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Glimt fra dagliglivet på den 
vestjyske hede i slutningen af 1800-tallet
Sammendrag af en gammel distriktslæges, S. H. A. Rambusch’s iagttagelser fra de 
midt- og vestjyske hedeegne i årene 1890-1904.

Til vore hyggeligste julefantasier hører forestil
lingen om, at verden engang var i lave, og midt 
i alt det fede ved julebordet lusker den lille 
tanke rundt i vor floromvundne hukommelse, at 
det vist var dengang, »Madam Mangor« brugte 
hvid rom som konserveringsmiddel i stedet for 
At amon.

Men hin tids berømmelige kogebog for de små 
husholdninger - stilet som den var til bybefolk
ningens bedre borgerskab - havde sin barske 
baggrund i en fejlernæret befolkning, hvis flertal 
just i disse år var ved at kæmpe sig bort fra vin
terlig kummer og elendige boligforhold. Århun
dredskiftet var de store forandringers tid i 
Skjern og omegn. Befolkningen voksede hastigt, 
Vestbanen blev åbnet 8/8 1875. Banen til Her
ning 1/10 1881 og Videbækbanen 1/12 1920. 
Derved blev Skjern et trafikalt knudepunkt og 
hele befolkningstilvæksten blev koncentreret i 
stationsbyerne, og især i Skjern, hvis første in
dustrier åbnede omkring år 1900. Byen var dog 
stadigvæk plantet midt på markerne, gaderne 
var markveje, kantet af grøfter og uden navne. 
Om natten var her bælg-ravende mørkt. Man 
måtte klare sig med petroleum og flagermus
lygter. Det betagende syn, der følger ens nat
lige flyvetur til Stauning lufthavn af et strålende 
oplyst Danmark fandtes ikke - natten var sort 
som kul.

Åen var utæmmet og oversvømmelse på over
svømmelse kunne ødelægge bøndernes høslæt 
på engene både sommer og efterår. For ikke at 
tale om vinterens vandflom, der gjorde det mu
ligt at sejle til Stauning og Lønborg over engene.

Til gengæld var ådalen et eldorado for svøm
me- og vadefugle. Rambusch skriver i 1900, at 
ådalens pryd var tredækker-bekkasinen, der 
havde faste skoggerpladser, kobbersnepperne og 
brushønsene, som sås i mængder. Alle de al
mindelige andearter ynglede talrigt, storkene 
fandtes i forbavsende antal. Der var mange laks 
og ørreder i åen, jagten og fiskeriet ydede et 
ikke ringe bidrag til befolkningens ernæring. 
Storkommunens vestlige egne - især Stauning 
kommune - var de mest velhavende. Længere 
østpå var man igang med det fortærende ar
bejde at bryde hede, og det var en kummerlig 
tilværelse, disse pionerer levede. 18 % af kom
munens jord var under plov mod 70 % i dag. 
Det var brydsomt at ændre dette billede, og en 
af datidens distriktslæger fortæller nøgternt om 
ofrene ved opdyrkningen af hederne.

»Ja, man burde vel glæde sig over hver td. Id. 
hede, der omskabtes til madjord. Men sandhe
den var alligevel den, at ikke få steder var heden 
af en sådan beskaffenhed, at den ikke egnede 
sig til opdyrkning - ja ikke engang til beplant
ning, thi selv bjergfyrren trivedes hist og her ret 
kummerligt. - Når man har fulgt en sådan ny
bygger og hans familie i en årrække, så køles 
begejstringen for hededyrkningen noget af. Med 
gode kræfter og lyst håb tog man fat på hedens 
oppløjning. 10-15 år efter var mand og hustru 
krummede af sliddet og hostende, børnene blege 
og kirtelsvage, heden var forsvundet, men prio
riteten steget, kosten var skral, men sliddet var 
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vokset, livsmodet var borte og tuberkulosen 
kommet indendørs. Under utroligt slid og savn 
var heden forvandlet til agerland, men han, der 
hidførte denne forvandling, han nåede sjældent 
at leve blot et år på livets lysside. Mose, kær og 
god hede kunne dyrkes med fordel, men den 
tørre, tyndskjoldede hede skal man lade ligge 
eller beplante, thi den krævede mindst en gene
rations slid, lykke og sundhed for at blive bruge
lig. Ofte nægtede da også børnene af sådanne 
hedeopdyrkere at overtage hjemmet efter for
ældrene og søgte arbejde andet sted. Det er intet 
under, at ca. 60 mennesker eller 1,5 % af be
folkningen årlig udvandrede fra disse egne, og 
at mangel på arbejdskraft var ret følelig. Det 
værste var endda, at det var de unge, arbejds- 
kraftige mennesker, der udvandrede, medens de 
gamle blev tilbage, biende på alderdomsunder
støttelsens frelsende hjælp.«

Man arbejdede sig i disse år langsomt væk 
fra den rene naturalieøkonomi. Der blev opret
tet et andelsslagteri i Skjern, og det fungerede 
fra 1889 til 1895, hvorefter det gik fallit. Mere 
udholdende var mejeriet. Det blev oprettet i 
1885 og bragte en sikker, men beskeden strøm 
af kontanter ud til de mange andelshavere. Det 
var dog ikke til udelt fremgang; skyggen faldt 
væsentligst over de små hjem.

Før mejeriernes tid kunne husmanden jo få 
sin mælkekrukke fyldt hos sin nabo, gårdman
den, næsten vederlagsfrit. Nu måtte husmanden 
betale hver dråbe; han kunne få mælk nok, men 
den kostede ham 10 øre pr. pot, skønt meje
rierne kun udbetalte leverandørerne ca. 8 øre. 
Smørret blev dyrt. Husmanden og den fattige 
gårdmand måtte spise margarine og svinefedt. 
Æggene solgtes, og de indbragte mange penge. 
Svinene solgtes, når de havde drukket sig fede i 
mælken, kalvene blev solgt, thi sjældent havde 
man råd til også at give dem mælk. Lammene 
blev solgt, de gamle køer blev solgt; der ind- 
slagtedes altfor lidt.

For de penge, der blev tilbage fra de faste 
udgifter, købtes kun altfor sjældent kød, fisk, æg 
og mælk, men derimod de billige ting: kaffe, 
the, sukker og tobak. Æggehvide- og fedtstof
ferne blev solgt for at skaffe penge til skatter og 
afgifter samt til kraftfoder, kunstgødning og 
markfrø. Disse »livsfornødenheder« leveredes 
befolkningen - og her lå tyngdepunktet - gen
nem mejerierne, der da indeholdt betaling der
for i »mælkepengene«, disse faldt til uforudsete 
små beløb - ergo måtte der spares, og så spare- 
des der på levemåden, man solgte de gode, næ
rende fødemidler og købte nydelsesmidler og 
kraftfoder til dyrene. Det enkelte jordbrugs år
lige omsætning blev større end tidligere, men 
den æggehvide og fedtstofmængde, som blev 
det enkelte individ til del, var mindre end før. 
Mejerierne gik fremad, men individets ernæ
ring gik særlig i de små hjem stærkt nedad, og 
vejen var banet for tuberkulosen. Det var den 
uheldige følge af mejeridrift og andelsvæsen.

