang. Medlemstallet 
er stigende, og den planlagte udvidelse af 
golfbanen til 18 huller påregnes færdig til sep
tember 91, hvis vejrguderne ellers er velvilligt 
stemt.
20. Bestyrelsen for Stauning Lufthavn vil nu 
forsøge at puste nyt liv i det kontaktråd, der 
blev oprettet i 1983. Man vil forsøge at for
stærke kontakten til erhvervslivet i Vestjyl
land og andre brugere af flyveruterne fra 
Stauning for at fastholde den gode udvikling, 
der er i gang for lufthavnen. - Borgmesteren 
har taget et nyt initiativ til at fremme den poli
tiske interesse blandt unge. Han inviterede 
unge til at møde i byrådssalen, hvor borgme
steren og Hanne Severinsen lagde op til debat
ten. 25 unge fulgte opfordringen til at møde 
frem og give deres meninger til kende. - Sagen 
om en tennishal ved Skovløkken fortsætter 
med at optage sindene. Nu har teknisk udvalg 
fundet ud af, at en hal kan placeres uden at 
krænke den servitut, der skal sikre, at om
rådet forbliver grønt.
22. Kulturudvalget i Skjern har bevilget 
10.000 kr. til en skate-board bane, som skal 
etableres på Byskolens legeplads. - Den nye 
forstander for Rosengården er nu udpeget. 
Det bliver Nina Stenshøj fra Spjald, som af
løser Hans Moselyst, der nu er lærer på Dia
konhøjskolen i Århus.
23. Efter den nye folkeoplysningslov skal 
hver kommune have et folkeoplysningsud
valg, som skal fordele de midler, byrådet stil
ler til rådighed for foreninger og organisatio
ner. De udvalgsrepræsentanter, der skal 
komme fra foreninger m.fl. er valgt uden 
slagsmål foreningerne imellem, så nu mangler 
man kun at få udpeget byrådets repræsentan
ter i udvalget, hvis arbejde begynder efter nyt
år. - Skjern og Egvad er enighed om, at den 
hidtidige leder fra Tarm, Otto Poulsen, skal 
lede det samlede civilforsvar. Lederen i 
Skjern, Ejler Staal, går på pension samtidig 
med sammenlægningen.
26. Idrætsklubben Spangen, der er en klub 
for handicapidræt, har holdt sin 5 års fødsels
dag med taler, musik og dans. - Igen i år får 
Skjern sit eget julemærke. Det er Skjerns be
varingsforening og håndboldklubben der står 
bag.
28. Kommunen har besluttet at oprette en af
deling for særligt plejekrævende patienter på 
Klokkebjerg. Afdelingen skal tage sig af æl
dre, der er meget urolige eller svært senile. - 
Forretningen Skjern Boligtex lukker, så snart 
det er lykkedes at sælge restlageret af varer.
29. De mennesker, der er foruroliget over pla
nerne om en tennishal ved Skovløkken, kan 

indtil videre tage den med ro, planerne er 
endnu ikke færdiggjort i teknisk udvalg, og til 
sin tid vil de blive fremlagt som lokalplan. - 
Erhvervsrådet har indtil nu skaffet fire plad
ser til unge kontanthjælpsmodtagere. - Sagen 
er nu blevet afgjort på et opstillingsmøde i 
Borris. Kristen Poulsgård blev slået af en lo
kal kandidat og må nu søge en ny kreds, hvis 
han vil beholde sit medlemskab af Folketin
get.
30. Din Tøjmand, som ejes af Kaj Fjordside, 
er til salg, og den lille forretning i Piraten i 
Østergade er ved at dreje nøglen om. - Ring
købing amtsråd har fordelt de kulturstøtte
penge, som amtsrådet har, og der blev 50.000 
kr. til Skjern-Egvad Museum. Derudover gi
ves der støtte til at lave en folder om øko
museet.

December 1990
1. I Skjern indledtes julemåneden med lang 
forretningstid lørdag.
3. Den nye leder af Rosengården, Nina Stens
høj, gjorde sin entre på skolen på dens fire års 
fødselsdag, selv om hun først tiltræder den 1. 
januar. - Købmand Finderup har solgt sin 
forretning til Frydendahl-koncernen. Den 
daglige ledelse af forretningen ændres ikke, 
idet købmand Finderup er ansat som daglig 
leder, ligesom personalet også fortsætter.
4. Radio Ådalen har besluttet at gå i samar
bejde med radio Klitholm i Hvide Sande. 
Begge stationer håber at få glæde af samar
bejdet, der vil betyde, at der sendes på Åda
lens frekvenser fra kl. 6 om morgenen.
5. Mangelen på praktikpladser fører nu til, at 
der skal oprettes »værkstedsskole« på Skjern 
Tekniske Skole, der regner med fra den 7. ja
nuar at skulle modtage en halv snes unge 
EFG-elever, der ikke har fået praktikplads.
6. Kommunens tekniske udvalg har indstillet 
til byrådet, at der skal om- og udbygges toilet
ter på Byskolen for 125.000 kr. Når byrådet 
efter nytår skal drøfte sagen, vil man tillige 
drøfte, om skolen fortsat skal være kommu
nens ejendom, eller om den skal sælges. Næ
sten hele skolen er for tiden udlejet, men på en 
sådan måde, at det er kommunen der betaler 
husleje til sig selv. - Der er nu fra Boligmini
steriet givet grønt lys for de almennyttige boli
ger, der er en del af byfornyelsesplanerne for 
området Bredgade-Nygade-Nørregade-Ny- 
gårdsvej.
7. Rådhusets tag trænger til reparation, og 
man vil nu undersøge, om det kan betale sig at 
erstatte de flade tag med et tag med rejsning. 
Så vil man nemlig også kunne få flere lokaler 
til rådighed ved at udnytte tagetagen. - Byens 
unge er begyndt at fejre nytåret med hjem
melavede rørbomber. Der har op til week
enden været flere sprængninger af sådanne 
livsfarlige bomber; bl.a. er en postkasse ble
vet smadret. - Det er ikke billigt at køre uden 
lys på cykel; mindst 10 børn i kommunen får i 
løbet af kort tid et bødeforlæg for denne for
seelse, for politiet holder for tiden særligt øje 
med cyklisterne. - Kommunen har besluttet at 
anskaffe biler til hjemmesygeplejerskerne. 
Hidtil har de kørt i egen bil; men der kan efter 
beregningerne spares penge ved det nye arran
gement. En enkelt sygeplejerske, der kun ope
rerer i Skjern by, må dog nøjes med en tjene
stecykel.
10. Det er glædeligt at se, at det økonomiske 

selvstyre, som kommunen har givet en række 
kommunale institutioner, har resulteret i 
pæne overskud de fleste steder. Det største 
overskud står Amagerskolen for, medens 
Skjern Bibliotek står for det største under
skud. - Røde Kors i Skjern har gjort det mu
ligt at sende elektrisk udstyr for små 100.000 
kr. til et blindehjem i Rumænien. Lamper fra 
Amagerskolen, der er taget ned for at forny 
belysningen der, bliver af Lars Bjerg, Skjern 
El-center, kørt til Rumænien sammen med en 
hel del andet udstyr, som Røde Kors dels har 
indsamlet, dels har købt.
13. Folketingsvalget afvikledes som sædvan
ligt problemløst - rent teknisk - i Skjern kom
mune.
14. Plejehjemmet Enghaven har holdt en min
dre fest i anledning af ibrugtagning af de om
byggede lokaler. Socialudvalgsformanden 
holdt festtalen og oplyste, at udbygningen vil 
fortsætte indtil næste sommer, hvor man vil 
have flere plejehjemspladser, men også ad
skillige nye ældreboliger klar.
23. Festgudstjeneste i Skjern kirke i anledning 
af, at det er 75 år siden kirken blev udvidet.
24. I denne søde juletid er der desværre 
mange, der fornøjer sig med at kaste hjem
melavede bomber. Sidst er det gået ud over 
Turistkontoret samt en del ruder i de om
kringliggende huse, da nogle unge bøller ka
stede en sejlgarnsbombe i Østergade; heldig
vis har politiet nogle spor at gå efter, så de på
gældende kan drages til ansvar for hærvær
ket.
27. Fra amtskommunen har Skjern-Egvad 
museum fået 400.000 kr. til planerne for Øko
museet. Det betyder bl.a., at planerne for om
bygning af Skjern vindmølle til et vindkraft
museum kan færdiggøres, og at der bliver 
penge til en række ombygninger af museums
bygningerne i Bredgade.
28. Kommunens teknikere arbejder med et 
projekt, som skal føre til etablering af en 
rundkørsel i Bredgade. Rundkørslen tænkes 
placeret, hvor Søndergade munder ud i Bred
gade, og den skal medvirke til, at hastigheden 
nedsættes i Bredgade på strækningen op til 
Nørregade. - Borgmester Viggo Nielsen er til
freds med, at kommunen har godt styr på 
økonomien. Det har været muligt at øge kom
munens kassebeholdning til 28 mio. kr., og 
det er godt 1 mio. mere end budgetteret.

Januar 1991
1. Politiet meddeler, at Skjern havde en for
holdsvis rolig nytårsaften.- Skjern Brandvæ
sen har holdt sin traditionelle nytårsparole. 
Borgmesteren har ønsket at fratræde som for
mand for brandkommissionen.
3. Det nye folkeoplysningsudvalg har nu kon
stitueret sig. Formand blev socialkonsulent 
Pauel Gross Jørgensen, og næstformand blev 
lærer Elmo Flaskager Hansen.
4. Skjern kommune gør en aktiv indsats for at 
bruge naturgassen mere; 24 industrivirksom
heder har fået påbud om at gå over til natur
gas, og kommunen har i øvrigt selv indlagt na
turgas i egne bygninger og institutioner, hvor 
det har været muligt.
5. Umiddelbart efter nytår havde Skjern bi
bliotek næsten rekord i sit udlån; der blev ud
lånt 1500 bøger på en dag.
7. Der er født færre børn i Skjern i 1990 end i 
1989. Nedgangen er på godt 15%. Til gengæld 
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er der håb for fremtiden, idet antallet af viel
ser i Skjern kirke er gået i vejret med ca. 
samme %. - Stauning Lufthavn har haft en 
betydelig nedgang i såvel passagertallet som i 
antallet af fly-afgange.
8. Viceborgmester Tove Lundøe Poulsen har 
været en tur i USA og har hjembragt en god 
idé, som nu søges realiseret. Økonomiudval
get har godkendt, at der søges oprettet en 
slags lokal botanisk have med vestjydske 
træer og buske. - Den endelige beslutning om 
at gennemføre byggeriet af et Mølletorvscen
ter er nu truffet. Interessen for at leje butikker 
i centret har været god, og de indledende ar
bejder påbegyndes om kort tid, så butikkerne 
kan være klar til jul.
9. Fællesantenneforeningens gæld til Skjern 
kommune er nu nået ned under 4 mio. kr. - 
Udstillingshallen ved Ringvejen, der tidligere 
tilhørte Autohuset, er nu igen blevet fyldt op 
med køretøjer. Det er firmaet Vestfarm fra 
Lem, der er rykket ind og som har startet sin 
produktion af specialmaskiner. Virksomhe
den beskæftiger 12 medarbejdere og har en år
lig omsætning på 20 mio. kr. - Der er planlagt 
anlægsarbejder i Skjern kommune for 7,2 
mio. kr. og de penge ønsker teknisk udvalg nu 
frigivet. Det drejer sig bl.a. om pengene til 
Miljøstergade for i alt 1,2 mio. kr.
10. Industriministeren har udskiftet statens 
repræsentant i Skjern Bank, idet Børge Chri
stensen er udskiftet med Birthe Lundsgaard, 
Borris, der er valgt for en 4 års periode.
11. Værtshuset Rakkerstuen går nu i en frivil
lig »øl-standsning« de næste 5 måneder. Den 
gamle bygning skal rives ned.
12. Der har været holdt rejsegilde på den nye 
Skjernå-Skole, der bliver opført i tilslutning 
til Amagerskolen.
16. De sovjetiske militærenheders brutale 
fremfærd i Litauen fik unge fra Tarm og 
Skjern på gaden i en demonstration, der star
tede i Tarm, og sluttede på torvet foran Skjern 
Bank. - Ungdomsskolenævnet har nu frem
sendt et forslag til et nyt Ungdomshus. Det fo
reslås, at huset får rådighed over lokaler på 
Byskolen.
18. Skoledirektør H. C. Ager har fået bevilget 
afsked pr. 1. april. - Arbejdsformidlingen har 
offentliggjort ledighedstallet for november, 
og der var 452.
19. Det nye lokalradionævn, der er en følge 
af, at radio Ådalen, Formiddagsradioen og 
Radio Klitholm ønskede tilladelse til samsen- 
dig, har nu konstitueret sig og omgående givet 
den ønskede sendetilladelse.
21. Handelsforeningen i Skjern kan ikke opnå 
enighed blandt medlemmerne om ensartede 
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åbningstider. Bestyrelsen har nu fremsat et 
nyt forslag, som man agter at diskutere for 
lukkede døre.
23. Der er ikke den store lyst hos byens blo
kvarmecentraler til at gå over til naturgas eller 
tilslutte sig fjernvarmen. De fleste af de 26 
varmecentraler, der har fået påbud fra kom
munen om at tilslutte sig naturgas eller fjern
varme, beder om at blive fri.
24. Golfkrigen sætter også sine meget be
skedne spor på vores egn; Stauning lufthavn 
har måttet indføre forbedret kontrol af passa
gerer og bagage, og politiet er til stede ved 
hver flyafgang.
25. Sports- og Fritidsmessen i Skjern åbner 
den 22. februar, og ved den lejlighed vil 
Skjerngarden for første gang bære sine nye 
uniformer. Garden har fået et mindre tilskud 
fra Gunnar NU-fonden; men hovedparten af 
de ca. 40.000 kr., som uniformerne koster, 
har måttet skaffes lokalt.
26. Opførelse af operaen Aladdin skal nu 
også beskrives i en bog. Operaprojektets sek
retær, Bodil Kjær, Århus, skriver bogen, og 
Statens Kunstfond har lovet at støtte udgivel
sen med 50% af udgifterne.
28. Hele denne uge har været præget af den 
debat, der foregår omkring det nye Skjern- 
center.
29. Der ser ud til, at resultatet af de mange 
overvejelser om pakhuset ved jernbanen ikke 
fører til ændringer af planerne. Teknisk Ud
valg er indstillet på, at pakhuset skal væk for 
at give plads til rutebilerne. - Efter 75 år måtte 
foreningen Blå Kors nedlægge sin afdeling i 
Skjern. På generalforsamlingen var det ikke 
muligt at vælge en ny bestyrelse. - Der skal la
ves en særudstilling på vindmøllen om Gnags.
30. Skjern Maskinfabrik har købt de gamle 
Mercedes-bygninger på Vardevej. Fabrikken 
har behov for mere plads, og begynder den 1. 
februar at indrette det nyanskaffede område, 
der skal supplere fabrikken på Industrivej.
30. En arbejdsgruppe på otte medlemmer skal 
nu i gang med at udarbejde ideer for det tu
ristmæssige samarbejde om Skjern å natur
park.
31. Det foreløbig sidste ord i den lange taxi
strid blev sagt af Vestre Landsret i Esbjerg, 
der gav Skjern Taxi ret i, at Byens Taxi ikke 
må annoncere under navnet Skjern Taxi. - 
Stauning Lufthavn er ude i nogle økonomiske 
vanskeligheder, som måske ikke kan løses. 
Kommunerne bag lufthavnen er ikke rede til 
at betale ret meget mere til lufthavnens drift. 
Luftfartsdirektoratets krav om udvidelse af 
sikkerhedszonen kan være den tue, der vælter 
læsset.