Det er imidlertid i befolkningens dagligliv og 
i boligens kvalitet, at vi finder de største kon

traster til vor tid. Også her var der naturligvis 
store forskelle, men flertallet af befolkningen 
boede i den hvidkalkede bindingsværksbygning, 
den havde ingen fodmur, ingen isolation af 
grunden og var en gang imellem opført af 
ubrændte sten (vintersten) eller ligefrem af ler
klinede vægge med en beskyttelse af lyngtørv. 
Murene var af Va-stens tykkelse og i sådanne 
huse ofte kun 5 fod høje, så at de fleste menne
sker måtte bukke sig for at passere indgangsdø
ren og jævnlig ikke kunne stå opret inde i stu
erne. Vinduerne var små og få, oftest tilspigrede. 
Taget var af strå eller lyng, mønnet med klæget 
sand og dygtig mosgroet, ofte prydet med St. 
Hansløg. Væggene var upudsede, kalkede og 
meget fugtige. Alkovesenge med halmmåtter 
langs væggene, ofte er kartoffelkælderen under 
alkovesengene. Træloft var det gængse. Omkring 
langbordet stod langskamler eller en »slagseng«, 
hvis børnenes antal nødvendiggjorde det. Langs 
bjælkekanterne sad værktøj, knive og gafler, 
mælkefadene stod på bjælkehylden. Der var bi
læggerovn, intet komfur i køkkenet, men vid, 
åben skorsten, hvor saltmaden blev røget, og 
hvor kartoffelkedlen hang i en jernlænke over 
ildstedet. Fra køkkenet var der direkte adgang 
til stalden.

Anton Vejmands hus 
ved Holstebrovej-Ringkøbingvej.

Omkring de allerfleste boliger var der bro
lægning, hvor tagdryppet blev opfanget og i reg
len stagneredeomkring fodmuren, som derfor 
gerne var mørk eller grønfarvet af fugt og skim
mel, der undertiden nåede helt op i højde med 
vinduerne.

Gulvene var oftest af træ, men jævnlig var de 
fugtige og overspyttede, ikke altid tætte. Hos 
bedrestillede var de ferniserede, hos fattige 
stræntede med sand. Skønt spytbakken - i reglen 
en firkantet trækasse med sand - oftest fore
fandtes, blev der spyttet meget på gulvet. I al 
sin primitivitet kunne et sådant hjem dog jævn
lig være præget af en vis patriarkalsk hygge. 
Hortensia og perlargonium prydede vinduerne, 
ovnens messingkugler skinnede og på væggen 
strålede »Die Heilige Jungfrau« samt »tro, håb 
og kærlighed« i forgyldt ramme. Alkoveforhæn
gene var rene og diskret trukne for, gulvet var 
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stræntet med hvidt sand, der var lunt og hygge
ligt. Moder spandt i ovnkrogen, fader kartede 
eller strøg simer. - Men hvor fattigdom var til 
huse, eller renlighedssansen endnu ikke var 
vågnet, der var tungt og trist; der gik hønsene 
skrukkende over gulvet, og bordpladen var plet
tet af stegepande og kartoffel rester.

Den her skildrede type fandtes i en del ældre 
gårde, men den hører særlig boelsstedet, hus
mandshjemmet til. Når sådanne huse ombygge
des eller opbygges, skete dette altid efter tids
svarende principper, ofte byggedes der næsten 
købstadsmæssig med stor kvist og tegltag etc., 
der var i alt fald altid grundmur, isolation og 
trægulve, vindovne og fritstående senge etc. - 
Rene jordhytter fandtes kun som sommerbolig 
for arbejderne i tørvemoserne. Tyendes kamre 
lod mange steder meget tilbage at ønske.

Karlekammeret lå som regel i stalden, af hen
syn til eventuelt natligt tilsyn med dyrene og 
for den ugenerte adgangs skyld. - Pigekamrene 
var betydeligt bedre end karlekamrene, de lå 
gerne ved siden af dagligstuen, men helt rene var 
de ikke. Opvarmningen skete altid ved kakkel
ovne, mest vindovne, men de fleste steder fyre
des der kun i en ovn, og ofte kogtes af spar- 
sommelighedshensyn maden i den samme ovn.

Studespand på heden. (Billedet udlånt af museet i Skjern).

Det var kummerligt at se sådanne småkårsfolk 
om vinteren krybe sammen i soveværelset, der 
da i ca. 6 måneder var dagligstue, sovekammer, 
køkken og vaskehus, hvor rimlaget tommetykt 
dækkede de små ruder, og luften var mættet 
med uddunstninger fra de mange mennesker, 
med maddunst, tørverøg og lugt af børnetøj, der 
dampede af, det var den landlige form for over
befolkning!

Vandtilførslen skete næsten altid ved brønde, 
disse var i almindelighed stensatte med karm og 
vinde samt brolægning i 2-3 alens omkreds. Fra 
møddingen får de sjældent tilløb, men fra 
spildevandet kan der nok komme brønden lidt 
tilgode. Pumpen trænger sig dog mere og mere 
frem. - Afløbsforholdene var frygtelige, her stod 
landboerne langt tilbage. Spildevandet kastedes 
ud af bagdøren med en sådan regelmæssighed, 
at man skulle tro, der stod en religiøs kultus 

bagved. Omkring bagdøren stod der da gerne en 
pøl, der udbredte stank og ofte løbende hen 
forbi brønden, søgende forbindelse med mød
dingpølen.

Først lærte sparsommelighedshensynet befolk
ningen at aflæsse sine slagger i kostalden, me
dens urineringen oftest foregik ved »hussiden«. 
Men efter sparsommelighedshensynet kom det 
æstetiske. Og mange steder fandtes i eller ved 
huset latriner med tønde. Et sådant rum blev 
diskret kaldt »billetkontoret«.

Sluttelig må jeg nævne, fluerne. De fandtes i 
ganske utrolige mængder, særlig i køkken og 
soveværelset, de omsværmede ofte de syge i 
tætte sværme, særlig da de lungeturberkuløse, 
og det må antages at de var bærere af »infek
tionskim«.

Klædedragten bestod væsentligst af uldne 
stoffer. De fleste var købstadsmæssig klædte og 
gik som sagt med uldent undertøj. Kvinderne 
anlagde først hjemmestrikkede benklæder, og 
det bar de gamle endnu, medens de unge gik i 
enkelte eller dobbelte lærredsbukser og stramt 
korset. Stunthoser brugtes ikke af de voksne.