Februar 1991
1. Kommunen vil sælge Biografen og regner 
med, at den kan komme til at indgå i det nye 
Mølletorvscenter. For de penge man får ind 
ved salget, agter kommunen at indrette en 
biograf og en teatersal i centret.
2. Vestjysk Sports- og Fritidsmesse har for
mået at få Morten Frost og Poul-Erik Høyer 
til at spille opvisningskamp når messen åbner. 
- Den nye teatersal i det kommende Mølle
torvscenter skal - når der ikke spilles teater - 
drives som en filial af Bundgaards Hotel i 
Borris, dog kun som mødelokale m.m. Offici
elle kilder i Borris oplyser, at man overvejer at 
tilbyde, at lade Karl Ejnar lave en filial af 
»Borris Booking« i Mølletorvscentret, hvis 
det kniber med at få udlejet 1. salen.
4. Der er ingen større begejstring over Mølle
torvscentret hos de handlende i Skjern. Borg
mesteren, der deltog i Handelsforeningens ge
neralforsamling, måtte stå for mange barske 
bemærkninger; der var utilfredshed med, at 
kommunen ikke havde givet tilstrækkelig 
med information, før centret blev godkendt.
5. Allerede før man aner, om der kommer 
storke til Skjern i år, er der oprettet et storke- 
laug, og det er besluttet at opsætte en ekstra 
storkerede på taget af museumsbygningen. - 
Der kan stadig ikke rigtigt opnås enighed om, 
hvor en ny tennishal skal placeres. En ny lo
kalplan giver forslag til to placeringer ved an
lægget; men der er stadig mange, der mener, 
at hallen bør bygges i tilslutning til de øvrige 
idrætsanlæg.
6. Det er planen, at omlægningen af Øster
gade til miljøgade skal begynde den 18. fe
bruar. - Projektskolens hjælpearbejde til for
del for en rumænsk pigeskole er startet på en 
god måde; man sælger bl.a »vejstykker« a 25 
km for på den måde at få betalt transportud
gifterne. - Handelsforeningen har holdt et 
lukket møde om de »lange lørdage« i Skjern, 
og der blev opnået enighed om, at der i 1991 
kun bliver fire af slagsen.
7. Den kritik, som et par gange har været 
fremme i den seneste tid mod ligningen i 
Skjern, er ikke berettiget, siger skatteinspek
tør Marius Trip. Man laver blot ikke rettelser 
for helt uvæsentlige beløb.
8. Bestyrelsen fra Skjern-hallerne håber på, at 
man snart kan komme i gang med at bygge hal 
nr. 3; det skal ske uden tilskud fra kommu
nen. Bestyrelsen håber på, at man gennem 
foreningerne kan indsamle de fornødne mid
ler, så man ikke behøver at optage lån. Selv
finansiering vil efter beregningerne også ned
sætte hallejen betydeligt.
11. Det nye folkeoplysningsudvalg har fordelt 
penge til en række foreninger, og i første om
gang er det en glædelig ting for de fleste. Der 
efterbetales 19 kr. pr. ungt medlem af fore
ningerne for 1990. Men for 1991 bliver der nok 
tale om andre regler, og der må forventes min
dre i tilskud, fordi det er nødvendigt af øko
nomiske grunde. - En snes unge kontan
thjælpsmodtagere i Skjern vil snart komme 
på arbejde i børneinstitutioner eller indenfor 
ældreplejen. Det drejer sig fortrinsvis om 
unge i alderen 18-19 år, der efter en ny lov skal 
have tilbudt et arbejde, når de har været le
dige i 14 dage.
12. Skjern kommune har købt Bundsbæk 
Møllegård, og det er tanken, at gården skal 
stilles til rådighed for museet, som dog endnu 
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ikke er klar med planer for, hvordan gården 
skal benyttes. Det mest nærliggende er at ind
rette et landbrugsmuseum; men der kan også 
blive tale om at indrette den, så den kan bru
ges som lejrskole eller lignende. - Som mange 
andre banker i landet må også Skjern Bank 
notere et underskud for 1990. Banken er dog 
fortsat på den sikre side med hensyn til egen
kapital; men man har valg at foreslå, at der 
ikke i år udbetales udbytte til aktionærerne.
14. Den 1. maj begynder en ny social- og sund
hedsuddannelse under kommunen. Uddan
nelsen, der varer et år, begynder med 5 elever 
til maj, og et nyt hold på 5 starter til septem
ber. Forudsætningerne for optagelse er be
skedne: 9. klasse og et års erhvervserfaring. - 
Forretningen Din Tøjmand i Jernbanegade er 
blevet solgt til den 26-årige Jan Nielsen, der 
kommer fra Brønderslev.
15. Kommunen håber at kunne åbne sit nye 
ungdomshus på Byskolen den 1. maj. - Hus
flidsefterskolen er ved at planlægge bygning 
af en gymnastik- og idrætssal i tilslutning til 
skolen.
16. Det ser ud til, at Mølletorvscenteret kan 
løbe ind i problemer, fordi man har glemt at 
forhandle med ejeren af pølsevognen over for 
rutebilstationen.
18. Daghøjskolen i Skjern åbner den 25. fe
bruar, og man håber at kunne begynde med 2 
hold ledige à 20 personer.
19. På generalforsamlingen i SG blev der ved
taget nye planer for et fælles klubhus.
20. På det månedlige byrådsmøde blev det be
sluttet, at kommunen skal leje sig ind i Mølle
torvscentret ved i 5 år at betale 200.000 kr. pr. 
år for biograf og teatersal. Der var stor enig
hed i byrådet om, at centret er en god ide, dog 
var Kristeligt Folkeparti imod, at kommunen 
skal leje biografen. - Byrådet vedtog også at 
fremlægge lokalplanen om placering af en ny 
tennishal. Dermed er der størst sandsynlighed 
for, at hallen bliver bygget i tilslutning til de 
eksisterende tennisbaner og ikke - som fore
slået af et mindretal - ved Skjern-hallerne.
21. Det lykkedes ikke at opnå enighed i byrå
det om nedrivning af det gamle pakhus på ba
negårdspladsen. Bevaringsforeningen har 
protesteret meget imod nedrivningen, og by
rådet sendte sagen tilbage til teknisk udvalg, 
som skal se på den endnu en gang. - Skjern 
kommune ville ikke give nok for den gamle 
Skjernå-skole, og derfor har Ringkøbing amt 
nu solgt til firmaet Hansen & Larsen i Dej- 
bjerg.
23. Skjerngarden var for første gang iklædt 
sine nye uniformer, da garden åbnede Sports
og Fritidsmessen med en opvisning i hallen. - 
Den seneste opgørelse fra arbejdsformidlin
gen viser, at der også i december er sket en 
stigning i ledigheden.Den er nu på 9,3% eller 
452 ledige i kommunen. - Der er etaleret et 
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samarbejde imellem bibliotekerne i Skjern og 
Tarm, således at også erhvervsdrivende i 
Skjern nu kan trække på den erhvervsservice, 
som er etableret på biblioteket i Tarm.
25. Sports- og Fritidsmessen gav i år et pænt 
overskud, og arrangementet var fint. Også 
den store sportslige oplevelse - badminton
kampen mellem Frost og Høyer blev en helt 
speciel oplevelse, for den endte uafgjort, 
hvorefter spillerne trak lod om sejren.
26. Så er arbejdet med at omlægge Østergade 
til sivegade begyndt. De fornødne omkørsler 
er afmærket, og de kommende måneder bli
ver det vanskeligt selv for fodgængere at fær
des dér. - En gruppe borger har sluttet sig 
sammen med det formål, at få den kommende 
tennishal flyttet ud til de øvrige sportshaller. 
Man vil forsøge at indsamle tilstrækkeligt 
mange underskrifter mod den netop udsendte 
lokalplan, der vil tillade bygning af hallen i 
anlæget ved Skovløkken.
27. På den årlige generalforsamling fik Skjern 
Bank vedtaget sit forslag til nye vedtægter, 
som skal forhindre en kup-agtig overtagelse 
af banken ude fra.

Marts 1991
2. Også Polen får snart et velkomment besøg 
fra Skjern. Det er vognmand Ivan Christen
sen fra Astrup, der for fjerde gang er en tur i 
Krakow med fødevarer.
4. På Håndværker- og Industriforeningens 
generalforsamling kom borgmesteren med 
den glædelige nyhed, at der i de kommende 
fire år er bevilget i alt 18 mio. kr. til byforny
else. - Årets initiativpris fra håndværkerne i 
Skjern gik til ægteparret Birthe og Johan 011- 
gaard, der har etableret jernstøberiet Ferro- 
dan i Skjern.
7. Mødet på Hotel Vestjyden om tennishal i 
anlægget havde en tilslutning, som overra
skede arrangøerne; der var mødt over hun
drede modstandere af planerne, og borgme
steren måtte konstatere, at modstanden mod 
byggeriet nok er større, end kommunen havde 
ventet.
8. På Byskolen er arbejdet med aktivitets
stuen nu færdigt. Der er indrettet ny gar
derobe og nye børnetoiletter til de 43 børn, 
der benytter stuen. - En række håndværkere 
går nu til Tilsynsrådet for Ringkøbing amt for 
at klage over byrådets rolle i en byggesag. 
Håndværkerne mener, at byrådet har favori
seret Holger Larsen, Dejbjerg, som selv er 
medlem af byrådet.
9. Et uheld med en af hjemmeplejens nye biler 
får nu kommunen til at tegne kaskoforsikring 
for både hjemmeplejens biler og andre nyere 
køretøjer. Økonomiudvalget må derfor søge 
om ekstrabevilling, dels til at købe en ny 
vogn, dels til forsikringsudgifterne.
11. Skjern har fået en ny arbejdsgiverfor

ening, nemlig BYG, der er en sammenslutning 
af virksomheder inden for byggefagene. Som 
formand er valgt murermester Kaj Pedersen, 
Stauning, der også var formand for den nu 
nedlagte HO-mesterforening.
13. Byrådet tiltrådte et forslag om en slags 
»Botanisk Have« for vestjyske planter, spe
cielt træer. - Byrådet har vedtaget at ombygge 
Nylandsvej 10 - det gamle Jernsalen - til bo
fællesskab for 6 psykisk handicappede. Pro
jektet koster ca. 1 mio.
14. Røde Kors i Skjern har holdt generalfor
samling, hvor formanden J. Chr. Pedersen, 
forelagde et regnskab, der viste et underskud 
på godt 2.500 kr.
15. På Radio Ådalens generalforsamling 
måtte formanden, MF Hanne Severinsen, 
konstatere, at lokalradioen i 1990 havde et un
derskud på ca. 33.000 kr. - Herborg i Skjern 
har købt fabrikken Hydromix i Ålestrup. På 
Herborg regner man med derved at kunne 
forøge omsætningen med ca. 40% og skabe 
4-5 nye arbejdspladser i Skjern, samtidigt 
med at Hydromix viderføres. - Det er efter 
bestyrelsesmødet i lufthavnsbestyrelsen ende
lig fastslået, at MUK Air standser beflyvnin
gen af Stauning.
18. Skjern Bibliotek har igen holdt udsalg af 
kasserede bøger; denne gang blev der et over
skud på godt 8.000 kr. til køb af nye bøger.
19. Skjern Brugsforening har holdt general
forsamling, hvor formanden, Poul Erik Han
sen, konstaterede, at Brugsen i Skjern er en 
god forretning. Selv om der er tale om skær
pet konkurrence har forretningen øget sin 
markedsandel, og egenkapitalen er nu på 4,9 
mio. kr.
21. Skjernådalens Lystfiskerforening har kå
ret årets fisk. Det blev en laks på 8,6 kilo, fan
get ved Borris af Ib Poulsen. - Skjern Storke- 
laug har holdt stiftende generalforsamling og 
vedtaget, at storken kommer til Skjern den 9. 
april. Som laugets første oldermand valgtes 
redaktør Sven Hersbøll.
22. På Vanføreforeningens generalforsamling 
gav formanden, Jens Finderup Schmidt ud
tryk for betænkelighed ved kommunens ple
jehjems- og sygehuspolitik. Nedskæringerne 
er for store.
25. Kommunen udbyder grunden på hjørnet 
af Amagervej og Klostervej til salg, med den 
klausul, at grunden skal anvendes til en køb
mandsforretning.
26. Antenneforeningen i Skjern har holdt ge
neralforsamling. Formanden Hans B. Chri
stiansen, oplyste at foreningen går i gang med 
en udbygning, således at man om nogle år vil 
kunne modtage op til 29 forskellige program
mer på foreningens net. - Maleren Allan 
Skuldbøl har åbnet sit nye kunstgalleri i »Det 
gamle æggepakkeri«. Som åbningsudstillere 
var inviteret Erik Styrbjørn Pedersen og Hans 
Morten, og der er aftalt seks nye udstillinger 
for de kommende måneder.
27. For at være på den sikre side har be
styrelsen for Stauning Lufthavn opsagt samt
lige 14 ansatte, fordi MUK Air har standset 
flyvningerne.

April 1991
1. Skjern har fået ny chef for den sammen
lagte skole- og socialforvaltning. Det er John 
Christensen som kommer fra Nørager, hvor 
han har været ansat siden 1987 som socialchef
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3. Skjern byråd har behandlet spørgsmålet 
om indkøb af EDB-maskiner til skolerne i 
kommunen. Hver skole skal have 4 compu
tere, 5 pr. elev, og det synes byrådet er nok, 
selv om lærerne ikke er enige i synspunktet.
4. Der er ikke kommet gang i byggeriet ved det 
planlagte Mølletorvscenter. Der er åbenbart 
problemer med både køb af fru Maja Jensens 
hus og med pølsemanden. - Lejerbo går igang 
med at bygge 13 planlagte boliger. Byggeriet 
skal forestås af Flemming Rohde, og den 
samlede pris bliver ca. 10 mio. eller næsten 
750.000 pr. bolig.
5. Skjern Turistforening har valgt ny for
mand. På generalforsamlingen valgtes Egon 
Søgaard i stedet for Henning Nygaard, der 
ikke ønskede at fortsætte som formand, men 
dog bliver i bestyrelsen. Foreningen har 
mange planer om at udnytte den kommende

PRØV OS!
- Vi er med på den 

værste
Vort arbejde bliver aldrig rutine. 
Hver dag tager vore professionelle 
fagfolk udfordringen op. Det lille 
uheld eller travlhedens (uundgåe
lige) resultater. Næste morgen er 
som morgenen før:
En ren fornøjelse. En ren arbejds
plads. Hver dag.

Prøv os. Vi giver også ren besked 
om prisen.

Jensens Rengøring
Nykærsvej 12.6900 Skjern
Tlf. 97 35 40 40 . Fax. 97 35 45 40

Medlem af Rengøringsselskabernes
Brancheforening
- DERES GARANTI FOR EN
FAGLIG KORREKT RENGØRING

Skjern Å naturpark til gavn for turismen i 
Skjern.
6. Skjern vindmølle skal have ny hat og nye 
vinger. Fra kulturministeriets kulturfond er 
der givet ca. 0,5 mio. til det gode formål, så 
Skjern kommune slipper med 1/4 mio. Des
uden stiller Skjern sammen med Egvad et ar
bejdshold af langtidsledige og kontant
hjælpsmodtagere til rådighed for arbejdet. - 
Skjern kommunes skatteinspektør Marius 
Trip gennem de sidste 8 år forlader sin stilling.
7. Kræftens Bekæmpelse har afholdt sin store 
årlige landsindsamling. I Skjern har hver ind
bygger givet ca. 7,50 kr. til formålet.
9. På den af Storkelauget fastsatte dag ankom 
Skjernstorken og tog sin rede i øjesyn. Der
efter undersøgte den igen i år de omkringlig
gende haver for guldfiskedamme og fjernede 
30 guldfisk. - Storkens tilsynekomst har med
ført, at Hjemmeværnet har flyttet sin week
endøvelse, så den ikke kommer til at foregå 
nær jernbanestationen.
10. kommuneingeniør G.H. Gregersen har 
meddelt, at han fra 2. maj forlader sin stilling 
med førtidspension. - Kommunen har måttet 
bevilge yderligere 250.000 kr. til ældreplejen.
11. Som forventet er Skjern Biograf nu ud
budt til salg - under forudsætning af, at der 
bliver bygget et Mølletorvscenter.
12. Skjern Husflidsefterskole kan formentlig 
starte det nye skoleår med et forøget elevtal. 
Der har meldt sig væsentligt flere ansøgere, 
end man har kunnet optage, så skolen har sagt 
stop ved 96 elever.
13. Fra 1. april har Skjern kirke fået en sogne
medhjælper, som skal hjælpe sognepræsten 
bl.a. med opsøgende arbejde. Ordningen lø
ber foreløbig indtil 1. august, men pastor Bro- 
gaard Andersen regner med, at den vil blive 
forlænget og måske blive permanent.
16. Veteranflymuseet i Stauning har lovet 
Danmarks Radio at være behjælpelig ved op
tagelserne af en børne-krimi. Museet stiller to 
maskiner med piloter til rådighed under op
tagelserne. - Det bliver dyrere at bruge hal
lerne i Skjern kommune til vinter. Halbesty
relserne har vedtaget at sætte hallejen op igen 
i år, stigningen bliver på 10 kr. pr. time.
17. Lions Club i Skjern og Tarm har holdt sin 
25 års fødselsdagsfest på Bundgårds Hotel i 
Borris. Jubilæet fejredes med uddeling af ga
ver til bl.a. plejehjem i Skjern og Tarm kom
muner. De velkomne gaver var på 1000 kr.
20. Firmaet Damiel i Silkeborg har overtaget 
Orbital under konkurs, der fortsætter med 
samme daglige ledelse. - Veteranflymuseet i 
Stauning har åbnet sin nye udstillingshal, der 
specielt skal rumme de danskbyggede KZ-fly. 
- KFUK og KFUM havde stort publikum til 
loppemarked. Der blev i dagens løb solgt lop
per for over 20.000 kr.
22. 1 Stauning samlede åbningen af den nye 
hal til KZ-fly over 300 mennesker. Forman
den for Dansk Veteran flysamling bød vel
kommen, og den officielle åbning blev fore
taget af fru Ingeborg Kramme og fru Bitten 
Zeuten, der var gift med flyenes skabere.
23. Kommunens plejehjem og børneinstitu
tioner kan nu få glæde af den nye ordning for 
unge bistandsklienter. Socialudvalget har 
godkendt ordningen, der betyder, at bistands
klienterne får deres bistandshjælp udbetalt 
som løn for 30 timers arbejde.
25. Boghandler Poul Wunderlich i Østergade 

siger nu stop. Han har fået et job som sælger 
hos HH kontormiljø i Ringkøbing.
26. Et par dage før fristens udløb afleverede 
Initiativgruppen mod en tennishal i anlægget 
de indsamlede underskrifter til borgmesteren. 
Sagen skal derefter til fornyet behandling i 
teknisk udvalg.
30. Det blev læge Lars Foged, der fik Uni- 
bank-prisen »Årets Skulderklap«. Prisen er 
bl.a. givet på grund af Lars Fogeds store ar
bejde i Skjern Bevaringsforening.

Maj 1991
1. Husflidsefterskolen har afholdt brandø
velse, til gavn både for skolen og for Skjern 
Brandvæsen. Både skolens brandberedskabs
plan og brandvæsnets hurtighed i indsættel
sen viste sig at være i orden. - Skjern Maskin
snedkeri er blevet solgt til Hansen og Larsen, 
Dejbjerg. Åge Høj har solgt virksomheden, 
fordi der efter hans mening ikke er arbejde 
nok for tiden, og det er svært at få en for
nuftig indtjening; men både Åge Høj og øv
rige medarbejdere på maskinsnedkeriet fort
sætter under den nye arbejdsgiver.
4.Årets første »TOUR de Pedal« er afviklet 
med god tilslutning. - Ferrodan har indviet 
sine nye lokaler i Skjern samtidigt med at IPL 
i Lem, der ejer Ferrodan, fejrede sin fødsels
dag. Der regnes med 25 arbejdspladser i den 
nye virksomhed, der foreløbig satser på at 
producere 4500 tons støbegods om året. - 
Museet har nu officielt genindviet den gamle 
Drivvej, som i gamle dage blev anvendt af stu
dedrivere (og stude) til at komme fra Fahl Kro 
til Bundsbæk Mølle.
10. Ledigheden i Skjern er igen på vej ned. 
Tallene for marts viser et fald på 5,1%, mere 
konkret var der med udgangen af marts godt 
600 ledige i Skjern.
14. Ejendommen Nylandsvej 10 bliver nu om
bygget til bofællesskab for psykisk handicap
pede, når huset er færdigt, skal der være plads 
til 6 beboere. - For andet år i træk har Skjern 
og Omegns Pensionistforening arrangeret en 
turistrejse for pensionister. I år gik rejsen til 
Harzen, og der var ca. 35 deltagere i busturen.
15. I denne uge fik Skjern en ny telefoncen
tral, idet en ny digitalcentral blev taget i brug. 
JTAS siger, at den nye teknik, der anvendes i 
centralen, giver hurtigere klartone og dermed 
hurtigere forbindelse. - Der kom mange an
søgere til kommunens nye stilling som job
konsulent. Den nye jobbutik, der skal ind
rettes i Søndergade, får mange opgaver, bl.a. 
kontakten til arbejdsformidlingen og opsø
gende arbejde både på det private og det of
fentlige arbejdsmarked.
16.1 anledning af hundredåret for elektricite
tens indførelse i Danmark afholder Bunds
bæk Mølle en særlig udstilling, som holdes 
åben helt frem til efterårsferiens slutning. - 
Der er tilsyneladende tilslutning til at udvide 
sikkerhedszonen omkring Stauning Luft
havn. Alle tre kommuner bag lufthavnen er 
indstillet på at give de fornødne penge, selv 
om ikke alle de respektive byråd tror på, at 
lufthavnen har en fremtid for sig.
17. Skjern Festuges private bryg - dragebryg
get - fik en hjertelig velkomst til byen. Et selv
bestaltet Ølsmagerlaug ventede på Banktor
vet, og ikke helt uventet blev både bryggets 
smag og udseende godkendt.
21. Med støtte fra Skjern Bank er der an-
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Det dufter 
og smager - 
konditor og 
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skaffet en messingflise med festugedragen på, 
som skal lægges ned i den nye flisebelægning i 
Østergade. Flisen nedlægges på festugens før
ste dag af bl.a. direktør J. Lundøe Poulsen, 
og samtidigt udpeges en »pudsemand«, som 
får til opgave at holde flisen i sømmelig stand.
22. Det lakker nu mod enden med omlæg
ningen af Østergade til miljøgade, og det er de 
handlende i Østergade meget glade for. Op
gravningen og det deraf følgende roderi har 
betydet en stor nedgang i omsætningen for de 
fleste. - Teknisk skole har fået lov til at op
rette en ny uddannelse på skolen. Fra august 
bliver det muligt at tage den såkaldete højere 
tekniske eksamen - en tre-årig uddannelse, 
som giver mange muligheder for at fortsætte i 
uddannelsessystemet.
23. Skjern Ostelager har overtaget engros- 
firmaet Børge Jensen A/S. Overtagelsen får 
ingen betydning for antallet af arbejdspladser 
i de to firmaer. - Dyrskuet i Skjern har meget 
stor tilslutning i år. I alt har over 100 land
mænd meldt sig som udstillere med sammen
lagt 380 dyr. Det er væsentligt flere end ved 
skuet i 1989.
24. De senere dages kraftige blæst har været 
hård ved Skjern-egnens roemarker, og det ser 
stærkt ud til, at en del landmænd kommer til 
at så om.Det meget kolde vejr i maj har be
tydet forsinket vækst for mange afgrøder.
26. Kommunen har nu udpeget og ansat en 
jobkonsulent. Det blev den 33-årige Ane Ma
rie Clausen, der er uddannet bibliotekar, og 
som tidligere har arbejdet i lignende stillinger 
både inden for arbejdsformidlingen og i fag
bevægelsen.
27. Museumsinspektør Kim Clausen oplyser, 
at de nye vinger på Skjern Vindmølle bliver 
monteret den 29. maj, og så vil vindmøllen 
være færdig. Det lykkes dog ikke at blive fær
dig med det museum, der skal indrettes i og i 
tilslutning til møllen.
28. En ny postomdelingsordning starter i 
Skjern. Den er et led i den rationalisering, der 
sker overalt inden for postvæsnet.
30. Det er åbenbart blevet en dårlig tradition, 
at skoleelever, der fejrer deres sidste skoledag, 
begår hærværk i vores grønne anlæg i Skjern. 
I år har det været værre end normalt, det ser 
ud til, at der har været et større drikkeorgie, 
og foruden svineriet, er der ødelagt et ræk
værk og beskadiget nogle planter.
31. En lidt speciel udstilling vil kunne ses i tun
nelen under jernbanen, hvor elever fra Kirke
skolen med DSB’s tilladelse dekorerer væg
gen. Ideen er Kirkeskolens, og farverne le
veres af Emils Farvehandel.

Juni 1991
1. Det var en travl morgenstund i Skjern, da 
såvel Festugen som dyrskuet blev åbnet. Tu
ristforeningens formand, Egon Søgaard, åb
nede festugeprogrammet med tale, kanonsa
lut og flisenedlæggelse, og på dyrskuepladsen 
bød Arne Voigt velkommen til det hidtil stør
ste skue.
Som flisepudser har ansat formanden for tek
nisk udvalg. - Drageprisen gik til Helga Kri
stensen, der, som det blev udtalt er»en krea
tiv, glad og tilfreds pensionist.
3. 586 personer startede på motions-cykellø
bet Fjorden Rundt, og af dem fuldførte de 
566. Hurtigste rytter var Gunnar Pagaard, 
Skjern.

6. Skjern får et nyt arkitektfirma. Det er to ar
kitekter fra Ringkøbing, Claus Bødtker og Bo 
Christensen, der nu etablerer et firma i Tvær
gade, hvor der tidligere var cykellager.
7. Det bliver nu muligt at købe billig dieselolie 
i Skjern. Der opstilles en tank på Jernvej 1 i 
Industrikvarteret. Det er Brugsens olieselskab 
OK der står bag, og der regnes med en pris
reduktion på omkring 30 øre pr. liter.
10. En ny stor fusion i slagteribranchen kan få 
betydning for Skjern Eksportslagteri.
11. Virksomheden Orbital har fået en stor or
dre, at der nok bliver tale om at ansætte yder
ligere medarbejdere. Det er et spansk El-sel
skab, der har bedt Orbital om at levere sty
ringssystemer til foreløbig 55 vindmøller, som 
skal opstilles i Spanien. - Skjern-Hallen skal 
have lagt nyt loft og ny belysning i hal nr. 1. 
Det bliver to Skjern-firmaer, der skal udføre 
arbejdet, og den samlede pris bliver på knap 
400.000 kr.
12. Det ser ud til, at der nu kommer gang i det 
meget omdiskuterede centerbyggeri ved Møl
letorvet. Holger Larsen, Dejbjerg, har købt 
Biografen for godt 2 mio. og vil inden 14 dage 
begynde arbejdet med centret. Han lover, at 
byggeriet vil være klar til juletid. - På byråds
mødet var der tilslutning til at udskrive arki
tektkonkurrence om bymidten. Fra teknisk 
udvalgs side blev der argumenteret for, at 
pakhuset på jernbanepladsen skulle nedrives, 
således at det ikke kunne indgå som en mulig 
del af den nye bymidte, men det blev nedstemt 
af flertallet, således at arkitekterne kan 
vælge, om de vil lade det blive stående eller ej. 
- Og så blev der endelig truffet aftale om, at 
der ikke må bygges tennishal i anlægget. - 
Skjernåskolen er nu gået igang med flytnin
gen til den nye skolebygning ved Amagersko
len. En stor del af flyttearbejdet foretages af 
skolens lærere og elever. Eleverne får en uge 
til at vænne sig til den nye skole, inden som
merferien starter.
20. Der er blevet gjort forsøg på at stjæle 
»Festugeflisen«. Heldigvis var flisen blevet 
godt forankret i et betonfundament, så den 
kunne ikke fjernes. - Skjern har nu også fået 
en tysk venskabsby. Det er Frederiksstad, der 
ligger ved Eideren. Arrangementet blev be
kræftet ved, at byrådsmedlemmer og embeds- 
mænd fra Skjern aflagde et to dages besøg i 
den nye venskabsby.
21. Byggeriets Realkredit har på tvangsauk
tion købt og derefter igen solgt Diskotek 
Mayfair i Skjern. Den nye ejer er Tommy 
Schmidt fra Ribe.
25. Der er truffet beslutning om, at der i de to 
sidste uger af august etableres en internatio
nal arbejdslejr i Skjern. Lejrdeltagerne skal 
udnytte de 14 dage til at bygge en ny legeplads, 
der skal være fælles for Amagerskolen og den 
nye Skjernåskole. - Der var sang og rock i den 
gamle vindmølle, da Gnags-udstillingen åb
nede. Gnagserne var glade for udstillingen og 
for lejligheden til at genopfriske gamle min
der fra gruppens start for 25 år siden.
26. Skjern/Egvad museum har i samarbejde 
med Ringkøbing museum udsendt en folder, 
der præsenterer egnen og egnens aktiviteter i 
tiden frem til 1. december. - Næsten 350 per
soner deltog i Købstadsløbet i Skjern. Løbet 
blev afviklet i silende regn.
27. Som en forsmag på genåbningen af Øster
gade efter omlægningen, blev der lavet om på
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vigepligten i den nye sivegades østlige ende. 
Trafikken på Østergade skal nu holde tilbage 
for den tværgående trafik ad Finderupsvej/ 
Danmarksgade.
29. Så åbnede den omlagte Østergade med 
brask og bram. Det vil glæde alle Skjern- 
borgere, at man ikke længere behøver gum
mistøvler med larvefødder for at komme 
igennem gaden, og ikke mindst de handlende i 
Østergade kan glæde sig over resultatet. - To 
Civilforsvarsfolk fik på Rådhuset overrakt 
hæderstegnet for 25 års god civilforsvarstje
neste. Det var den tidligere leder af Skjern Ci
vilforsvar, Eiler Staal, og Lilian Burgdorff, 
som fik udmærkelsen overrakt af borgme
steren.

Juli 1991
1. Skjern Projektskole, der arbejder med fy
sisk og psykisk handicappede elever, har af 
Ringkjøbing Amt fået bevilget en ekstra soci
alpædagog.
3. Resultatet af Sports- og Fritidsmessen i 
Skjern er nu gjort op, og der blev et pænt stort 
overskud på 125.000 kr. De mange rare kroner 
skal bruges til ungdomsarbejdet i Gymnastik
foreningen. - Kan vi ikke få ruteflyvning på 
Stauning Lufthavn, så kan vi i det mindste få 
rundflyvning. Danish Air Service har etab
leret sig i lufthavnen og tilbyder rundflyvning 
til priser fra 48 kr. pr. person.
Det blev Inge Lise Johansen, der ved uraf
stemning blandt Skjernkredsens socialdemo
kratiske medlemmer blev valgt til folketings
kandidat. -1 løbet af april kvartal er folketal
let i Skjern kommune steget med 35, så vi nu 
er 12.599 indbyggere i kommunen.
5. Formanden for Lejerbo, Knud Axelsen, 
kunne ved rejsegildet for de 13 nye boliger ved 
Nørregade og Nygade takke håndværkerne 
for at være forud for tidsplanen.
8. Omlægningen af Østergade til sivegade går 
ikke helt uden problemer. Derfor har gadens 
handlende nedsat en komite, der skal tage sig 
af nuværende og opstående spørgsmål. - 
Skjern À Camping har ligesom andre pladser 
på egnen fuldt op at gøre i disse dage. Der 
meldes om fuld belægning i de første 14 dage, 
og der har til tider været kø for at komme ind 
på pladsen. Det er fortrinsvis danske, norske 
og svenske turister, der benytter pladsen, men 
også andre nationaliteter blander sig i sel
skabet. - Skjern Garden kom hjem med en 
guldmedalje og to sølvmedaljer efter at have 
deltaget i gardens første internationale kon
kurrence.
9. Korsholm har udvidet og anlagt en 50 meter 
skydebane, som er både afspærringsfri og 
»lydløs«.
10. Kommunen kommer til at betale mere i so
cialudgifter, end der var budgetteret med. 
Den ekstra udgift bliver på 1,5 mio. og der er 
simpelthen tale om en fejl, idet der bl.a. er tale 
om, at de nye lønoverenskomster ikke er ind
regnet i budgettet.
31. Efter 15 år som leder af politistationen i 
Skjern er Tage Hansen udnævnt til vicepoliti- 
kommissær.