Den personlige renlighed lod meget tilbage at 
ønske. Man vaskede helst kun de dele af lege
met, der sås, medens fødderne et par gange om 
året fik en lille omgang og den øvrige krop åre
vis slet ingen tvætning gennemgik. Svamp brug
tes sparsomt og tandbørste kun som vægpry
delse. Neglebørsten var derimod i brug mange 
steder. De unge badede en del i åen og i bæk
kene, de gamle næsten aldrig, og gamle kvinder 
kunne være utrolig snavsede på krop og ben. 
Sengeklæderne udluftedes de fleste steder, men 
sjældent tilstrækkelig. Der fandtes en ubeskrive
lig mængde lopper, der kunne rejse sig som en 
sværm af sengen, når man slog dynen tilside, og



Typisk bondegård fra Sk jern-egnen omkring 1900.

legemerne bar talløse mærker af deres bid. Lu
sen var ikke sjælden og ikke aftagende, fnat 
heller ikke.

Måltiderne var bestemmende for dagens og 
arbejdets inddeling. Der spistes i almindelighed 
5-6 måltider, nemlig morgenmad, varm mælk 
eller kaffe med smørrebrød - formiddagsmel
lemmad med pålæg, middagsmad - mest grød 
eller vælling, stegt flæsk, sjældent kød, med 
melsauce og kartofler, eftermiddagskaffe, efter
middagsmellemmad og aftensmad - i reglen 
grød. Det vil let ses, at denne kost var meget rig 
på kulhydrater og meget fattig på fedt og ægge
hvidestoffer, den var ensformig og udiætetisk, 
grød, brød og kartofler var de alt overvejende 
fødeemner.

Der blev dog brugt en del mælk i maden, of
test blev der drukket hjemmebrygget hushold
ningsøl, et næsten værdiløst produkt som føde
emne. Madens tilberedning var ikke renlig. 
Hænderne, der lavede maden var meget sjældent 
vaskede, gryder, tallerkener og skeer oftest man
gelfuldt afvaskede og køkkenbordet snavset. - 
De spæde børn ernæredes næsten udelukkende 
ved brystet, ofte i indtil 2 år, men begynder år
gamle at spise med af forældrenes kartofler, 
melsauce og flæsk. Rachitis (engelsk syge) var 
da også en meget almindelig sygdom.

Jeg må på dette sted omtale den fælles benyt
telse af brugsgenstande, som spillede en frem
trædende rolle ved mange sygdommes, særlig da 
tuberkulosens overførelse fra individ til individ. 
Man spiste sin søbemad og sin grød af samme 
fad, man dyppede kartofler, flæsk og brød i den 
samme stegepandes gullighvide indhold af mel
sauce, man anbragte sine læber på det fælles 
ølkrus, dunk, flaske eller kop, så det var ganske 
umuligt at undgå, at bordfællernes spyt ikke 
kom en i munden. Men undgik man dette den 
ene dag, så må det naturnødvendig ske den føl
gende, thi afvaskningen af skeer, gafler, knive, 
kopper, tallerkener, fade og spisebrætter var 
ganske illusorisk. Fra skeen eller fadet første 
gang kom i brug og til de var opslidte eller itu, 
blev de i flertallet af hjem aldrig skoldet eller 
grundigt renset.

Hver havde ganske vist sin ske og gaffel, men 
de gik i arv eller på omgang. Mange steder af
tørredes de med den uvaskede tommelfinger på 
indsiden og i armhulen på udsiden. Her i arm
hulen aftørredes jo også fingrene, når de havde 
pudset næsen, thi man pudsede sin næse og tog 
sin hue af, når man gik til bords, men man va
skede yderst sjældent sine hænder.

Efter endt måltid blev skeer, gafler og knive 
fejet ned i bordskuffen, hvorfra de hentedes op 
til fornyet brug i de fade og tallerkener, hvis 
hele rensning siden sidste måltid var aftørring 
med en uren karklud. Da der i de fleste hus
stande fandtes et eller flere individer, der havde 
eller havde haft lungetuberkulose eller kirtel
tuberkulose, var det næsten ubegribeligt, at ikke 
alle individer smittedes.

Men også udenfor måltiderne ydede skik og 
brug vægtige bidrag til turberkulosens udbre
delse. Der blev drevet en utrolig sorgløs om
bytning, handel og udlån af tobakspiber, ja man 
tog en pibe ned fra væggen og røg på den, mens 
man ventede på manden i gården, eller man blev 
indbudt dertil af hans kone. Fik man en ny 
cigarspids, fordrede god omgangstone, at man 
lod venner og bekendte smage, hvordan den var 
at ryge af. - Der blev spillet meget kort. Spille
kortene var ofte meget fedtede og snavsede, 
særlig i kroerne, og spillerne spyttede da på 
fingrene, når de gav kortene og når de spillede 
ud. Børnene sugede på pengestykkerne eller tog 
dem i munden for tidsfordriv eller for at optø 
den frosne rude med den varmede mønt.

Ved festlige sammenkomster spiste man syl
tetøj med den i asietten stillede theske, og 
man bød indtrædende vin eller snaps af de 
samme 3^4- glas, der ikke afvaskedes før de var 
afbrugte, d. v. s. til alle 200 mennesker havde 
vædet dem med deres spyt.

Selskabeligheden foregik ellers under meget 
alvorlige former for de ældres vedkommende. 
Mændene skæmtede ikke - man talte sagligt 
eller spillede kort.

Konernes samtaleemne var oftest i den høj
tidelige genre og mere moraliserende end mæn- 
denes.

En typisk situation fra et måltid 
hos en hedebonde.
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Måltiderne foregik normalt i dybeste tavshed, 
kun ved eftermiddagskaffen blev der snakket.

Foreningsliv fandtes kun indenfor menighe
derne og afholdsorganisationerne. I sin daglige 
omgang var bonden også alvorlig at skue, men 
egentlig lun, oplagt til skæmt og handel.

De unge i hver by foranstaltede jævnlig sam
menkomster uden spiritusnydelse, de såkaldte 
»chocoladeballer«. Hvad der ved sådanne lej
ligheder hvirvledes op af støv, og hvor slet luf
ten var, lader sig næppe beskrive.

Medens arbejdstiden om sommeren var van
vittig lang særlig for kvindernes vedkommende 
- indtil 20 timer, sov man utrolig længe om vin
teren. Når nadveren var spist og avisens nyheder 
læst, gik man af mangel på underholdning i seng 
kl. ca. 8 og sov til køerne skulle malkes kl. ca. 7. 
Mellem jul og helligtrekonger arbejdede man al
deles ikke udover kvægrøgt og madlavning.

Sædeligheden stod meget højt blandt de gifte, 
og skilsmisser var uhyre sjældne.

Hvad folkekarakteren angik, havde man ind
tryk af en befolkning, der var mere lærenem end 
lærevillig og ofte blev distriktslægen drevet til 

fortvivlelse over dens manglende tilbøjelighed 
til at følge de dengang nymodens hygiejniske 
forskrifter.

Man höldt gammel skik højt i ære og der var 
noget gammeldags over befolkningens åndelige 
habitus. Overtroen sad dybt og fast. Derom vid
nede Andreaskorsene på alle stalddøre og lade
luger. Man mente, det var et godt værn mod 
troldtøj og hekse.

I disse år slog den økonomiske fremgang igen
nem og i løbet af de næste 20 år forvandlede 
højskoler, landbrugsskoler og aftenkurser land
boerne til en moderne stræbsom og oplyst be
folkning. Det er udviklingen i disse år, der læg
ger den store afstand mellem os og vore bedste
forældres barndom i åndelig henseende. De sid
ste 20 år har skabt den tekniske afstand.

Nogle tal
Det er vanskeligt at sammenligne gamle stati
stikker med de nye. Men for det areal, som i 
dag svarer til storkommunen, er følgende tal 
sammenlignelige i store træk.

Statistik

Befolkningstal Antal 
landbrugsejendomme

Kommunens areal Heraf under plov

1900 6500 948 33473 ha 5800 ha

1972 12200 917 33473 ha 23358 ha

Korn Rodfrugt Extensivt udnyttet 
eng, græs etc.

1900 4404 ha 574 ha 11874 ha

1972 14603 ha 2057 ha 0 ha

Heste Køer Hornkvæg ialt Svin Får

1900 1959 4765 9191 5329 8800

1972 105 10465 25426 71276 337

Befolkningens udvikling i storkommunen

År 1840 1880 1900 1972

Antal 3738 5150 6500 12200
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Aaret rundt
November 1971: 1. Danair afløser Maersk 
Air på Stauning-ruten. - KFUM & K’s no
vembermøde i missionshuset med pastor Se- 
velsted, Holstebro, og organist Egmose. - I 
Byskolens første fest for elever og forældre 
deltog 250 mennesker. - Ved politiets cykle- 
eftersyn på skolerne fandtes de fleste cykler 
at være uden fejl. Bare der kunne siges det 
samme om måden, cyklerne bliver brugt på.
- 2. En vælgerforening for Kristeligt Folke
parti er stiftet med ca. 100 medlemmer. 
Konsulent Ammitzbøll er valgt til formand.
- 5. Indvielse af Teknisk skoles autolabo
ratorium og skolehjem. - Den nye fabrik
inspektør J. C. Poulsen er tiltrådt embedet.
- 8. Husmoderforeningen inviterer 130 æl
dre til sammenkomst på KFUM med under
holdning ved organist Egmose og Jens Sme- 
degaard. - Skjern Toldkontor lukker. - 9. 
På byrådets møde forrige tirsdag blev det 
besluttet at indføre stopforbud i Østergade 
på strækningen fra Fredensgade til ring
vejen. - 10. Ved det afsluttende møde i 
Unge Hjems og Indre Missions møderække 
i missionshuset talte professor Regin Pren
ter, Århus. - 11. »Røde Kors-ugen« gav 
19.000 kr. i overskud. - Hjemmeværns og 
lotters årlige fest holdes i Stauning Sogne
gård. - Natur og Ungdom på heldagsudflugt 
til Hamburg Halling syd for grænsen. - 15. 
Vestjysk Golfklub har på generalforsamling 
på Fjordgården reduceret bestyrelsen fra 11 
til 5 medlemmer. - Den første af fire Skjern- 
aftener på Biblioteket med afspilning af 
bånd indtalt af ældre Skjernborgere, denne 
gang pastor emer. A. Bundgaard, malerme
ster Rostrup, Søren Lunde og fru E. Nic
kels. - 16. Ved skolemødet i hallen taler se- 
minarierektor K. F. Brondbjerg over emnet 
»Kristendomsundervisningen i folkeskolen« 
for 1100 skolefolk og forældre fra 5 kom
muner. - 17. Skjern Ungdomsklub åbner. - 

Konsulent Ammitzbøll valgt til formand for 
Kristeligt Folkepartis kredsbestyrelse. - 19. 
Forsorgschef N. Bank-Mikkelsen taler ved 
forældremøde i Skjernå-skolen. - Lions 
Clubs pladespil i hallen samler 675 spillere.
- 12. Et pludseligt og voldsomt vintervejr 
med storm og stærkt snefald lammer trafik
ken over hele landet. - Kirkeligt Samfund 
aflyser efterårsmøderne på grund af vejret.
- 23. Generalforsamling i Ringkjøbing Amts 
Malerlaug på laugets 25-års dag. Malerme
ster Knud Andersen blev valgt til older
mand efter malermester E. Federau, der har 
varetaget posten i samtlige 25 år. - 25. Stor 
tilstrømning til Kirkens Korshærs julemar
ked i missionshuset. Overskud ca. 11.000 
kr. - 30. På Havekredsens generalforsam
ling blev anlægsgartner Herluf Siersbæk 
valgt til bestyrelsen i stedet for fru Johanne 
Karlsen, Marupgård, der ikke ønskede at 
fortsætte. - På Biblioteket er udstillet gam
melt husgeråd, udlånt fra Museet. - 2. 
Skjern-aften på Biblioteket. Man hørte bånd
optagelser med boghandler Jacobsen, Jens 
Astrup og Viggo Bæk.

December 1971: 5. Stor succes for Handels
foreningens juleshow i hallen. Der var ca. 
10.000 gæster. - 6. Tredie Skjern-aften på 
biblioteket. Man lyttede til båndoptagelser 
med Jens Smedegaard, pens, overbanemester 
Alfred Lütken, fhv. rutebilejer Kr. Kjær- 
gaard og tidl. lærer i Skjern Søndergaard 
Jacobsen. - Familie-adventsfest i Unge Hjem 
ved konsulent Hove Jacobsen, Snejbjerg, og 
missionær Bechmann, Skjern. - 8. Den nye 
ringvej åbnes på den 3 km lange strækning 
fra Holstebrovej til Ånumvej. - 11. FDF’ere 
kører rundt med hestevogn og sælger jule
neg til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. - 
13. 40 husmødre til adventsfest med oplæs
ning af fru Else Larsen, Dejbjerg, og påføl

gende pakkefest. - Fjerde og sidste Skjern- 
aften på biblioteket, hvor man hørte fhv. 
bankbestyrer P. Ingolf Christensen, Jacobi 
Nielsen, fhv. agent O. Hauch og fotograf P. 
Th. Graversen. - Julekoncert i kirken under 
medvirken af Kaj Lykkes pigekor, Tom 
Bioms blokfløjteorkester og organist Eg
mose. - 14. Borgmesteren forelægger stor
kommunens regnskab til godkendelse. Skat
terne har givet 20,1 mill., hvilket er 2,3 mill, 
mere end ventet. Overskuddet er på 3,4 
mill, kroner. - 17. Rejsegilde på Set. Georgs 
Fondens børnehave på Drosselvej. - Han
delsforeningen serverer varme drikke i jule
hytten ved juletræet. Lottekorpset forestår 
serveringen. - 20. Årbogen udkommer. - 
21. Byrådet modtager trafikministeriets 
igangsætningstilladelse til regulering af ho

vedvej 11 og fjernelse af viadukten. - 100 
børn til julekomsammen på biblioteket, hvor 
bibliotekar Lund-Andersen viste film, og 
fru Lund-Andersen læste op. - 23. Julehan
delen er gået strygende, der er ingen tegn 
på afmatning, snarere tværtimod. - 7000 
breve mere end i fjor er udgået fra Skjern 
postkontor i perioden 12.-21. december, 
meddeler postkontoret. - 25. Meteorologisk 
Institut melder, at denne jul har haft det 
mildeste vejr siden 1872. - 31. West 58th 
Street Stompers larmer til Jazzklubbens nyt
årsbal på Grønlunds Hotel. - Ellers kun tri-