August 1991
1. Priserne for børnepasning i Skjern er ned
sat fra dags dato. Det skyldes den af Folketin
get vedtagne børnepakke.
3. Der har nu meldt sig 25 elever til HD-

studiet på Vestjysk Handelsskole, og dermed 
er det sikkert, at HD også kan starte i år.
5. Kommmunen kommer nu med en ny plan 
for ældreplejen i Skjern. Man vil bl.a. oprette 
»daghjemspladser« i tilslutning til dagcentret 
på Enghaven, således at ældre kan tilbringe 
hele dagtiden i centret, men sove hjemme. Til 
gengæld må pensionistklubben så rykke ud af 
dagcentret, for der er ikke længere plads. 
Pensionistklubben får tilbud om at kunne 
holde i hvert fald et møde om måneden på 
Cirklen uden at skulle betale for det.
6. Det ser ud til, at det har givet et godt resul
tat at udsætte lakseyngel i Skjern Â. Der er 
fanget en del laks på ca. 3 kg.
8. Den nye Skjernåskole ved Amagerskolen 
begyndte det nye skoleår med 30 elever.
9. Det ser ikke ud til, at det bliver let at få en 
ny købmand til at etablere sig på Amager. 
Kommunen har i længere tid haft en grund til 
salg med henblik på etablering af en daglig
varebutik, men ingen har vist interesse for at 
købe.
12. Skjern har i denne uge haft en mælkekrig 
løbende. De forskellige butikskæder har for
søgt at lokke kunder til ved at nedsætte prisen 
på mælk, og kunderne har kunnet spare op til 
et par kroner pr. liter.
13. Den sammenlægning, som er gennemført 
for Civilforsvaret i Skjern og Egvad har virke
lig sparet penge for begge kommuner, det bli
ver til ca. 200.000 for hver kommune.
14. Der arbejdes stadig ihærdigt på at få reali
seret planerne om naturgenopretningen i 
Skjern Å-dalen, men der er ikke meget, der ty
der på, at en løsning er nært forestående. Op
køb af den fornødne jord går trægt, fordi 
mange landmænd er ikke interesserede i at 
sælge.
15. Bestyrelsen for Stauning Lufthavn for
handler med en udlandsdansker, som har vist 
interesse for at købe eller forpagte lufthavnen 
og anvende den som basis for fly-transportop
gaver.
17. Det endelige regnskab for Skjern Operaen 
er nu gjort op, og der er - ikke overraskende - 
en meget stor forskel på billetindtægterne og 
den samlede pris for forestillingen. I alt har 
der været udgifter på små 2 mio.
20. Det er ikke slut med problemerne i vores 
nye miljøgade. Politiet har fået klager over, at 
de handlende breder sig for langt ud med de
res udstillinger, således at der ikke er plads til, 
at fodgængerne kan passere. Nu prøver kom
munen at få forholdene reguleret.
22. Bevaringsforeningen i Skjern er kommet i 
klemme, man vil meget gerne bevare det 
gamle pakhus på banegårdspladsen, men ved 
ikke, hvad man skal bruge det til. Bevarings
foreningen vil gerne have forslag og ideer til 
anvendelse, for ellers nedrives pakhuset.
23. Vandafledningsafgiften nedsættes med 25 
øre pr. kubikmeter.
27. Forsikringsselskabet DANICA, der tid
ligere hed Statsanstalten for livsforsikring, 
lukker sit kontor på det gamle posthus i 
Skjern.
28. Byrådsmedlem (S) Anker Jørgensen, Bor
ris, er udtrådt af byrådet. Han erstattes af ple
jehjemsassistent Lillian Hansen, Skjern. - På 
byrådsmødet var der stort set kun tilfredshed 
med budgetforslaget for 1992. Man agter at 
holde skatteprocenten uændret. Til gengæld 
stiger så renovations- og miljøafgift. Børne-
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familier kan glæde sig over, at det bliver billi
gere at få børn passet. Kirkeskatten forbliver 
uændret. - Et enigt byråd vedtog at købe 
Skjernå-skolens gamle bygninger. Bygnin
gerne blev af amtet solgt i foråret for 2.5 mio. 
kr. og købes nu af kommunen for 2.7 mio.
29. Kommunen har nu ansat en ny leder af 
Aktivitetsstuen på den gamle Byskole. Det 
blev den 37-årige Bente Laursen fra Kolding, 
som afløser Kirstine L. Hansen, der fratrådte 
i juni.
30. Den international arbejdslejr, der i 14 dage 
har arbejdet med den fælles legeplads for 
Amagerskolen og Skjernåskolen, har afleve
ret pladsen til de to skoler.Tømrer Niels Jør
gen Olesen fra Skjern, var den, der skulle save 
og slå søm i.
31. Skjerns ungdomshus åbner på Byskolen 
den 1. oktober. Som leder er ansat den 41-årige 
Finn Larsen.

September 1991
3. Politiet har i sidste uge gennemført § 77- 
eftersyn omkring Skjern. Ca. en trediedel af 
bilisterne kørte ulovligt. - I anledning af »Ha
vens Dag« har borgmesteren plantet et bø
getræ på hjørnet af Fredensgade og Enghave
vej.
4. Amagerskolen skal have ny skoleinspektør. 
Kommunen har måttet afskedige Frank Laur
sen på grund af sygdom.
5. Det konservative Folkepartis vælgerfor
ening i Skjern har fejret sin 75 års fødselsdag.
6. Hjemmeværnet står igen i år for en konkur
rence i triathlon i Skjern, man har gjort kon
kurrencen lidt lettere, idet der kun skal svøm
mes 400 m, cykles 27 km og løbes 5 km.
10. Så er der holdt rejsegilde på det nye Mølle
torvscenter. Gert Wassard lovede, at centret 
vil stå klar til sommerferien 1992.
13. Det blev skoleinspektør Jens Colding, der 
blev de konservatives nye folketingskandidat i 
Skjern-kredsen.
14. Skjernåskolen, der blev taget i brug lige 
før sommerferien, holdt officiel indvielse fre
dag. Det skete bl.a. ved, at skolens elever hver 
plantede et træ som begyndelsen til en lille 
skov nord for skolen.
17. Willy Egmose gav en flot koncert i Skjern 
Kirke. Tilstrømningen af publikum var så 
stor.- Skjern har nu også fået en venskabsby i 
Polen. Den hedder Luban, og ligger tæt ved 
grænsen til Tyskland og Tjekoslovakiet, nede 
i det sydøstlige hjørne af Polen.
24. Kommunen indfører nu som forsøg en 
ordning, hvorefter nogle pensionister, der 
ikke bor på plejehjem, kan få vasket deres tøj 
på plejehjemmene Enghaven og Astedpar- 
ken.
25. Skjern Fjernvarmecentral har holdt ge
neralforsamling, og man måtte konstatere, at 
fjernvarmeværket kom ud af regnskabsråret 
med et ganske stort underskud. - Allerede før 
man på slagteriet i Skjern har fundet sig rig
tigt til rette efter fusionen, er man løbet ind i 
en ny, så nu ved medarbejderne igen ikke, 
hvor de står. Nu hører slagteriet til en virk
somheden »Dåne Beef«.
27. Tirsdag den 1. oktober åbner kommunens 
ungdomshus i lokaler på Byskolen. Der reg
nes med tre åbne dage pr. uge. - Willy Egmose 
får nu en rejse til Estland, så de også derover 
får glæde af vores berømte organist.
28. Det bliver meget dyrere end forudset at

udskrive en arkitektkonkurrence om bane
gårdspladsens udseende. Der var budgetteret 
med en udgift på 125.000 kr., men det er altså 
ikke nok. Arkitektforeningen har krævet be
løbet sat op til 400.000, hvoraf 230.000 skal 
bruges til præmier.
30. Der løber mere end 200 aerobic-motioni- 
ster rundt i Skjern uden at kunne få plads til at 
udøve deres sport, for der er ikke plads i 
Skjern-hallerne.

Oktober 1991
1. Både Handelsskolen og Teknisk Skole i 
Skjern forsøger at udbygge de internationale 
forbindelser. Handelsskolen har besøg af ele
ver fra Skotland, og Teknisk Skole sender et 
hold elever til Island og få genbesøg derfra. - 
Der er nu udpeget en efterfølger for pastor 
Johs. Kibeck Jepsen, der er gået af med pen
sion. Det blev den 29-årige cand. teol. Claus 
Thomas Houth Nielsen, der ordineres i Ribe 
den 6. november og indsættes i Stauning og 
Skjern den 10. november. - A/S Carl Jensen 
Stålteknik har foræret Skjerngarden en træk
basun.
2. Den gamle Skjernå-skole bliver måske alli
gevel ikke ombygget til børnecenter, da der er 
tvivl om områdets egnethed.
4. Politiet i Skjern vil gerne i forbindelse med 
også de meget unge, og derfor har man in
viteret to børnehaveklasser fra Amagerskolen 
på besøg på politistationen. - Hver weekend i 
oktober er der lejlighed til at følge med i bru
gen af den gamle stenovn på Bundsbæk 
Mølle. Bagermestrene Marius K. Jensen og 
Erling Lund Jensen vil betjene ovnen og for
klare, hvorledes man gør.
8. Skjern Tennisklub har holdt generalfor
samling, og formanden måtte konstatere en 
medlemstilbagegang på 80 fra sidste år.
9. Kommunen er ved at undersøge, om der 
kan spares penge på børnepasningen i børne
haverne.
10. Kommunen antager i løbet af efteråret 
yderligere 15 elever til den nye social- og sund
hedshjælperuddannelse.
11. Skjern Musikskoles harmoniorkester tager 
en tur til Ungarn for at besøge en musikskole i 
Budapest. De to skoler er »venskabsskoler«. 
- Antallet af indbyggere er for nedadgående i 
Skjern kommune; i løbet af sidste kvartal er 
indbyggertallet faldet med 54.
14. Skjern/Egvad Museum har været på en 
tur til Norge for at se på ØKO-museum der.- 
Dalgasstenen i Dej bjerg plantage skal syn
liggøres.
15. FDF/FPF har besluttet sig til at gå i gang 
med et større byggeri på Dej bjerg-gården, der 
i snart 25 år har været et af korpsets faste hol
depunkter. Byggeriet kommer til at koste små 
700.000 kr. og vil omfatte ca. 100 nye kvadrat
meter.
16. Blinde og svagtseende er ikke tilfredse 
med de hensyn, der tages til dem af den mo
toriserede trafik i Skjern. Det har de demon
streret imod, og de har også vist kommunens 
folk, hvad der er galt. - Alle i Skolebyen og i 
byrådet ved, at det er nødvendigt at udskifte 
tagene i Skolebyen, men kommunen vil helst 
ikke frigive pengene til reparationsarbejdet, 
fordi man mener, at staten skal betale sin 
part.
17. Der er nedsat et fint bedømmelsesudvalg, 
som skal se nærmere på de forslag, der kom-
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mer inden årets udgang om ombygningen af 
bymidten.
21. KFUM & K havde igen stor glæde af at af
holde loppemarked. Foreningens fortjeneste 
blev på 39.000 kr.
23. Kommunen stiller nu en kontanthjælps
modtager til rådighed for Skjern Gymnastik
forening.
28. Skjern skal have en af de nye kort-tele
foner, hvor man betaler med et klippekort.
29. Skjern kommune melder klar til vinteren. 
- Bevaringsforeningen har tildelt sin pris for 
1991 til ejendommen Vardevej 19, hvis ejer har 
gjort et fortjenstfuldt arbejde for at restau
rere huset, der oprindelig er bygget i 1872. Hu
set er et af de ældste i Skjern. - Skjern Tekni
ske Skole har i denne uge haft besøg fra Is
land. 8 elever fra Skjern var for kort tid siden 
på et tilsvarende besøg i Reykjavik.
31. Institutionen Amagerbo må ophøre som 
selvejende institution og bliver nu »bofælles
skab«, der støttes af amt og kommune. Det 
skulle ikke betyde nogen forringelse af for
holdene for de nuværende beboere. - Beva
ringsforeningen har holdt generalforsamling 
på Skjern Vindmølle. Fra formandens side 
blev der uddelt roser, både til det nye Mølle
torvscenter, som hænger godt sammen med 
banegårdspladsen, og til kommunen, som er 
en god samarbejdspartner. Lars Foged fort
sætter som formand for foreningen.

Krondiamant- 
bryllup
November 1989
2. Sofie og Peter Horskjær, Mellemgade 15.

April 1990
15. Tinna og Poul Borup, Enghavevej 30.

Østergade 22.6900 Skjern

Diamantbryllup
November 1988
8. Ginne og Julius Mostrup, Plejehjemmet 
Klokkebjerg.

Juli 1989
17. Mathilde og Hans Iversen, Plejehjemmet 
Klokkebjerg.

Maj 1991
17. Sigrid og Aage Høgfeldt, Nygade 26.

skjem 
Motor 
Cykler
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Guldbryllup
December 1988
29. Maja og Richardt Christiansen, Østre Allé 
12.

Februar 1989
22. Maria og Niels Frost, Ringkøbingvej 23.
23. Karen og Viggo Høgfeldt, Birkvej 6.
26. Eva og Martin Mortensen, Holstebrovej 
7.

Juni 1989
4. Anna og Harry Troelsen, Marupvej 42.

November 1989
19. Mary og Villy Nielsen, Marupvej 54.

December 1989
2. Ragna og Frode Hammerskov, Østervang 
36.

Marts 1990
28. Signe og Richard Hjorth, Vardevej 64.
31. Martha og Eli Myhre, Østergade 72.

Maj 1990
2. Kathrine og Søren Larsen, Ranunkelvej 2.

Oktober 1990
9. Tove og Peder Madsen, Skovbrinken 6.

November 1990
3. Anna og dauert Kappel, Østre Allé 27.

Marts 1991
5. Karen og Johs. Vognbjerg, Tulipanvej 1.
16. Oda og Willy Jensen, Fredensgade 70.

Maj 1991
8. Kirsten og Jens Peder Astrup, Duevej 6.
15. Anna og Broder Hansen, Ånumvej 85.

Juni 1991
2. Anna og Egon Eskelund, Vestervænget 22.

Sølvbryllup
November 1988
16. Erna og Svend Aage Kristensen, Kongevej 
42B. - Annelise og Jens Chr. Laursen, Arn- 
borgvej 5.

December 1988
7. Tove og Gunnar Nygaard Rasmussen, Var
devej 80.

Februar 1989
2. Inga og Lykke Thorlund Jensen, Stauning- 
vej 12.

Marts 1989
26. Lilly og Ernst Thomsen, Uglevej 2.

April 1989
4. Aase og Niels Chr. Birkmose, Nattergalevej 
11.
25. Inger og Verner Andersen, Marupvej 7.

Juli 1989
14. Lis og Steen Holm Christensen, Falkevej
9.

August 1989
I. Gerda og Kristian Guldager Knudsen, Alli- 
kevej 6.
15. Margit og Chresten Clausen, Kløvervæn
get 10.

Oktober 1989
II. Grethe og Jens Andersen, Mejsevej 10.
24. Anne Grethe og Anker Lauridsen, Vester 
Marupvej 5.

November 1989
21. Inger og Thomas Helsager, Holstebrovej 
86.

December 1989
11. Åse og Anker Pedersen, Klokkebjergevej 
76.
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12. Ingrid og Kresten Munk, Stauningvej 11.

Januar 1990
9. Gudrun og Verner Haugaard Sørensen, El
mevej 1.

Februar 1990
28. Lis og Peder Vestergaard Pedersen, Tuli
panvej 10.

Marts 1990
20. Kamma og Michael Mauritzen, Ånumvej 
53.
6. Magda og Aksel Andersen, Østervang 8.

Maj 1990
26. Dagny og Erik Nielsen, Vejlen 4.

Juni 1990
5. Bodil og Aksel Østergaard, Rosenvej 42.

Juli 1990
3. Anne Mette og Jens Jørgen Iversen, Dal
brinken 5.
10. Elna og Jørn Erik Kofoed, Vestervænget 
46. - Rita og Svend Brinch Christensen, Sy
renvej 26.
31. Karen og Henning Kofoed Olsen, Linde
allé 12.

August 1990
7. Lillian og Jørn Burgdorf, Fresiavej 19.

September 1990
18. Anna og Orla Jensen, Kongevej 24.
19. Bodil og Jørgen Agerbo, Ånumvej 63.
26. Letty og Hans Erik Ostersen, Holstebro- 
vej 18.

November 1990
6. Karla og Villy Mortensen, Åbrinken 51.
20. Inger og Børge Thulstrup, Svalevej 3.

December 1990
11. Anne-Lise og Tage Weber, Vardevej 28. - 
Astrid Bank og Harry Falkesgaard Hansen, 
Lærkevej 5. - Margit og Mogens Vest, Ny
gade 54.

Januar 1991
22. Agnete og Bent Husted, Vendersgade 9.
23. Nina og Verner Alstrup, Bekkasinvej 3.

Februar 1991
5. Ella og Henning Jensen, Amagervej 78. - 
Birthe og Henning Møller, Bækkevangen 1.
26. Greta og Leif Lønborg Andersen, Ranun- 
kelvej 14.

Marts 1991
26. Ingrid og Harry Buusmann, Violvej 2.

April 1991
9. Erna og Kristian Ladekjær, Bekkasinvej
10. - Ragna og Hans Andersen, Klokkebjer
gevej 66. - Mette og Jens Mikkelsen, Glente
vej 5. - Karin og Vagn Gäth Nielsen, Kløver
vænget 27. - Lissy og Kai Kristensen, Ve
stervænget 57.
17. Åse og Bjarne Skov Andersen, Venders
gade 16.

Maj 1991
28. Lilly og Jørgen Pedersen, Fresiavej 14. - 

Karen Marie og Knud Eriksen, Adelvej 7. - 
Lisbeth og Niels Erik Strandbygaard, Høllet- 
vej 5.

Juli 1991
3. Anna Marie og Egon Clausen, Ånumvej
27.
19. Anne-Lise og Karl Jørn Jensen, Nykærs
vej 12.
23. Ellen og Martin Husted, Ternevej 4.
30. Bodil og Bjarne Hansen, Marupvej 39. - 
Ketty og Peter Andersen, Viol vej 15.

August 1991
7. Grethe og Niels Christian Holm, Marupvej 
48.

September 1991
10. Karen og Tage Heldgaard, Klostermar
ken.
17. Inger og Egon Gregersen, Bellisvej 4.

Bryllup
November 1988
12. Mona Thygesen og Jan Christiansen.
26. Irene Jensen og Søren Nielsen, Vester
vænget 44. - Inge Lauridsen og loadmester 
Knud Bjørnskov Rasmussen, Baggesensallé 
12A, 1. th. København.

December 1988
17. Klinikelev Henriette Nielsen og autola
kerer Jan Sørensen.

Januar 1989
28. Vivi Olesen og Jan Wulff, Østre Allé 79.

Februar 1989
11. Hanne Djørup Heldgaard og Jørgen 
Krogh Hansen.
25. Ulla Jensen og Steen Overgaard.

Marts 1989
4. Mette Gram Hansen og Jens Nørgaard.
18. Metha Bollerup og Bjarne Thomsen. - 
Ulla Muldbjerg og Hakon Christensen.
25. Ulla Kjærgaard Nielsen og Jan Nielsen 
Korsholm, Åbrinken 59. - Ulla Kristensen og 
Thomas Eielers, Wildershausen, Vesttysk
land.