Maskinfabrikken

HERBORG A/S
Skjern Telefon 35 00 95

Philips servicering

HARRY TROELSEN
SKJERN

KARL FJORD
CYKLE- OG TRÆHANDEL

Telefon 35 00 65

ØSTERGADES 
FOTO
TELEFON 35 09 80

SPANG SKO
Møllegade 2

Telefon 35 01 97 
Skjern
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ste og ulækre »nytårsløjer« - knuste flasker 
og tømte affaldssække på gaderne. I Fre
densgade var omkørsels- og advarselsskilte 
flyttet, hvilket i uheldige tilfælde kunne 
have medført alvorlige ulykker.

Januar 1972: 1. Stauning-Kastrup-ruten har 
befordret 17.323 passagerer i 1971 - en stig
ning på 30 pct. - Antallet af husstande i 
Skjern postdistrikt er steget med 109 til 
3075. - 1971 blev et rekordår for såvel bo
lig- som erhvervsbyggeriet. - 11. 236 nye 
elever indskrives i kommunens skoler, heraf 
113 i Skjern bys to skoler. - 12. Fhv. land
brugsminister Henry Christensen taler ved 
Landboforeningen og Husmandskredsfor
eningens EF-debat på Hotel Skjern. - Ind
byggerantallet sted med 32 i oktober kvar
tal, men faldt med 35 i året 1971. - 14. Kl. 
19,50 afgik Kong Frederik d. Niende ved 
døden. - 16. Ved Kristeligt Landmands
møde i Hallen talte folketingsmand N. J. 
Nielsen, Herning, forstander H. P. Mogen
sen, Løgumkloster, og forstander C. J. Gräs, 
Blaakilde. - 24. Forsvarsbroderforeningen, 
Dragonforeningen og Marineforeningen sen
der repræsentanter med foreningernes faner 
til Roskilde for at paradre ved Kong Frede
riks bisættelse. - Kristelig Lytterforening 
holder gneralforsamling. Skrædermester Als
holm og fhv. tricotagehandler Johs. Holm 
træder efter eget ønske ud af bestyrelsen og 
i stedet vælges gårdejer K. Svendsen-Tune 
og pedel Leo Lauridsen. - 25. 300 pensioni
ster, inviteret af Socialudvalget, i biografen 
til Morten Korch-filmen »Det gamle guld«. 
- 29. Indre Missions mandsstævne i mis
sionshuset. - 31. Generalforsamling i Kon
servativ Vælgerforening. Fabrikant Kaj Axel- 
sen og frøhandler Poul E. Jeppesen blev 
valgt til bestyrelsen i stedet for salgschef J. 
J. Lyager Nielsen og faglærer Groes Jørgen
sen.

Februar: 1. Skjern Godsekspedition under
lægges Esbjerg. - 4. Overlærer Hedegaard 
fortæller om rejseoplevelser i Norge i LOF 

på De gamles Hjem. - 7. Missionsugen ind
ledes ved pastor Vestergaard, Sevel. - Gene
ralforsamling i Skjern-kredsens konserva
tive. - Foreningen Norden og bibliotekt ind
byder til møde med forfatteren Elsa Gress, 
der talte om kommunikation for stopfuldt 
hus. - Viaduktens dage er talt, og gravema

skinerne er gået i gang med at fjerne de 
vældige jordmasser. - 8. En ny vej i fugle- 
varteret får navnet Løvsangervej. - 12. Ci
vilforsvaret arrangerer en 4 km lang trave
tur i Dejbjerg plantage. Der deltog 25 men
nesker. - 14. EF-møde, arrangeret af Social
demokratiet, med minister Jens Kampmann 
og folketingsmedlemmerne Lone Nielsen og 
Robert Petersen. - 16. Radioprogrammet 
»Ældre dansemusik« med kapelmester Ted
dy Pedersen optages på Hotel Skjern. - 17. 
Generalforsamling i Husmoderforeningen. 
Alle valg var genvalg. - 19. Generalforsam
ling i Skjern Håndværker- og Industrifor
ening. Oldermand E. Federau afgår efter 
mange års medlemsskab af bestyrelsen, og i 
stedet vælges fabrikant John Clausen. - 21. 
Domprovst Poul Schou, Haderslev, taler i 
»Unge Hjem«. - 22. Generalforsamling i 
A/S Skjern Højskolehotel. I stedet for Hei
berg Mortensen og Finderup Bagger Jensen 
valgtes Ejner Jeppesen og Hans Frahm. - 
300 pensionister var socialudvalgets gæster 
til »Landmandsliv« i Bio. - 23. Evangelisk 
luthersk Missionsforening indleder missions
ugen. - Det kongelige Teater opfører Rif- 

bjergs »Svaret blæser i vinden« for fuldt 
hus. - 28. Generalforsamling i Skjern Han
delsforening. Tømmerhandler Chr. Bjerrum 
valgtes til repræsentant til Erhvervsrådet i 
stedet for grosserer K. Fabricius Poulsen. 
Alle øvrig valg var genvalg. - 29. Distrikts
jordemoder frk. Olga Klaustrup tager sin af
sked efter 38 års virke i Skjern og afløses af 
fru Gudrun Kofoed.

Marts: 1. Danmarks Radio optager årets 
sangerdyst med Skjern pigekor under ledelse 
af lærer Kaj Lykke. - I Foreningen Norden 
og Skjern Biblioteks forfatteraftener taler 
forfatteren Eva Hemmer Hansen. - 2. Rejse
gilde på EUC-køkkenet. - Byskolens fest for 
de ældste elever i hallen samlede 450 gæ
ster. - 6. Venstre og Socialdemokratiet ar
rangerer EF-spørgemøde med Lone Nielsen 
og Knud Ravnkjær. - Forårsmøde i Kriste
lig Lytter- og Fjernseerforening, hvor pro
gramsekretær Stig Mervild besvarede spørgs
mål. - Generalforsamling i Dansk Arbejde, 
Skjern-Tarm afdeling. Bestyrelsen blev gen
valgt. - 8. På en ekstraordinær generalfor
samling i Skjern Jazzklûb trak Anders Grau- 
gaard sig tilbage som formand. Han efter
følges af Ole Wagener. - 10. Ringkjøbing

Banks Skjern afdeling tager de nye lokaler i 
brug. - Husmoderforeningen festligholder 
Nordens Husmoderdag med film og fore
drag om Finland ved forstander Drewsen. -
13. Et møde i Luthersk Missionsforenings 

C. JENSENS ENKE
Telefon 35 09 00*

JØRN’s
HERREMAGASIN

Telefon 35 06 88

- lige i centrum

H. BACH-SVENDSEN
ISENKRAM - GLAS - PORCELÆN

Bredgade 82 - Skjern

Telefon (07) 35 00 45
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hus om oprettelse af en kristen friskole sam
ler 150 mennesker. - Generalforsamling i 
Skjern og Omegns Forsvarsbroderskab i sel
skabets klubhus. Heiberg Mortensen ud
trådte af bestyrelsen. I stedet blev assuran
dør Ove Berg valgt. - 14. Generalforsam
ling i A/S Skjern Bank, som giver 12 pct. 
i udbytte. - 15. 250 gymnaster og 500 til
skuere til SG’s gymnastikopvisning i hallen.
- Socialudvalgets tredie biograftur for 300 
ældre, der så »Harry og kammertjeneren«.
- 16. Generalforsamling i Foreningen Nor
den. - 17. Generalforsamling i Skjern Eks
portmarked. Prokurist Orla Krog Hansen 
blev valgt til bestyrelsen i stedet for Fr. An
dreasen, Stauning. - 20. Skjernkredsens 
Venstre afholder spørgemøde med fhv. 
udenrigsminister Poul Härtling. - 23. Fæl
lesmøde i Havekredsen, hvor konsulent 
Helge Petersen fortæller om roser. - Pen
sionisternes Hobbyklub afslutter vinterens 
kurser med udstilling på KFUM. Klubben 
har 5 års jubilæum i år. - 25. FDF på in
teressant morgen fugletur på Borris Hede. - 
27. Generalforsamling i Skjern Venstre. Er
hvervsvejleder Sigfred Kallestrup blev valgt 
ind i bestyrelsen. - På et repræsentantskabs
møde i A/S Skjern Bank blev gdr. Niels 
Holt Sørensen, Lundenæs, valgt til formand 
for repræsentantskabet i stedet for gårdejer 
Peder Ostergaard, der udtrådte af bestyrel
sen på grund af alder. - 31. Radioens dren
gekor gav 500 tilhørere en meget smuk mu
sikalsk oplevelse i Skjern kirke. - På et re
præsentantskabsmøde i Socialdemokratiet i 
Skjern-kredsen blev formanden for Social
demokratisk Forening i Skjern, byrådsmed
lem Børge Christensen, valgt til formand.

April: 12. Ved Skjern Husholdningsfor
enings generalforsamling blev kassereren, 
fru Asta Pedersen genvalgt og nyvalgt blev 
fru Lissie Henriksen og frk. Nanna Jensen. 

-13. Skjern Pigekor blev i år i sangerdysten 
»Fra kyst til kyst« placeret som nr. 6. - 14. 
Skjern kommune har overfor Plejehjemmet 
»Klokkebjerg«s bestyrelse udtrykt ønske om 
snarlig igangsættelse af en udvidelse af pleje
hjemmet med 20 værelser. - 17. Y’s Men 
klubben og de kristne ungdomsorganisati
oners loppemarked på maskinfabrikken Her
borg blev en stor succes med et overskud 
på 13.000 kr. - 19. Statens Åndssvagefor
sorg har fra 1. april lejet de 2 nederste eta
ger i den gamle tekniske skole i Tværgade 
og regner med at åbne værkstederne om
kring den 15. maj under ledelse af Helge 
Simonsen, tidligere Skovbrynsværkstedet. - 
Skjern Kommunes Sygekasses regnskab vi
ser et overskud for 1971 på 63.641 kr. Ba
lancen er på 5 mill. kr. - 22. Skjern kom
munale vandforsyning ønsker at udvinde 
11/2 mill, kubikmeter vand ved 3 nye borin
ger, der er foretaget. - På Skjern Museums
forenings generalforsamling oplystes det, at 
der fra 1974 knyttes en etnolog til museet. 
Der har været knapt 500 gæster. - 26. På 
Guldalderklubbens generalforsamling oply
ste formanden, Helge Drewsen, at medlem
merne i årets løb havde været samlet 34 
gange. Bestyrelsen genvalgtes. - 27. Forman
den for Arbejdernes Fællesorganisation, Ma
rius Nygaard, oplyste på foreningens gene
ralforsamling, at udsigterne for beskæfti
gelsen i 1972 er gode. - En række kommu
nalfolk er vendt hjem fra en rejse til 
Schweitz efter at have studeret atom- og 
vandkraftværker. - KFUM & K’s idrætsfor
enings lederpokal blev ved generalforsam
lingen overrakt formanden, Harald Chri
stiansen. Foreningen har fremgang og tæller 
190 medlemmer. - DSB etablerer en læsse
rampe i industrikvarteret ved Videbækba- 
nen på grund af Herborg og Holmstoel. - 
Hjemmeværnets udstillingstog holder i 
Skjern og besøges flittigt. - 29. 12 forenin
ger protesterer skarpt mod at nedlægge 
Skjern Retskreds. Underskriftslister til pro
tester spredes overalt i Skjern og Egvad 
kommuner. - Til eksamen i afgangsklas

serne i Skjern kommune indstilles 205 ele
ver. På Skjern realkursus indstilles 34 ele
ver. - 30. Flere hundrede skytter med fa
milier fra hjemmeværnet og skytteforenin
ger deltog St. Bededag og i weekenden i et 
stævne i Borris-lejren.
Maj: Stålvarefabrikken L. S. J., tidligere 
Lem, er flyttet til Skjern. - 6. Friluftsbadet