April 1989
22. Hanne Damgaard Christensen og Toni 
Nielsen, Paludan-M fillers vej 67, st. tv., År
hus. - Hanne Møller og Torben Bech, Hol
stebro vej 108.
29. Bodil Bech og Torben Madsen.

Maj 1989
6. Rosa Vibeke Mortensen og Lars Jørgen Pe
dersen.
13. Inga Johansen og Rikard Lauridsen, Klo
stermarken 32. - Ellen Lund Sørensen og Mo
gens Hasager Kirk.
20. Lone Møller og Steen Von Meyeren. Var
devej 112. - Børnehavepædagog Mette Ander
sen og prokurist Arne Kongensholm Dal
gaard.

Juni 1989
3. Anita Christensen og Emil Bøgelund Chri
stensen. - Susanne Nørremark og Niels Juul 
Grønbjerg, Marupvej.
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9. Susanne Ostersen og Henning Skovgård.
10. Anne Kjærgaard og Gert Stokholm, Sør- 
vad. - Gitte Kristensen og Allan Lillebæk, N. 
Juulsgade 18, Århus. - Hanne Rasmussen og 
Hans Henrik P. Holm.
17. Susanne Rhiger Holmene og Desmond 
Paul Young. - Hanne Kolby Jensen og Erik 
Ostergaard, Østergade 88.
18. Anna Hebsgaard og Jørgen Quistgaard, 
Lemvig.
24. Johanne Eriksen og Michael Nielsen, Sdr. 
Strømfjord.

Juli 1989
8. Kirsten Hvid Lauritsen og Jens Henriksen.
22. Lene Feld og Oluf Bonde. - Berit Ahl- 
mann Thomsen og Benny Piesner.
29. Lisbeth Kjærgaard og Gert Kattenhøj.

August 1989
12. Gerda Nielsen og Poul Hyldal Sørensen.
26. Joan Damgaard og VVS- installatør Leon 
Mortensen, Holstebrovej 19. - Birgitte Ager
bo og Torben Johannessen, Agerhøj 9, Tarm. 
- Lone Stenbæk Larsen og Tony Lauesen, 
Højbjergvej 1. - Gullmai Hanne Gleerup og 
Paul Robert Gordon, Baunbækvej 3A, Tarm.

September 1989
2. Bente Rønnow Andersen og Allan Runge 
Jensen.
9. Dorthe Søgaard og Kristian Kjær Gammel
jord, Rosen vej 46.
16. Tove Henriksen og Sten Fyhn Mortensen.

Oktober 1989
7. Lone Andersen og Torben Larsen
21. Merete Holm Pedersen og Leif Pedersen, 
Slienvej 20, Silkeborg.

November 1989
4. Susanne Madsen og Trond Felberg, Oslo.
11. Jette Johnsen og Leo Mikkelsen, Hasselvej
7.- Rita Langelund og Jan Mikkelsen, Høj
dedraget 71, Lem st.
18. Alma Dideriksen og Jens Evald Tougård.

Januar 1990
27. Marie Bro og Anders Thygesen.

Februar 1990
17. Økonomaassistent Kirsten Orloff Laurid
sen og civiløkonom Jens Bech, Blovstrød.

Marts 1990
3. Vibeke Eybye og Kim Hansen.
30. Lisbeth Munk og Helge Saugmann.
31. Kirsten Albæk Poulsen og Jan Kirkegaard 
Lauridsen.

April 1990
7. Inge Krogsgård og bankassistent Michael 
Christensen. - Anita Theilgaard og tømrer 
John Svendsen.
12. Tine Juvonen og Søren Knudsen.
21. Lone Vium Jensen og Henning Troelsen.

Maj 1990
5. Lene Hansen og Lars Nørregaard, Bred
gade 132. - Dorte Nicolajsen og Henning 
Kjærgaard. — Nina Husted og Tage Bank 
Olesen. - Kirsten Jakobsen og Kaj Isaksen. - 
Birgit Rahbek og Jacob Rindom.
19. May Spåbæk Andersson og Lasse Ager

gård Andersen. - Lene Møller og Henrik Ene- 
voldsen, Kloster.

Juni 1990
2. Hanne Myltoft og Jan Wiencken. - Karin 
Nielsen og Boy Boysen. - Birgitte Knudsen og 
Torben Yde.
9. Dorthe Dohn Damgaard og Carsten Peder
sen. - Mona Haugaard Jensen og Jens Jørgen
P. Holm.
16. Christina Jensen og Henrik Lindhardt, 
Badstuevej 12, Haderslev. - Birgitte Brønd
sted og John Mikkelsen.
23. Susanne Dalsgaard Jensen og Henrik 
Tang Hansen.
30. Anette Pedersen og Poul Stokholm.

Juli 1990
13. Bente Miltersen og Jens Kristian Nygård.

August 1990
4. Susanne Jensen og Karsten Holm.
11. Ida Kjær og Jan Robsøe, Tordenskjolds
gade 31, Aarhus.
18. Laila Pertou Jensen og Kurt Ringkøbing.- 
Mette Damgaard Møller og Jens Udby, Fin- 
derupsvej 2b.
25. Solveig Brink og Frederik Frederiksen, Ol- 
dagervænget 5.

September 1990
8. Lene Nielsen og Mikael Præstegaard, Var
devej 98.
15. Lise Nørgaard og Lars Damgaard. - Britt 
Vilsgaard og Niels Pade, Skovvejen 99, År
hus.
22. Anne Marie Pilgaard og Benny Jensen. - 
Bente Nielsen og Karlo Tang Sørensen. - Ulla 
Hansen og Niels Munch Clausen, Kløvervæn
get 33. - Marianne Olesen og Bent Bækdal 
Thomsen
29. Helle Rahbek Sørensen og Ivan Uden- 
gaard.

Oktober 1990
13. Watcharee Kochaboon og lagerekspedient 
Hans Jørgen Homann, Rosenvej 4.
20. Anne Mette Eriksen og Verner Toft An
dersen. - Dorthe Thyssen og Torben Skov 
Jensen, Ånumvej 147.

November 1990
4. Anne Mette Eriksen og Verner Toft Ander
sen, Bredgade 72.
10. Helle Majbrith Pedersen og Martin Chri
stensen, Klokkebjergevej. 14. Marianne Lau
ridsen og Carsten Petersen, Klostermarken 1.
17. Bibi Jane Douglas Jacobsen og Jens Kri
stian Møller, Stauningvej 17. - Joan Mathie
sen og Christian Nielsen, Vardevej 66.

December 1990
1. Jette Rix Tang Sørensen og Emil Kristen
sen, Kibæk.
29. Ulla Stenholt Pedersen og Kim Ross Ni- 
klassen.

Januar 1991
5. Lena Christensen, Esbjerg og Peder Old- 
bjerg.

Februar 1991
9. Elsebeth Bøge Kristensen og Allan Rei- 
nicke Sørensen, Oldagervænget 6. - Mona 
Sørensen og Hans K. Jensen, Langagervej 27.
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Marts 1991
9. Gitte Normand Eichmüller, Århus og Mor
ten Hauge Andersen.
16. Vibeke Østergaard Nielsen og Michael 
Steenfeldt, Lem
30. Lone Kristensen og Jørgen Husted Jeppe
sen, Ringkøbing. - Hanne Merete Appel, Vel- 
lerup og Bjarne Noer.

April 1991
17. Helle Westphall Andersen og Johnny 
Christensen, Voldgade 5.
20. Gitte Odderskjer Jensen og Carsten Kir
kegaard Andersen, Tarm.
27. Else Christoffersen og Svend Aage Poul
sen, Ånumvej 93.

Maj 1991
4. Hanne Staulund og Søren Larsen, Ånum
vej 163. - Hanne Møller Christensen og Erik 
Søtoft Jespersen, Hasselvej 17. - Birgitte 
Hersbøll og Peter Ølholm, København 0.
11. Heidi Theilgaard og Jens Kjærgaard, 
Skive.
18. Lene K. Møller og Poul Damgaard Ander
sen. - Lisbeth Kirkeby Tholstrup og Per Ben- 
tien Nielsen - Ellen Madsen og Niels Holten 
Nielsen, Stauningvej 18.
25. Jette Lilbæk og Hans Jørgen Lauridsen

Juni 1991
1. Helle Stenberg Olsson og Kim Overgaard, 
Bellisvej 12. - Marianne Ostersen og Johan
nes Hauge Nielsen. - Conny Birgithe Nielsen 
og Tony Kjærsgaard Jensen, Videbækvej 8.
8. Dorte Pedersen og Jan Hermann.
15. Inge Graabæk Christensen og Henrik 
Smit. - Monica Bettina Kirkegaard og Willy 
Hummersgaard Hansen. - Ina Pedersen og 
Knud Erik Langhoff, Nattergalevej 5. - Lene 
Borch Jensen og Bjarne Kragh. - Lina Thom
sen og Allan Højgaard Clausen.
21. Charlotte Vest og Keith Jones, Tønder.
22. Birthe Højgaard Clausen og Torben Kjær 
Jensen.
29. Karen Ingolf Christensen og Michael Har- 
drup, Ribe.

Juli 1991
5. Lise-Lotte Iversen og Niels Wibe Nielsen, 
Nexø.
6. Jette Jensen og Jørn Skoven Pedersen, 
Dronninglund. - Charlotte Hillerslev og Leif 
Westergaard Christiansen.
13. Karin Nielsen og Jens Østergaard.
19. Mona Pedersen og Frank Jensen.
20. Lone Jørgensen og Finn Tang, Esbjerg

August 1991
3. Karen Marie Gjaldbæk og Benny Madsen. 
- Janne Roager og Kåre Poulsen. - Jette Ber
telsen og Carsten Schousboe, Båstrup.
10. Conny Siersbæk og Karsten Tang Ander
sen, Spjald. - Vivian Johansen og Jan Hou- 
borg.
17. Ulla Stål og Mogens Kristensen.
24. Jane Kate Pedersen og Harald Husted Sø
rensen, Ringkøbing. - Lisbeth Koguth Toft 
Pedersen og Leif Thomsen. - Anne Sofie 
Krogh Thomsen og Peter Stephen Bjerg Sø
rensen.
31. Inger Marie Kolby og Svend Østergaard 
Mortensen.

September 1991
7. Birgitte Lykke og Robert Skov, Svogerslev.
- Anette Kousgaard og Kjell Wickstrøm.
10. Karen Nissen Hansen og Jesper Kjær Lar
sen, Varde.
14. Susanna Bak Pedersen og Jens Peder Boj
sen.
21. Grethe Blom Pedersen og Jens Peter Hu
sted.

Oktober 1991
10. Annette Lytgens og Anders Rodenberg 
Nielsen, Risskov.
11. Anna Korsholm Pedersen og Jørgen 
Kruse, Glentevej 1.
- Bente Pilgaard og Evald Nielsen.
12. Birthe Ladekjær og Mogens Krejbjerg. - 
Sanne Poulsen og Allan Holm Christensen.
19. Else Krog Jensen og Bjarne Lauridsen, 
Parkallé 14.
25. Anette Kølbæk og Per Månsson.

Fødselsdage
November 1988
13. A. Chr. Vestergaard, Solvænget 2, 60 år.
16. Frode Madsen, Dalgårdsvej 9, 50 år.
25. Peder Hansen, Nygade 55, 75 år. - Johs. 
Enevoldsen, Vardevej 2, 75 år.
26. Vognmand Herluf Christensen, Industri
vej 12, 50 år. - Lilly Iversen, Østre Allé 57, 60 
år. - Peder Meldgaard Jensen, Fyrrevænget 5, 
75 år.
30. Tove Elia Hansen, Falkevej 1, 50 år.

December 1988
4. Børge Sørensen, Birkallé 18, 70 år.
8. Eva Olesen, Jernbanegade 10, 80 år. - Ed
vard Olesen, Jernbanegade 10, 80 år.
10. Tove Gregersen, Amagervej 34, 50 år.
13. Maja Vastrup, Østergade 63, 80 år.
14. Frederik Graakjær Nielsen, Langagervej
41, 60 år.
18. Simonie Petra Sørensen, Voldgade 17,100 
år.
22. Jens Frandsen, Spurvevej 8, 70 år.

Januar 1989
1. Chr. Brandt-Madsen, Østergade 32, 65 år.
3. Inger Kirk, Birkvej IB, 60 år.
4. Eddy Sørensen, Amagervej 25, 50 år. - 
Dagny Hansen, Nygade 55, 75 år. - Anna 
Kabbel, Østre Allé 37, 70 år.
8. Laurids Jensen, Amagervej 16 C, 65 år. - 
Christian Ager Jensen, Hedebyvej 4, 50 år.
12. Jenny Villadsen, Anlægsvej 3, 85 år.
13. Lilly Hansen, Kongevej 3, 60 år. - Betty 
Hindbo, Nellikevej 8, 60 år.
14. Hanne Nørremark, Amagervej 20, 75 år.
15. Niels Møller, Hjejlevej 10, 50 år.
16. Ingerlise Olesen, Amagervej 74, 50 år.
17. Henrik Jensen, Poppelallé 20, 60 år.
23. Dinne Kristensen, Holstebrovej 30, 70 år.
24. Åge Holm, Kastanievej 3, 75 år.
25. Revisor Hans Agerbo, Kongevej 48, 65 år.
29. Magda Nejrup, Finderupsvej 14, 70 år.

Februar 1989
1. Erna Theils, Lindeallé 17, 60 år.
4. Dagny Nørremark, Vardvej 9, 70 år.
8. Herreekviperingshandler Kaj Fjordside, 
Fa. Alsholm & Madsen, 60 år.
15. Jens Nielsen, Klostermarken 3, 75 år.
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23. Ulla Christensen, Fasanvej 11, 50 år. - 
Poul Erik Hansen, Falkevej 1, 50 år.
24. Marie Jensen, Jernbanegade 3, 85 år.
28. Hans Frederik Jensen, Solsortevej 2, 75 
år.

Marts 1989
2. Knud Kjærgaard, Nørregade 26, 70 år.
3. Skov B. Knudsen, Allikevej 5, 60 år.
6. Godtfred Vestergaard, Østre Allé 18, 80 år.
7. Bertha Troelsen, Birkallé 7, 75 år.
11. Erling Olesen, Tømmergården 19, 50 år. - 
Karl Nielsen, Vejlen 11, 70 år.
14. Inger Kristensen, Tømmergården 26, 60 
år.
16. Stinne Hansen, Markvænget 7, 70 år.
23. Andreas Hansen, Mark vænget 7, 70 år.
31. Annalise Andersen, Klostermarken 45, 60 
år.

April 1989
2. Peder Christiansen, Birkvej 20, 60 år.
3. Olaf Nielsen, Østre Allé 42, 60 år.
4. Else Damgaard Andersen, Solvænget 5, 60 
år.
6. Harald Lunde, Marupvej 37,70 år. - Tonny 
Dideriksen, Lundevej 23, 60 år.
9. Villy Henriksen, Tømrervej 9, 60 år.
10. Anna Hansen, Violvej 7, 80 år.
11. Andreas Larsen, Lundevej 30, 60 år. - Jo
hanne Jensen, Tømmergården 4, 80 år.
15. Bødkermester Carl Christensen, Bredgade 
118, 90 år.
18. Erik Hansen, Ringkøbingvej 20, 50 år. - 
Amalie Faurholt, Østre Allé 13B, 80 år.
21. Svend Dahl Jepsen, Amagervej 11, 70 år.
24. Niels Nielsen, Pileallé 20, 75 år. - Vagner 
Ormstrup Nørgaard, Lundevej 10, 60 år.

Maj 1989
2. Elna Pagaard Kristensen, Kongevej 40, 75 
år.
4. Erna Jakobsen, Klostermarken 31, 70 år.
6. Fodspecialist Karen Søjdis, Møllegade 8, 
60 år. - Fhv. smedemester Carl Christiansen, 
Mellemgade 7, 80 år.
7. Bøssemager Svend Aage Jensen, Chr. Han
sensvej 13, 60 år.
10. Kristian Lauridsen, Tømmergården 19, 75 
år.
12. Karen Hansen, Plejehjemmet Klokke
bjerg, 85 år.
13. Anna Astrup Christensen, Danmarksgade 
20, 100 år.
14. Bent Nørgaard Knudsen, Bredgade 148, 
50 år.
15. Fhv. rationaliseringskonsulent Ernst Lar
sen, Østre Allé 59, 65 år.
20. Helene Johnsen, Plejehjemmet Engha
ven, 80 år.
22. Gårdejer Karl Bækgaard Ostersen, Anum- 
vej 22, 80 år.
24. Ester Thomsen, Klokkebjergevej 26, 50 
år.