åbner. - På Skjernkredsens Venstres kreds
møde blev overassistent Knud Andersen, 
Skjern, nyvalgt til bestyrelsen som afløser 
for borgmester Chr. Jørgensen, Assing. - 7. 
Tennisklubben starter sæsonen med over 
100 medlemmer. - 8. Protestlister mod ned
læggelse af Skjern Retskreds afleveret med 
over 3000 underskrifter. - Campingpladsen 
klar til at modtage turisterne. Toiletforhold 
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og vandforsyning forbedret og huset fikset 
op. - FDF’s vestjyske distrikt havde lørdag 
pogestævne i anlægget, der deltog ca. 100 
8-10-årige drenge fra Hvide Sande, Varde, 
Grindsted, Ansager, Ølgod og Skjern. - 
Ungdoms-weekend i Dejbjerggården arran
geret som et forsøg. Der deltog 32 unge fra 
KFUM’s idræt. - 9. Dalende behov for store 
lejligheder i Skjern, en del står ledige, op
lyser boligselskaberne. - 10. Skjern Jazzklub 
får af byrådet bevilget et éngangstilskud på 
1000 kr. som en slags anerkendelse af klub
bens virke. - Skjernå-skolen bevilgedes li
geledes af byrådet 2000 kr. til køb af hus 
til en træningslejr. - Byrådet enigt om at 
søge dispensation fra loven om oprettelse 
af skoletandklinik i 5 år, til den planlagte 
tandklinik ved den nye Amagerskole kan 
komme i gang. - »Klokkebjerg«, der drives 
af Luthersk Mission, fremlægger regnskab, 
der viser en billigere drift end i forhold til 
andre plejehjem. - Til et svømmebad ved 
Astrup skole bevilgedes énstemmigt 100.000 
kr. - 11. Vestjysk Golfklub afviklede mat
chen om Læge Fynboes Mindepokal, der til
faldt Ove Pedersen, Skjern, med Ingolf 
Christensen og Klaus Fynboe på følgende 
pladser. - 12. KFUM og K’s Kristi Himmel
fartsstævne samlede ca. 200 deltagere til 
gudstjenste og senere i missionshuset, begge 
steder taler af sekretær Rønnow, Dansk 
Ethioper Mission. - 13. Ensom storkehun 
har efter 6 ugers ophold i sin gamle rede 
nu fået en ny mage. Byen glæder sig! - 15. 
Danair etablerer stærk ønsket tidlig flyaf
gang kl. 6,30, så at der nu er 3 daglige for
bindelser fra Stauning til Kastrup. - 16. Ved 
forårskoncerten i Kirkeskolens aula præsen
teredes udmærkede resultater af arbejdet 
med den frivillige musik blandt skoleung
dommen i Skjern. Der medvirkede pigeko
ret og et mandolinorkester under ledelse af 
Kaj Lykke, fløjteorkester ved Tom Blom 
samt korskolen, der ledes af frk. Skygge
bjerg. Alt til glæde for de ca. 250 tilhørere. 
- 17. Søerne i Ejstrup gamle kulleje er nu 
åbnet for lystfiskeri, der udsættes hver uge 

nye ørreder og gedder. - 18. FDF og KFUK- 
spejderne indsamler ca. 10 tons aviser og 5 
tons ugeblade, der giver omkring 1000 kr. 
til arbejdet i korpsene. - Landinspektør G. 
Alsted taler på Skjern Bibliotek i forbin
delse med udstillingen »Naturfredning i 
Ringkøbing amt«. - Skjernegnen er for ti
den begunstiget af meget lav arbejdsløshed.
- 10 unge amerikanere, der repræsenterer 
en ny ungdomsbevægelse, der kalder sig 
»Jesusfolket«, besøger Skjern og holder mø
der i Skjernhallen og i fri luft, samlede før
ste mødeaften godt 300 tilhørere. - 19. Rå
det for større Færdselssikkerhed har tildelt 
lærer K. Axelsen diplom og hæderspris for 
hans arbejde med færdselsundervisning i 
skolen. - 20. 20-30 arbejder af J. F. Wil- 
lumsen udstilles i pinseugen i kunstcentret 
»BousøgårcJ« i Stauning. - 23. EU-centret li
der under pladsmangel og må sige nej til 
kursussøgende. - Det hollandske drenge- og 
mandskor »De klejne Cantorij« medvirkede 
ved højmessen i Skjern kirke pinsedag. - 
»Jesusfolket« blev i Skjern hele ugen og af
holdt daglige møder. De medvirkede 2. pin
sedag ved morgengudstjenesten i Skjern 
kirke og deltog i altergangen sammen med 
over 200 kirkegængere. - 24. At Skjern 
Retskreds opretholdes, ved at Videbæk 
Kommune forbliver i Skjern Retskreds, kan 
efter møder i går anses for givet. - 27. Med 
Maersk-Air fra Stauning fløj 50 bogtrykkere 
og medarbejdere på en 2-dages tur til Düs
seldorf for at se nyt indenfor de grafiske 
fag. Arrangøren var Ringkøbing Amts Bog
trykkerforening. Fra Skjern alene deltog 9.
- 29. Hjemmeværnet gav i anlægget ved 
Borrisvej en vel tilrettelagt udstilling med 
diverse opvisninger. - 30. Røde Kors, Skjern 
afdeling, der tæller 1056 medlemmer, vil 
foretage en hvervnings-kampagne i de sogne, 
der er tilsluttet afdelingen. En hvervning i 
maj i Bølling gav 45 nye medlemmer. - Ci
vilforsvaret genoptager konditurene i Dej
bjerg med deltagelse af 100 vandrere, ledet 
af skovfoged Westergaard, i en smuk aften
tur. - 31. På A/S Skjern Industrigårds ge

neralforsamling oplyste formanden, Mads 
Rahbek, at det forløbne år havde været in
aktiv kun med indtægter og udgifter vedrø
rende de to fabriksbygninger, selskabet ejer. 
Bestyrelsen vil overveje evt. at sælge disse 
for at frigøre kapital til nye investeringer.

Juni: 1. John Orloff, Skjern Svømmeklub, 
har kvalificeret sig til deltagelse i Jyllands- 
mesterskaberne ved at sætte ny klubrekord 
i 100 m crawl på 1 min. 0,3 sek. - Morgen
flyet fra Stauning har været en succes og 
bevirker også stor stigning i passagerantal