Juni 1989
3. Erna Finnemann Pedersen, Vestervænget 
12, 50 år.
7. Henry Nielsen, Lundevej 28, 60 år. - Anna 
Lauridsen, Åbrinken 49, 50 år.
10. Svend Erik Grønborg, Markvænget 4, 65 
år.
15. Hilda Thorup. Ånumvej, 60 år.
16. Laura Jakobsen, Mellemgade 2, 80 år.

23. Jens Nielsen, Kvembjergvej 3,70 år. - Kri
sta Pedersen, Tømmergården 35, 60 år.
29. Hans Iversen, Østervang 29, 60 år.

Juli 1989
3. Laura Mikkelsen, Østergade 68, 75 år.
7. Helga Hansen, Kastanievej 18, 70 år. - 
Metha Frost Andersen, Letagervej 4, 60 år.
8. Magda Andersen, Østre Allé 53, 75 år.
11. Verner Jørgensen, Østergade 34, 60 år.
12. Thomas Rejkjær, Tømmergården 17, 65 
år.
13. Thilde Vendelbo, Mellemgade 25, st. tv., 
75 år.
18. Julius Hansen, Voldgade 21, 80 år. - Svend 
Aage Schrøder, Ånumvej 41, 70 år.
20. Vinne Lauridsen, Bøgevænget 4, 50 år.
22. Gerda Febæk Vestergaard, Klokkebjerg- 
vej 38, 60 år.
27. Hans Olesen, Plejehjemmet Klokkebjerg, 
70 år.

August 1989
10. Jørgen Nielsen, Engsiggade 12, 60 år.
11. Murermester Vagn Henriksen, Langager
vej 9, 70 år.
12. Orla Jensen, Kongevej 24, 60 år.
17. Erna Olesen, Arnborgvej 17, 60 år.
18. Ove Andersen, Østergade 56, 50 år. - 
Jeppe Jensen, Mellemgade 29, 90 år.
20. Verner Hansen, Enghavevej 25, 70 år.
23. Mathilde Nørbork, Klostermarken 43, 60 
år.
30. Gerda Nielsen, Klostervej 35, 70 år. - 
Jenny Kirkegaard, Østergade 55, 60 år.

September 1989
2. Kæty Jensen, Spurvevej 3, 70 år.
3. Karen Marie Bjerg, Østervang 33, 60 år.
7. Jytte Jensen, Falkevej 4, 50 år.
9. Mary Bundgaard, Falkevej 5, 60 år.
13. Karen Hedegaard, Finderupsvej, 70 år.
16. Gurli Gleerup, Klostervej 28, 60 år.
22. Poul Søren Larsen, V. Marupvej 4, 50 år.
24. Aase Sørensen, Vestervænget 30, 60 år.
26. Frida Homann, Østre Allé 68, 75 år. - Kå- 
lund Christiansen, Bredgade 140A, 70 år.
29. Henrik Mortensen, Plejehjemmet Klok
kebjerg, 90 år.
30. Mads Rahbæk, Albæk Møllegård, 70 år.

Oktober 1989
8. Værkstedsleder Helge Simonsen, Lang
agervej 20, 60 år.
11. Sigrid Simonsen, Østre Allé 16, 70 år. - 
Anne-Grethe Nielsen, Marupvej 44, 50 år.
13. Tove Lauritsen, Grønningen 18, 60 år.
15. Else Mortensen, Marupvej 43, 50 år.
17. Traktor- og maskinhandler Leo Lægs- 
gaard, Østergade 85, 60 år.
18. Helga Jensen, Jernbanegade 20, 85 år.
22. Ivan Skovgaard Pedersen, Hjejlevej 1, 80 
år. - Sine Juul,Østre Allé 37, 70 år.
24. Katrine Jensen, Østreallé 32, 75 år.
27. William Hansen, Ahornvej 29, 50 år. - 
Ester Staal, Løvsangervej 7, 50 år.
31. Holger Jensen, Vejlen 5, 70 år.

November 1989
I. Johannes Kousgaard Mikkelsen, Lundevej 
20A, 60 år.
7. Andrea Rasmussen, Kløvervænget 23, 65 
år.
II. Charlotte Nielsen, Enghaven, 95 år.
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23. Vibeke Sørensen, Klostervej 88, 50 år. - 
Kirstine (Stinne) Christensen, Mågevej 9, 60 
år.
29. Christian Homann, Østre Allé 28, 75 år.

December 1989
9. Henry Dyrberg, Dalbrinken 60, 65 år.
10. Ane Margrethe Hansen, Voldgade 21, 80 
år.
11. Anna Helt, Nygade 28, 75 år.
21. Erik Egon Nielsen, Vejlen 4, 50 år.
26. Karen Pedersen, Langagervej 15, 80 år.
31. Mary Abrahamsen, Østervang 61, 60 år.

Januar 1990
4. Marie Christensen, Østre Allé 55, 75 år.
10. Finn A. Sørensen, Klokkebjergevej 2A, 50 
år. - Svend E. Jensen (Svenne), St. Nørgårds- 
vej 16, 60 år.
14. Hans M. Sørensen, Bækgårdsvej 14, 70 år.
15. Andrea Knudsen, Pileallé 20, 90 år.
16. Paul Paulsen, Plejehjemmet Klokkebjerg, 
100 år.
20. Jens Madsen, Dalbrinken 43, 70 år.
21. Fhv. telefonovermontør Gunnar Rasmus
sen, Pileallé 1, 65 år.- Agnes Vastrup, 70 år.
22. Helga Hansen, Østre Allé 34, 85 år.
28. Karen Willadsen, Østergade 78, 90 år.
31. Laura Aakjær, Birkallé 10, 75 år.

Februar 1990
1. Anna Nielsen, Plejehjemmet Enghaven, 
100 år.
8. Dorthe Pedersen, Violvej 8, 80 år.
23. Svend Verner Thellemann, Vardvej 5, 60 
år.
24. Lilly Larsen, Holstebrovej 64,65 år. - Val
borg Ingerslev, Østergade 82, 1., 75 år.
26. Mekaniker Carl Ejner Madsen, Dalgårds
vej 8, 90 år.

Marts 1990
8. Finn Jensen, Østergade 54, 50 år.
9. Robert Hansen, Grønningen 9, 50 år. - 
Kenneth Hansen, Elmevej 6, 50 år.
14. Kirstine Dalgaard Nielsen, Klostervej 25,
90 år. - Aage Jensen,Østergade 45, 70 år.
15. Jacob Græsbøll Svaneborg, Østergade 20, 
60 år.
16. Fhv. overportør Niels Sloth Sørensen, 
Ringkøbingvej 30, 75 år.
17. Kurt Rosenqvist, St. Lynggård, Ringkø
bingvej 32, 50 år.
28. Johan Erik Andreasen, St.Nørgårdsvej
24, 70 år.
29. Maja Christiansen, Østre Allé 12, 75 år.
31. Inger Pedersen, Poppelallé 6,50 år. - Vice
skoleinspektør Knud Axelsen, Lindeallé 24, 
60 år.

April 1990
1.Laura Lunde, Kongensvej 23, 75 år.
8. Edert Netterstrøm Sinnbeck, Nørgårdspar- 
ken 18, 65 år.
10. Jens Christensen, Vardevej 67, 70 år.
16. Gerda Thorup, Dalgårdsvej 3, 60 år. - 
Poul Muldbjerg, Plejehjemmet Klokkebjerg, 
90 år.
19. Henry Pedersen, Rylevej 6, 70 år. - Thilde 
Vastrup, Bredgade 89, 80 år.
21. Grethe Nielsen, Østergade 92, 60 år.
22. Åge Mortensen, Oldagervænget 22, 60 år.
23. Tove Lund, Bækgårdsvej 18, 60 år.
25. Nanna Jensen, Svinget 2, 50 år.

26. Marie Nielsen, Plejehjemmet Enghaven, 
90 år.

Maj 1990
3. Henning J. Steffensen, Østervang 55,50 år.
4. Tove Lorentzen, Ånumvej 69, 50 år.
5. Erna Jensen, Klokkebjergevej 58, 70 år. - 
Oluf Gahner Hansen, Lindeallé 5, 70 år. - 
Edith Dahl Jepsen, Ringkøbingvej 4, 60 år.
6. Tinna Borup, Enghavevej 30, 85 år.
20. Svend Aage Eybye, Klostervej 51, 50 år.
21. Else Scherrebeck Møller, Hjejlevej, 60 år.
26. Laurids Mortensen, Vibevej 4, 70 år.
28. Henry Olesen, Enghavevej 24, 60 år.

Juni 1990
2. Grethe Jensen, Ringkøbingvej 9, 70 år.
7. Jens Boysen, Bækgårdsvej 31, 60 år.
8. Gunnar Kirkegaard, Bellisvej 6, 75 år.
9. Marie Nielsen, Skovbrynet 9, 80 år. - Axel 
Ostersen, Ringvejen 6, 70 år.
16. Anna Mortensen, Skovbrinken 23, 50 år.
18. Signe Kjær, Danmarksgade 2B, 75 år.
21. Ruth Jensen, Chr. Hansensvej 13, 60 år.
25. Lykke Vorup, Klokkebjergevej 60, 60 år.

Juli 1990
7. Ejendomsmægler Gunnar Randeris, Øster
gade 63A, 60 år.
13. Viggo Larsen, Holstebrovej 64, 75 år.
15. Edith Holm, Kastanievej 3, 70 år.
18. Stationsleder Tage Hansen, Drosselvej 11, 
60 år.
22. Morten Abrahamsen, Østervang 61, 70 år.
29. Elisabeth Jørn-Sevel, Nylandsvej 31, 80 
år. - Erik Holm, Irisvej 18, 50 år.

August 1990
3. Herluf Pedersen, Fyrrevænget 1, 50 år.
6. Snedker Harry Larsen, Præstegårdsvej 5, 
60 år.
9. Nanna Jensen, Ånumvej 135, 100 år.
12. Jensine Thomsen, Plejehjemmet Engha
ven, 100 år.
21. Edith Borregaard, Østervang 37, 70 år. - 
Henning Djørup Nygaard, Tømmergården 1, 
50 år.
29. Christian Jensen, Enghavevej 2, 90 år. - 
Augusta Jensen, Klokkebjerge, 80 år.
31. Svend Erik Christiansen, Mosevej 4, 50 år.

September 1990
1. Jutta Kirkegaard Nielsen, Bellisvej 6, 70 år.
7. Christian Langbo, Bredgade 40, 70 år. - 
A.P. Rasmussen, Amagervej 33, 65 år.
8. Ellen Margrethe Nielsen, Østre Allé 85, 1. 
tv., 60 år. - Anna Olesen, Klostervej 74, 75 år.
9. Minna Kronborg, Pileallé 14, 80 år.
24. Kirstine Christensen, Østre Allé 73, st., 90 
år.
25. Kaj Kongebro Jørgensen, Birkallé 25, 70 
år.
26. Lillie Søndergaard, Østergade 71, 80 år.
29. Ester Møller Thomsen, Lindeallé 18, 70 
år.

Oktober 1990
13. Ingrid Graakjær Nielsen, Langagervej 41, 
50 år.
15. Anna Hjøllund, Nygade 12, 75 år.
20. Inga Jørgensen, Snedkervej 5, 50 år.
22. Ruth Holt, Klokmosevej 2, 60 år.
24. Ingeborg Mørch, Østre Allé 34, 100 år,
28. VUC-forstander Jens Andersen, Mejsevej
10. 50 år.
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29. Købmand Villy Høi, Fredensgade 61, 50 
år. - Biografdirektør Werner Husted, Dros
selvej 12, 70 år.
30. Ella Henriksen, Skyggehusvej 6, 60 år.
31. Anders Kjærgaard, Marupvej 49, 75 år.

November 1990
3. Børge Graversen, Kongevej 37, 65 år.
6. Anders Nørgård Pedersen, Marupvej 34, 
70 år.
9. Johannes Sørensen, Grønnegade 7, 100 år.
- Simon Stier Villumsen, Enghaven, 95 år.
17. Sara Brandt Madsen, Østergade 32, 65 år.
19. Henry Thorup, Dalgårsvej 3, 60 år.
24. Nethe Boysen, Bækgårdsvej 31, 60 år.
26. Kristian Ladekjær, Bekkasinvej 10, 50 år.
28. Verner Lindhard, Løvsangervej 2, 60 år.

December 1990
4. Jenny Lund, Amagervej 100, 50 år.
13. Kirstine Clausen, Vardevej 40, 95 år.
18. Inger Husted Mortensen, Nørregade 31, 
50 år.
19. Johs. Kirkegaard, Nygade 40, 70 år.
20. Anne-Grethe Jensen, St.Nørgaardsvej 16, 
60 år.
21. Agnete Husted, Vendersgade 9, 50 år.
27. Thorvald Jørgensen, Danmarksgade 36, 
75 år
29. Kristian Juul Jensen, LindeallélO, 70 år.
30. Ester Jensen, Solsortevej 2, 70 år.

Januar 1991
3. Stinne Bork, Østre Allé 31A, 90 år.
4. Peder Horskjær, Mellemgade 15, 90 år.
15. Ejler Staal, Løvsangervej 7, 60 år.
16. Paul Paulsen, Klokkebjerg, 101 år.
19. Jens Evald Pedersen, Hjejlevej 12, 70 år.
24. Arne Johnsen, Klostermarken 15, 75 år.
- Frode Johnsen, Anlægsvej 11, 75 år.
25. Henny Kristensen, Adelvej 11, 50 år.

Februar 1991
1. Anna Nielsen, Enghaven, 101 år.
4. Karsten H. Nielsen, Lønborgvej 5, 60 år.
18. Marie Pedersen, Enghaven, 90 år.
22. Peter Bay Møller, Kongevej 15, 50 år.
24. Anne Hansen, Fredensagde 66, 75 år.

Marts 1991
2. Karla Christensen, Klostermarken 16, 65 
år.
6. Martin Mortensen, Holstebrovej 7, 80 år.
12. Gunnar Pedersen, Vardevej 106, 75 år. - 
Jytte Lægsgaard, Østergade 85, 50 år.
13. Søren Chr. Nielsen, Ulfkjærsvej 2, 70 år.
15. Martin Husted, Ternevej 4, 50 år.
16. Karen Holm Pedersen, Ringkøbingvej 19, 
75 år. - Oskar Guldberg Madsen, Jernbane
gade 6, 80 år.
21. Mary Andersen, Kongevej 31A, 80 år.
22. Wilhelm Hvolgaard, Poppelallé 11, 80 år.
25. Herdis Eriksen, Klokkebjergevej 30, 60 
år.
29. Gunnar Isaksen, Amagervej 68, 50 år.
31. Ranghild Vestergaard, Lundevej 19, 60 år.

April 1991
7. Henning Jensen, Amagervej 78, 50 år.
17. Anna Johnsen, Anlægsvej 11, 70 år.
18. Henry Vilsgaard, Falkevej 7, 50 år.
21. Sigrid Høgfeldt, Nygade 26, 80 år.
27. Henning Sørensen, Skovbrinken 22, 50 år.
- Holger Damgaard, Solvænget 5, 60 år. - 

Kristian Mortensen, Fredensgade 1, 60 år. - 
Egon Søgaard, Ånumvej 157, 60 år.
29. Chr. Sinnbeck, Fasanvej 6, 70 år.

Maj 1991
1. Niels Chr. Birkmose, Nattergalevej 11, 50 
år.
3. Chr. V. Aakjær, Birkeallé 10, 80 år.
10. Sys Simonsen, Langagervej 20, 60 år. - 
Børge Østerby, Anemone vej 17, 60 år.
14. Anna Astrup Christensen, Klokkebjerg, 
102 år.
15. Alfred V. Nielsen, Freciavej 7, 90 år.
20. K. Fabricius Poulsen, Danmarksgade 1, 80 
år.
22. Holger Jensen, Dalgårdsvej 1, 75 år.
25. Gudrun Kinch, Skolegade 3, 70 år.
27. Krista Sørensen, Viol vej 5, 70 år.

Juni 1991
4. Kristine Christiansen, Klokkebjerg, 105 år.
7. Inga Vorup, Klokkebjergevej 60, 60 år.
23. Tove Kristoffersen, Marupvej 36, 50 år.
24. Kaj Jensen, Solsortevej 3, 60 år.
27. Dinna Nybo, Marupvej 52, 80 år.

Juli 1991
13. Peder Olsen, Rosenvej 20, 75 år.
14. Frede Lillelund, Østre Allé 64, 80 år.
19. Harald Lund, Amagervej 100, 60 år.
23. Betty Christensen, Klokkebjergevej 42,60 
år.
31. Gerda Mikkelsen, Fredensgade 70, 75 år.

August 1991
10. Hans Carl Jacobsen, Ganervej 3, 70 år.
12. Jensine Thomsen, Enghaven, 101 år.
13. Anne-Marie Ostersen, Ringvejen 6, 70 år.
16. Kristian Lauridsen, Holstebrovej 30, 90 
år.
22. Peter 0. Nielsen, Enghavevej IB, 60 år.
30. Bitten Thomsen, Skovlykken 5, 70 år.
31. Arne Guilander, Fredensgade 76, 70 år.

September 1991
1. Willy Pedersen, Birkallé 2, 50 år. - N. K. 
Kristensen, Vibevej 1, 50 år. - Mogens Eng
kær, Åbrinken 16, 50 år.
14. Svend Aage Husted, Engtoften 13, 75 år.
25. Kurt Sørensen, Ahornvej 31, 60 år. - Nina 
Kristensen, Østre Allé 23, *70 år.
27. Peder Nørremark, Ringkøbingvej 3,85 år.
28. Christian Lodahl, Chr. Hansensvej 1, 70 
år.
29. Jens Andersen, Finkevej 7, 85 år.

Oktober 1991
13. Knud »Basse« Eriksen, Klokkebjergevej
30. 60 år. - Hans P. Pedersen, Vardevej 23, 80 
år.
20. Meta Graversen, Mellemgade 23, 95 år.

Jubilæum
November 1988
J.Strandbygaards Bogtrykkeri Akts. 90 års 
jubilæum. - Missionshuset og Søndagsskolen 
på Finderupsvej 100 år.

Januar 1989
Jens Jørgen Iversens køreskole 25 års jubi
læum.
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April 1989
Prokurist Ester Klien, Skjernvej 60, Tarm, 
ansat i Skjern Bank i 40 år. - Skjern Egvad 
Museum 60 års jubilæum.

Maj 1989
Advokatsekretær Bente Wagener 25 års jubi
læum i Advokatfirmaet H. Abildgaard & H. 
Thorstholm. - Chr. Vrå Hansen, Lærkevej 4, 
45 års jubilæum i firmaet Chr. C. Grene A/S. 
- Fiat-Autohuset 25 års jubilæum.

Juni 1989
Hans Chr. Thomsen, Østre Allé 41, 25 års ju
bilæum på Tarm Stole-og Møbelfabrik.

Juli 1989
Bjarne Jørgensen, Glentevej 6, 25 års jubi
læum hos Skjern Elværk.

August 1989
Lærer Anna H. Knudsen og lærer Bente L. 
Guldbrandsen, 25 år ved Skjern Kommunale 
Skolevæsen.

September 1989
Jens Brønsted 40 år ved Skjern Kommunale 
Skolevæsen. - Værkstedsassistent Else Olsen 
Finkevej 2, 25 års jubilæum ved Skovbryns
værkstedet. - Skjern Brandvæsen fejrede 75 
års jubilæum.

Oktoberl989
Overlærer Ester Kjær, overlærer Leo Clausen 
og forstander Jens Andersen 25 års jubilæum 
ved Amtets Voksenundervisningscenter.

November 1989
Overpostbud Børge Thulstrup og landpost
bud Jens Sørensen 25 års jubilæum ved P&T - 
Ekspeditionssekretær Gunnar Christensen, 
Allikevej 2, 25 års jubilæum ved Skjern Kom
munes Tekniske Forvaltning. - Direktør og 
værkfører Arne Kjær 25 års jubilæum ved 
Maskinfabrikken Herborg.

December 1989
Frisør Grethe og Erik Orloff, Østergade 8, 
fejrer 25 års forretningsjubilæum. - Egon 
Holm Jensen 25 års jubilæum hos Renault.

Februar 1990
Lagerekspedient Julius Hansen, Søndergade 
16, 65 år hos Chr. C. Grene A/S.

Marts 1990
Centerleder Vagn Libak Hansen fejrer 25 års 
jubilæum hos Skjern-Tarm Egnens Landbo
forening. - Tage Skipper-Jørgensen 25 års ju
bilæum som maskinmester hos Skjern Papir
fabrik.

April 1990
Kristian Hansen, Dalvej 7, 25 års jubilæum 
hos Volvo/Renault.

Maj 1990
Overpostbud Anker Pedersen, Klokkebjerge- 
vej 76, 25 års jubilæum hos P&T. - Skjern- 
Tarm Rotary klub 25 års jubilæum.

Juni 1990
Svend Pedersen, Bækgårdsvej 29, 25 års for
retningsjubilæum.

Juli 1990 
Redaktør Sven Arne Hersbøll 25 år som re
daktør ved Skjern Dagblad.

August 1990
Overlærer Karla Marie Mortensen, overlærer 
N.K. Kristensen og pædagogisk leder Kurt 
Odborg, 25 år ved Skjern Kommunale Skole
væsen. - Overassistent Henny Kongensholm 
25 år ved Skjern Kommune. - Boghandlerne 
Lene og Hans Jørgen Jacobsen 25 års jubi
læum som indehavere af J. Jacobsens Bog
handel, som samtidig kunne fejre 75 års fød
selsdag.

September 1990
Ella Nielsen, Vestervænget 14, 25 år hos Inter 
Leather. - Vognmand og brændselshandler 
Hans Egon Clausen, Marupvej 45, 25 års ju
bilæum som indehaver. - Sørine og Alfred 
Lassen, Holstebrovej, fejrer 25 års forret
ningsjubilæum.

Oktober 1990
Mette Kousgaard Mikkelsen, Glentevej 5, fej
rer 25 år som sygehjælper på Enghaven. - Di
rektør Âge Thue Nielsen 25 år på Skjern Pa
pirfabrik A/S.

November 1990
15. Anne Lise Hansen 25 år i Skjern Bank.

December 1990
1. Landpost Peder Tang 40 år i P&T.

Marts 1991
1. Skoledirektør H. C. Ager 40 år ved Skjern 
Kommunale Skolevæsen.
2. Afdelingsleder Knud Thomsen 25 år ved 
Unicon Beton.
17. Inga Vorup 25 år ved Skjern Kommune.

April 1991
1. Røde Kors børnehaven 25 år. - Børnehave
leder Sonja Hågensen 25 år ved Røde Kors 
børnehaven.
25. Overpakmester Peter Andersen 25 år i 
P&T.

Maj 1991
5. Elsebeth og Jens Sandman 25 år med Øster
gades Bageri.

Juni 1991
1. Revisionschef Orla Krogh Hansen 40 år i 
Skjern Bank.
28. Ejler Staal og Lillian Burgdorff modtog 
Kong Fredrik d. 9.s hæderstegn, for 25 års tje
neste i civilforsvaret.

Juli 1991
15. Driftleder Leif Pedersen 25 år ved Quality 
Qx. - Bankprokurist Jens Peder Larsen 25 år i 
Skjern Bank.

August 1991
1. Bankassistent Ida Stampe Larsen 25 år i 
Skjern Bank. - Bankassistent Margit Plau- 
borg 25 års jubilæum. - Overlærer Birthe Jen
sen 25 år ved Skjern Kommune.
3. Specialarbejder Frits Nielsen 25 år ved 
Skjern Kommune.

September 1991
1. Overlærer Bjarne B. Hansen 25 år i Skjern 
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Kommune. - Hans Chr. Ahle 25 år ved 
Skjern-Tarm egnens Landboforening. - Ebba 
Olesen 25 år ved Gullanders Bogtrykkeri.

Job-nyt
Januar 1989
Tandlæge Elsebeth Houmand ansættes hos 
tandlæge Erling Kristensen. - Bankassistent 
Poul Staghøj Nielsen er udnævnt til bank
fuldmægtig i Skjern Bank. - Assurandør 
Niels Jørgen Nielsen har overtaget forsik
ringsselskabet Codans afdeling i Skjern.

Februar 1989
Journalist Poul Høj har fået job som reporter 
på B.T.s redaktion i Odense.

Marts 1989
Per Rabek er ansat som inspektør for Skjern 
Tekniske Skoles jern-og metalområde. - Me
diekonsulent Niels Jørgen Nielsen er ansat 
som ny lokalredaktør på Vestkysten for 
Skjern/Tarm området.

April 1989
Prokurist Jan Juul Poulsen bliver leder af 
Skjern Banks privatkundeafdeling. - Bankas
sistent Erik Lægsgaard er udnævnt til bank
fuldmægtig og gruppeleder i Skjern Banks 
privatkundeafdeling.

Juli 1989
Skjern Bank har ansat Peter Krag Nygaard 
som erhvervskonsulent.

August 1989
Klubpædagog Ester Gade Jensen bliver af
delingsleder af Amagerskolens skolefritids
ordning, og bliver assisteret af børnehavepæ
dagog Anne Margrethe Eriksen. - Skolein
spektør Frank A. Laursen er blevet udnævnt 
til skoleinspektør på Amagerskolen. - Bjarne 
V. Jacobsen, Erling Frost, Grethe Dyrsø Lar
sen, Inge Regitze Ravn, Jens Jørgen Peder
sen, Karl-Peter Termansen, Lars Lindeberg 
Madsen, Solvejg Pedersen, Preben H. Kri
stensen, Rebekka P. Sørensen, Inge Ander
sen, Gurli Dyrvig, Else Mærsk-Kristensen, 
Horst-Werner Knüppel og timelærer Mari
anne Koch er oprykket til overlærere. - Uffe 
Ostergaard og Soffia Danielsdottir bliver nyt 
forstanderpar på Den Danske Husflidsefter
skole. - Faglærer Jane Olesen er antaget som 
ny kostinspektør ved Skjern Tekniske Skole.

J. Strandbygaards Bogtrykkeri Akts.
Skolegade 4.6900 Skjern . Tlf. 97 35 00 22

- Lone Andsbjerg Sørensen er ansat som kun
derådgiver i Sparekassen. - Frits Andersen til
træder som lærer ved Vestjysk Handelsskole.
- Preben Møller Lauersen er ansat som op
tiker hos Pers Optik.

September 1989
Assistent Johanne Jönsson, Skjern kommu
nes løn-og personalekontor oprykker til over
assistent. - Gitte Skibsted er ansat som mæg
lerassistent hos EDC-mæglerne Wassard Sø
rensen & Axelsen.

Oktober 1989
Assistent Marianne Andersen, byrådets sek
retariat, oprykker til overassistent.

November 1989
Bendt Pihlkjær Hjortshøj tiltræder som post
mester.

December 1989
Retsassesor Mona Kastrup, Herning er ny 
dommer i Skjern.

Januar 1990
Bankassistent Majken Mortensen, Skjern 
Bank er udnævnt til bankfuldmægtig.

Februar 1990
Elin Lyngsøe er ansat som leder af hjemme
hjælpen.

Maj 1990
Fhv. skoledirektør Jørgen Østlund er valgt til 
ny formand for det Sociale Forbrugerråd.

Juni 1990
Bjarne Thomsen er tiltrådt som uddelerassi
stent i Skjern Brugs. - Cand. pæd. psyk. Lis
beth Hansen er ansat som forstander af Pro
jektskolen. - Politiassistent Jens Kastbjerg 
Andersen er udnævnt til køreprøve-sagkyn
dig i Ringkøbing Politikreds.

September 1990
Birgitte Houe Jespersen er ansat som assistent 
i Unibank. - Henning Nielsen er ansat som le
der af Kgl. Brand, Herning. - Optometrist 
Bjarke Strunch er ansat hos Nyt Syn, Myrup. 
Lærer Anne Margrethe Vej er forfremmet til 
overlærer. - Bankdirektør J. Lundøe Poulsen 
er indvalgt i bestyrelsen for De danske Pro
vinsbankers Forening, og valgt som næstfor
mand. - Redaktionssekretær Per Breindahl er 
tiltrådt Skjern Dagblads redaktion.

Oktober 1990
Cand. scient, pol. Torben Kjærgaard tiltræ
der som politisk-økonomisk rådgiver for fi
nansmanden Klaus Riskær Pedersen. - Ida 
Kirkegård Toft er ansat som kunderådgiver i 
Unibank. - Susanne Sandahl er ansat som 
dagplejer.

November 1990
Laila Lillegård er ansat som aftensygeplejer
ske på Enghaven. - Joan Mathiasen er ansat 
som dagplejer ved Skjern Kommune.

December 1990
John Christensen er ansat ved kultur-, social- 
og skoleforvaltningen. - Ole Visti Pedersen er 
ansat som erhvervsassurandør ved Kgl. 
Brand.

Januar 1991
Kontorchef Orla Krogh Hansen er udnævnt 
til revisionschef i Skjern Bank. - Udlandschef 
Jens Peder Larsen er udnævnt til regnskabs
chef i Skjern Bank. - Marketingschef Roland 
Kjær er udnævnt til marketings- og persona
lechef i Skjern Bank. - Bankassistent Henrik 
Poulsen er udnævnt til bankfuldmægtig i 
Skjern Bank. - Jakob Mouridsen er ansat 
som salgschauffør ved Skjern Ostelager. - 
Økonomichef Niels Erik Kjærgaard er ud
nævnt til finanschef ved Skjern Kommune. 
Knud Erik Larsen er ansat som ekspeditions
sælger ved Skjern Korn og Foderstof.

Juli 1991
Torben Christensen er ansat som hjemme- 
vejleder i Skjern Kommune. - Ilse Troelsen er 
ansat som kunderådgiver i Ringkjøbing 
Bank. - Souschef Verner Hedegård er ud
nævnt til leder af finanforvaltningen i Skjern 
Kommune. - Souschef i skatteforvaltningen 
Carsten Spang er udnævnt til leder af 
skatte-og serviceafdelingen i Skjern Kom
mune. - Overassistent Inge-Bente Nyrup er 
udnævnt som leder af serviceafdelingen og 
Eigil Baadsgaard som leder af ligningsafde
lingen ved Skjern Kommune. - Poul Erik Pe
dersen er ansat som adm.chef i Stenboden. - 
Karen Guldager Olesen og Karin Ågård Kra
rup er ansat som hjemmesygeplejersker ved 
Skjern Kommune. - Stationsleder Tage Han
sen er udnævnt til vicepolitikommissær.

August 1991
Frank Christiansen er ansat som assistent i 
Varde Bank. - Ane Marie Clausen er ny job
konsulent ved Skjern Kommune. - Yvonne 
Sørensen og Susanne Johansen er ansat som 
støttepædagoger ved Skjern Kommune. - 
Chief dealer Svend Haugstrup er ansat som 
fondschef i Skjern Bank.

September 1991
Assurandør Ole Meldgaard er udnævnt til 
branddirektør i Købstædernes aim. Brand
forsikring.

Oktober 1991
Ny chef for hjemmeværnet er Emil Wirenfeld 
Nielsen. - Bente B. Laursen er ny leder af ak
tivitetsstuen.
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Dødsfald
November 1988
4. Anders Vernard Karlsen, Grønningen 11,76 
år.
7. Kaj Gäth Nielsen, Tømmergården 5, 48 år.
9. Karen Amalie Risvig, Marupvej 6, 75 år.
11. Esther Poulsen, Enghaven, 75 år.
20. Hansine Tang Bendtsen, Engtoften 16, 80 
år.
26. Jens Peter Nielsen, Engsiggade 4D, 75 år.
28. Laurids Ostersen Råbjerg, Klokkebjerg, 
86 år.

December 1988
3. Søren Kristian Christensen, Klostermarken
16, 68 år.
11. Anton Nielsen, Enghaven, 100 år.
17. Hans Kr. Lauridsen, Finkevej 1, 49 år. - 
Madsine Cathrine Nielsen, Klostervej 48, 84 
år.
24. Jens Sloth Sørensen, Birkallé 11, 81 år.

Januar 1989
7. Knud Ejgil Therkildsen, Klostermarken 19, 
48 år.
19. Hedvig Oline Mortensen, Skovbrynet 6, 
84 år.
20. Margrethe Kærgaard Ibsen, Voldgade 19, 
64 år.
22. Christian Egon Christiansen, Nørregårds
parken 28, 80 år.
25. Sidsel Marie Homann, Enghaven, 89 år.

Februar 1989
4. Poul Heiberg, Klostermarken 59, 36 år.

13. Johs. Agerbo, Fredensgade 80, 74 år.
18. Hans Jørgen Lauridsen, Klostermarken
10, 35 år.
19. Henry Østergaard, Ånumvej 155, 65 år. - 
Hans Thimes-Christiansen, Holstebrovej 84, 
87 år.
21. Anders Østergaard Poulsen, Poppelallé 
18, 2 år.
25. Hans Nikolaj Hansen Ladekjær, Åvangen
11, 91 år.
28. Elna Fransine Jensen, Bredgade 106, 78 
år.

Marts 1989
1. Peter Øvad Agerbo, Oldagervænget 37, 27 
år.
9. Ejnar Sandgrav Madsen, Enghaven, 84 år. 
- Niels Vilhelm Mikkelsen, Vardevej 94,68 år.
14. Frederik Møller, Enghaven, 94 år. - Astrid 
Signe Thomsen, Enghaven, 90 år.
20. Karen Linde, Klokkebjerg, 79 år.
22. Olga Amalie Sørensen, Klokkebjerg, 81 
år.
23. Signe Marie Bilberg, Klokkebjerg, 78 år.
25. Niels Marius Nygaard, Lundevej 5, 80 år.
28. Sigfred Thorvald Jensen, Langagervej 27, 
74 år.

29. Karla Kristine Astrup Faartoft, Klokke
bjerg, 81 år.

April 1989
1. Jens Medom Pedersen, Enghaven, 87 år.
3. Carl Adolf Ebbe Rasmussen, Østre Allé 42, 
st. th., 73 år.
8. Viggo Kirkegaard, Svalevej 4, 80 år.

Maj 1989
2. Dagmar Haahr, Klokkebjerg, 92 år. - Han
sine Larsen, Enghaven, 88 år.
13. Dagny Hindhede Hansen, Kongevej 5, 88 
år.
27. Karen Marie Andersen, Klokkebjerg, 84 
år. - Emil Christensen, Engsiggade 8, 56 år.
28. Anna Ludvigsen, Holstebrovej 73, 68 år.

Juni 1989
9. Inger Kirstine Sophie Pedersen, Sønder
gade, 81 år.
11. Karl Flink, Klokkebjerg, 77 år.
12. Thora Huldfred Holm, Enghaven, 96 år. - 
Tove Jakobsen, Vardevej 108, 55 år.
16. Svend Vilhelm Andersen, Kongevej 31A, 
85 år.

19. Ida Marie Strandbygaard, Skolegade 4,77 
år.
23. Ane Kathrine Kristensen Nielsen, Eng
haven, 90 år. - Kristian Sofus Pedersen, Østre 
Allé 37, 78 år.
26. Niels Vilhelm Mikkelsen, Mellemgade 15, 
68 år.
27. Mette Kirstine Jensen, Klokkebjerg, 91 år.
28. Stanislawa Buur, Klokkebjerg, 91 år.

Juli 1989
16. Arne Kirkegaard, Sneppevej 1, 66 år. - 
Ingrid Marie Jensen, Østre Allé 26, 84 år.
19. Inger Kirstine Astrup, Klokkebjerg, 88 år.
25. Niels Bach, Mellemgade 8, 89 år.
29. Dagmar V. Høgfeldt, Enghaven, 79 år.

August 1989
8. Eva Louise Madsen, Ånumvej 91, 61 år. - 
Lars Claudi Clausen, Brinkvej 9, 61 år.
15. Evald Nielsen, Klokkebjerg, 91 år. - Anna 
Johanne Reichardt, Østre Allé 90, 65 år.
22. Mette Maria Jensen, Jernbanegade 3, 85 
år.
25. Hans Olesen, Klokkebjerg, 70 år.
30. Mariane Rahbæk Hansen, Vibevej 3, 41 
år.

September 1989
1. Christen Alfred Madsen, Brinkvej 4, 75 år.

15. Inga Margrethe Riis Fjord, Jernbanegade 
3, 78 år.
21. Else Mogensen, Violvej 4, 56 år.
29. Christen Christensen Pedersen, Engha
ven, 88 år.

6. Erna Lund (Lykke) Jensen, Tømmergården
7. 63 år.
8. Ane Marie Nisgaard Jensen, Violvej 6, 88 
år.
14. Edith Nielsen, Østre Allé 30, 66 år.
16. Edith Bjerg, Klostermarken 26, 63 år.

Oktober 1989
5. Signe Madsen Jakobsen, Østergade 76, 82 
år.
6. Anna Marie Kristensen, Østergade 66, 89 
år.
9. Bruno Sylvester Nielsen, Enghaven, 70 år.
26. Carl Victor Jensen, Holstebrovej 22, 78 
år. - Hans Kristian Iversen, Klokkebjerg, 83 
år.

November 1989
13. Andreas Joahnnes Søndergaard, Sol væn
get 9, 78 år.
15. Mette Kirstine Matthiasen, Pileallé 18A, 
83 år.
17. Kristine Andersen, Klokkebjerg, 84 år.
29. Alice Rasmussen, Kløvervænget 31, 57 år.

December 1989
4. Marie Cathrine Boel Christensen, Engha
ven, 86 år.
6. Christian Krejbjerg, Klokkebjerg, 88 år.
14. Edith Marie Pedersen, Svalevej 2, 78 år.
15. Jens Mortensen Dyrholm, Lindeallé 14,76 
år. - Sigfred Tang Pedersen, Enghaven, 78 år.

16. Christian Vraa Hansen, Lærkevej 4,61 år. 
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22. Andersine Charlotte Severine Nielsen, 
Enghaven, 95 år.

24. Ellen Sofie Weiss Simonsen, Klokkebjerg, 
77 år.

Januar 1990
I. Marius Karkov, Klokkebjerg, 72 år.
3. Marie Kirstine Hansen, Ringkøbingvej 18, 
'll år.
II. Karen Marie Mikkelsen, Vardevej 8, 84 år.
24. Esther Pedersen Oldager, Vardevej 19, 90 
år.
26. Peter Vilhelm Nickels, Klokkebjerg, 89 år.

Februar 1990
9. Mette Kirstine Hansen, Enghaven, 97 år.
12. Niels Kristian Andersen, Klokkebjerg, 82 
år. - Bertha Frederikke Tidemann, Dalvej 20, 
79 år.
13. Jens Mathiasen, Klokkebjerg, 81 år.
15. Harald Pedersen, Klostermarken, 65 år.
16. Herdis Jensen, Bredgade 154, 45 år.

18. Hans Mathiasen, Østergade 27, Hvide 
Sande, tidligere Skjern, 69 år. - Carl Emil 
Biem, Parkallé 1, 60 år.
20. Georg Vestager Jeppesen, Enghaven, 81 
år.
22. Anne Kathrine Jensen, Østre Allé 23, 73 
år.
23. Hans Erhardt Jensen, St. Nørgårdsvej 14, 
83 år.

Marts 1990
3. Mary Nielsen, Marupvej 54, 79 år.
14. Johannes Hansen, Klokkebjerg, 89 år.
19. Emma Margrethe Andersen Nielsen, 
Klokkebjerg, 84 år.
20. Alma Magna Ottilia Erlandsen, Engha
ven, 79 år.
25. Chr. Hansen, Kongevej 39, 67 år.

26. Elin Margit Dalgaard, Engsiggade 5, 53 
år.

28. Ruth Emilie Mortensen, Langagervej 17, 
64 år.
30. Svend Andersen, Nygade 11A, 66 år.

April 1990
3. Else Marie Christensen, Danmarksgade 20, 
67 år.
10. Else Marie Pedersen, V. Marupvej 6, 68 
år.
16. Poul Kristian Johansen, Marupvej 20, 78 
år.
19. Sven Erik Jensen, Industrivej 5, 55 år.

Maj 1990
1. Andreas Hansen, Markvænget 7, 71 år. -

Torben Ruby, Amagervej 80, 54 år.
4. Jakob Jensen Vestergaard, Irisvej 20,68 år.
16. Johannes Enevoldsen, Vardevej 2, 76 år.
24. Niels Jensen, Nørregade 5, 84 år.
26. Laura Dalgaard Mikkelsen, Østergade 68, 
75 år.
29. Marius Pedersen, Enghaven, 92 år.

Juni 1990
I. Robert Madsen, Bækgårdsvej 12, 56 år.
4. Hanne Jørgensen, Skovbrinken 21, 44 år.
5. Jens Peder Karl Christensen, Bredgade 118, 
91 år.
9. Palma Kristense Knudsen, Klokkebjerg, 82 
år.
II. Ida Andersen Mølby, Klostervej 100, 85 år.
16. Harriet Georgine Christiansen, Nørre
gårdsparken 28, 79 år.
20. Anders Viggo Andersen Bech, Marupvej 
3, 87 år.

Juli 1990
3. Karen Kristine Faurholt Sidelmann, Eng
haven, 93 år.
9. Marie Kjestine Kathrine Jakobsen, Linde
allé 27, 67 år.
21. Kirstine Mortensen, Klokkebjerg, 92 år. - 
Fredo Willy Nielsen, Klostermarken 28,69 år.

- Karen Larsine Fynboe, Østergade 26, 73 år. 
28. Jens Jespersen, Bredgade 14, 68 år.

August 1990
1. Bodil Marie Sandager Sørensen, Vardevej 
42, 83 år.
10. Cathrine Pedersen Vendelbo, Enghaven, 
89 år.
16. Johannes Hjøllund, Anemonevej 8, 75 år. 

19. Tove Bjerg Jakobsen, Skovbrinken 1, 40 
år.
21. Anna Ingeborg Frederiksen, Enghaven, 74 
år.

September 1990
2. Esther Jensen Søndergaard, Søndergade
22, 78 år.
11. Jeppesine Pedersen, Mellemgade 27,90 år. 
- Egon Andersen, Nørgårdsparken 26, 69 år.
23. Thomas Kjær Larsen, Enghaven, 82 år.

Oktober 1990
4. Kirsten Engsig Bro, Østre Allé 34, 80 år.
6. Nilje Marie Poulsen, Fredensgade 66, 1. 
th., 64 år.
8. Magnus Pedersen, Grønningen 6, 62 år.
12. Sonja Esmarch, Østre Allé 81, 54 år.
13. Elvira Andersen, Fredensgade 68, 72 år.
16. Viggo August Thomsen, Østergade 29, 63 
år.

19. Maren Johanne Sørensen Karlsen, Grøn
ningen 11, 74 år.
21. Peder Christensen, Enghaven, 93 år.

November 1990
2. Anders Christian Jensen, Enghavevej 2, 90 
år.
15. Pouline Jepsen, 99 år.
18. Else Marie Astrup, Enghaven, 90 år.
19. Anna Cathrine Nielsen, Klostervej 29, 86 
år.
27. Nikoline Møller Lauridsen, Klokkebjerg, 
90 år.
27. Elly Haahr, Enghaven, 84 år. - Louise Jo
sephine Eugenie Kof od-Jensen, Klostervej 
98, 82 år.

December 1990
1. Ingeborg Vagn Lauridsen, Marupvej 31, 75 
år. - Johan Erik Andreasen, St. Nørgårdsvej 
24, 70 år. - Dagny Ottilia Kusk Christensen, 
Østre Allé 39, 82 år.
7. Irene Christine Thuesen, Klokkkebjerg, 86 
år. - Marie Katrine Søndergaard, Enghaven, 
76 år.
8. Julius Mostrup, Klokkebjerg, 88 år.
12. Carl Ejnar Madsen, Dalgårdsvej 8, 90 år.
24. Anine Dusine Jespersen, Klokkebjerg, 82 
år.
25. Arne Jespersen, Hasselvej 15, 80 år.

Januar 1991
7. Johanne Bechmann, Klokkebjerg, 83 år.
12. Anna Marie Sørensen, Oldagervænget 9, 
65 år.
16. Karl Marius Christensen, Østre Allé 13A, 
82 år.
25. Petra Kristine Laursen, Pileallé 27, 84 år.
31. Oluf Erik Eriksen, Klokkebjerg, 87 år.

Februar 1991
5. Astrid Jørgensen, Enghaven, 80 år.
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8. Else Damgaard. - Ane Else Eskildsen, Eng
haven, 88 àr.
12. Andreas Vejse Ankersen, Bekkasinvej 1, 
75 àr.
18. Vagner Nørgaard, Lundevej 10, 61 år.

Marts 1991
I. Maren Tang Bjerre, Mellemgade 8, 92 år.
7. Kirsten Mortensen, Klokkebjerg, 89 år.
9. Bent Orloff, 32 àr.
II. Gunda Hauge Kirkegaard, Bredgade 13,19 
år.
13. Ellen Kirstine Bundgaard, Klokkebjerg, 
88 år.
14. Hans Mikkelsen, Østergade 23, 57 år.
15. Carsten Andersen, Vardevej 86, 24 år.
19. Anna Nielsen, Enghaven, 101 år.
22. Inger Kristine Meldgaard Jacobsen, Klok
kebjerg, 83 år.
25. Christine Astrup Jensen, Nørgårdsparken 
19, 80 år.
26. Ejnar Christiansen, Enghaven, 66 år.
27. Gudrun Mejner.

April 1991
4. Simon Stier Villumsen, Enghaven, 95 år.
9. Anders Vestergaard, Klokkebjerg, 78 år.
13. Harry Kristian Mouridsen, Klokkebjerg, 
78 år. - Finn Jensen, Bredgade 88, 27 år. - 
Edel Karen Oline Larsen, Østre Allé 57,75 år.
16. Erik Magnus Lind Rasmussen, Pileallé 21, 
60 år.
17. Niels Kalsbøl Madsen, 90 år.
23. Kristian Hyldal Sørensen, Jernbanegade
16, 66 år.
28. Viggo Chr. Høgfelt, Birkvej 6, 89 år.
30. Niels Jakob Frost, Ringkøbingvej 23, 80 
år.

Maj 1991
5. Gerda Larsen, Klokkebjerg, 78 år.

8. Jørgine Hansine Mikkelsen, Klokkebjerg, 
93 år.
13. Jens Kristian Larsen, Klokkebjerg, 85 år.
16. Christian Knudsen, Dalvej 1, 69 år.
24. Hans Refstrup Pedersen, Klokkebjerg, 79 
år.
25. Arne Tang Sørensen, Vardevej 80, 85 år.
27. Poul Chr. Borup, Enghavevej 30, 93 år.

Juni 1991
3. Bjørn Christensen, Kastanievej 1, 73 år.
11. Erik Jørgen Olsen, Klokkebjerg, 82 år.
18. Morten Petersen, Elmevej 4, 3 år.
24. Vagn Karkov Jakobsen, Vardevej 108, 73 
år.

Juli 1991
5. Elisabeth Galsgaard, Klokkebjerg, 84 år. - 
Niels Henrik Christensen, Østergade 55, 28 
år.
8. Richard Astrup, Enghaven, 91 år.
11. Vagn Libak Hansen, 54 år.
12. Kai Folmer Christensen, Klokkebjergevej 
42, 64 år.
18. Georg Harry Troelsen, Marupvej 42,81 år.
19. Villiam Mastrup, Klostervej 1, 72 år.
21. Ingeborg Mørch, Østre Allé 34, 100 år.
22. Evald Wolfgang Kaasgaard, Enghaven, 82 
år.
23. Petrea Augusta Olesen, Klokkebjerg, 75 
år.

August 1991
4. Nielsine Kristine Nielsen, Enghaven, 80 år.
5. Bertha Marie Stenbæk Troelsen, Birkeallé
7, 77 år.
6. Sine Nielsen, Enghaven, 80 år.
13. Kristen Møller Didriksen, Amagervej 98, 
60 år.
21. Juliane Jensen, Klokkebjerg, 97 år.

25. Jens Chr. Jensen Linde, Åvangen 3, 84 år.
26. Hans Juul Iversen, Østervang 29, 62 år.
27. Tonny Øllgaard Henriksen, Parkallé 1, 43 
år.
30. Kristine Andersen, Klokkebjerg, 86 år. - 
Nielsine Mortensen, Lundevej 17,94 år. - Karl 
Bækgaard Ostersen, Ånumvej 22, 82 år.

September 1991
1. Petra Inger Kousgaard Christensen, Klo
stervænget 31,70 år. - Ane Marie Mette Ka
trine Olesen, Klokkebjerg, 95 år.
2. Eske Thue Jørgensen, Enghaven, 97 år.
4. Andreas Nielsen, Nørregade 49, 87 år.
10. Laura Nielsine Pedersen Toft, Klokke
bjerg, 93 år.
13. Hans Carl Jakobsen, Ganervej 3, 70 år.
16. Jutta Skyggebjerg Pedersen, Nygade 53, 
76 år. - Sigrid Miltersen, Østre Allé 34, 74 år.
21. Erling Haakon Wilfred Bertelsen, Dalvej
15, 80 år. - Maren Kristine Petersen Poulsen, 
Østre Allé 25, 88 år.
25. Pirkko Tellervo Jensen, Brinkvej 3, 45 år.

Oktober 1991
1. Kristine Pedersen, Klokkebjerg, 75 år.
4. Marie Birk, 0. Smedegårdsvej 5, 95 år. - 
Niels Møller Thomsen, Tømmergården 3, 74 
år.
10. Poul Knudsen, Klokkebjergevej 22, 86 år.
20. Ester Marie Nielsen, Klokkebjergvej 98, 
75 år.
25. Ingrid Agnete Alsholm, Jernbanegade 6, 
79 år.
26. Hans Erik Ostersen, Holstebrovej 18, 49 
år.

Kvalitetsmærket 
for tryksager 

igennem næsten 
100 år

J. Strandbygaards 
Bogtrykkeri als
Skolegade 4 • 6900 Skjern • Telefon 97 35 00 22
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Moderne teknik kombineret 
med de bedste 

håndværksmæssige traditioner

J. Strandbygaards Bogtrykkeri Akts.
Skolegade 4.6900 Skjern . Tlf. 97 35 00 22



Banken

Her på egnen er det Skjern Bank som er 

banken. Langt de fleste finder det natur
ligt at vælge os, som bankforbindelse. 
Fordi vi hører hjemme her.
Her bor vore ejere - vore kunder og vore 
medarbejdere. Her træffes beslutnin
gerne, og her føres de ud i livet.
Vi er den lokale bank - og det forpligter. 
Derfor engagerer vi os meget i 
lokalområdet.