let på aftenturen fra Kastrup. - 5. Ved For
svarsbrodrenes årlige skydearrangment blev 
fotograf Robert Nielsen fuglekonge. - Lu
thersk Missionsforenings traditionelle års
møde afvikledes i weekend’en med stor til
slutning. - 7. Til Stauning Lufthavn ankom 
med et større charterfly 41 vesttyske radio
forhandlere, inviteret til et 2-dages besøg 
hos B&O i Struer. - 10. Skjernegnens Real
kursus dimitterer 33 elever ved kursets 25. 
dimissionsfest. - Vestjysk Modelflyveklub 
afvikler i Stauning Lufthavn danmarksme
sterskabet med mange deltagere i week
end’en. - 11. Indre Missions sommermøde i 
anlægget overværedes af 250. Talere var 
missionær Peter Jensen, Holstebro, og dom
provst Poul Schou, Haderslev. - 12. Det 
danske Missionsselskabs årlige udsalg i 
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Skjern anlæg besøges af flere hundrede 
mennesker. Missionær Gudrun Larsen, Tan
zania, talte. - Ved dimissionsfesten på Kir
keskolen i Skjern dimitteredes fra afgangs
klasserne 49 elever. Viceborgmester Chr. 
Lundsgård, Borris, og skoleinspektør Arendt 
Nielsen talte til dimittenderne. - 13. I 
Skjern Husmoderforenings havemøde deltog 
38 medlemmer hos formanden, fru Ruth 
Christensen. - 14. Vestjysk Handelsskole 
dimitterer 50 elever i handels- og kontor
medhjælperklasserne. - 15. Skjern-egnens 
hovedkreds afslutter sommergymnastikken 
med en opvisning på stadion af 220 bymna- 
ster. - Skjern Byskole dimitterer 156 elever 
fra 9., 10. og 3. realklasserne. Ved festen i 
Skjernhallen talte viceborgmester Lunds- 
gaard og borgmester Stie Hansen. Dimis
sionstalen holdt stadsskoleinspektør Kristen
sen. Skolekor og orkester medvirkede, og 
festen afsluttedes i skolegården med fakler, 
bål og tale af pastor J. Fenger. - 16. Et stort 
antal unge, der har deltaget i den frivillige 
ungdomsundervisning, har bestået statskon
trolleret prøve i forskellige fag, deraf tre en 
speciel »knallertprøve«. - 20. 35 unge har 
på Skjern kommunes forberedelseskursus 
taget udvidet teknisk forberedelseseksamen 
i matematik og naturlære, 7 i teknisk for- 
bredelseseksamen i samme fag, 9 i maskin
skrivning, 9 har taget latinprøven. - I 
Skjern kommunes ungdomsskole har 5 taget 
statskontrolleret prøve i moderne husfø
relse, 4 i maskinskrivning, 8 har taget 9. 
klasseprøven i tysk. - Det danske Hedesel
skabs 2 dages årsmøde i Skjern. - 21. Vest
jysk Handelsskole slutter skoleåret med ialt 
248 dimittender, fordelt på 25 forskellige 
kurser, deraf 67 på EDB grundkursus. - 22. 
Ved generalforsamlingen i Skjern og Om
egns Sparekasse udnævntes forretningsfører 
Henning Nielsen til direktør. Formanden for 
tilsynsrådet, stadsdyrlæge Lysgaard, der af
lagde beretning, samt næstformanden, Chr. 
Siersbæk, genvalgtes. 2 medlemmer af til
synsrådet, malermester R. Rostrup og Chr. 
Nedergaard, Bølling, udtrådte. I stedet valg

tes Libak-Hansen og Jacob Stensig. Det ved
toges endvidere, at Sparekassens navn æn
dres til »Sparekassen Skjern«. - 24. I Vest
jysk Golfklubs St. Hansmatch deltog over 
40. - 26. Skjern-Tarmegnens Landbofor
ening afviklede det årlige sommermøde på 
Borris Landbrugsskole med bl. a. markvan
dring og kunstudstilling. Dagen sluttede med 
foredrag af fhv. forst. J. Th. Arnfred, Askov. 
- Godt 300 af koïnmunens ældre deltog i 
socialudvalgets veltilrettelagte udflugt, der 
gik til Legoland og senere til Sdr. Omme 
Kro, hvor kommunen gav smørrebrød, og 
pastor Brogaard Andersen underholdt, og 
borgmester Stie Hansen og fru Ida Kristen
sen talte. - 28. Skjern Museum besøges for 
tiden af en del udlændinge, som med inter
esse beser samlingerne, oplyser medlem af 
bestyrelsen John W. Lind. - 29. »Kontorets 
Bodega«, Skjerns tredie og nyeste bar, åbner 
i dag. - 30. EU-centrets nye tilbygning,

køkken og spisesalsafdeling, åbnes officielt 
og skal hedde »EUC Restauranten«. - 
Skjern Erhvervsråd har fået ny bestyrelse, 
der får fabrikant John Clausen som for
mand, tømmerhandler Chr. Bjerrum som se
kretær og ingeniør Fl. Rohde som kontakt
mand til pressen, samt som kasserer bankdi
rektør Jens Iversen, der er vedtægtsmæssig 
repræsentant for pengeinstitutterne.

Juli: 1. Skjern-svømmeren John Christensen 
blev nr. 5 ved Danmarksmesterskaberne for 

juniores i Gladsaxe. - 10. 1. præmie til 
Skjern FDF i konkurrencen om vel udført 
lejrarbejde i Juelsølejren. - 11. Indbygger
antallet i Skjern kommune er pr. 30. juni 
12.127, en tilvækst på 48. - 20 sydslesvigske 
børn kom i går til Skjern på ferieophold. - 
12. Flere virksomheder i industrikvarteret

Stålvarefabrikken LSJ - tidligere Lem.

»Polar«.

udvider og foretager store investeringer i 
nye arbejdspladser. - 17. Lærer N. K. Kri
stensen, Skjern, formand for nyoprettet ud
valg, der skal orientere presse, radio og TV
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om arrangementer indenfor KFUM og K- 
idrætten. - 18. Til Ohio, USA, rejser fra 
Skjern 13 deltagere til de internationale Y’s 
Men’s klubbers konvent og 50 års jubi
læum. - Sommerudsalgene startede med 
voldsom tilstrømning og kæmpeomsætning 
i butikkerne» - 20. 50 deltagere fra Skjern 
FDF til en uges sommerlejr på Askø, hvor 
pastor Elkær-Pejersen, tidl. faglærer i Tarm, 
giver husly i præstegården. - 21. 3500 gæ
ster til lokal-dyrskuet, hvilket er ca. 1000 
færre end sidst og formentlig skyldtes den 
stærke varme omkring 30° C. - 22. Lands
jagtforeningens pokalskydning om bøssema
ger Korsholms pogal gik til Hans Olesen, 
Skjern. - 28. KFUK-spejderne vender hjem 
fra landslejren ved Horsens. - 30. I Vest
jysk Golfklubs Maersk Air Cup i week- 
end’en deltog 94 spillere. Vinder blev Henry 
Knudsen, Esbjerg, for andet år i træk. Da

mernes turnering vandtes af Lisbeth Fyn- 
boe, Skive, og Dorte Fynboe, Skjern, blev 

nr. 2. I handicap vandt hos damerne Vivian 
Ehlers, Esbjerg, og hos herrerne Peter 
Grene, Skjern, også andet år i træk.
August: 1. Manufakturhandler Okkels Jen
sen holder op efter 52 år i Skjern. - 7. 248 
børn i skole for første gang i Skjern kom
mune. - 10. Borgmestrene fra Ringkøbing, 
Egvad og Skjern forhandler i København 
om flyvetider og evt. charterflyvninger fra 
Stauning lufthavn. - 12. Skjerns tandlæger 
vil lære skolebørnene hvordan og hvorfor 
man børster tænder, når den kommunale 
tandplejeordning træder i kraft. - 13. I Lu
thersk Missionsforenings ungdomsstævne i 
Skjern deltog ca. 1000 fra hele Vestjylland. 
- Bølling kirke genindvies efter 4 års istand
sættelse. Biskop Dons Christensen talte. -
14. Omkring 100 deltog i den første af 10 
planlagte konditure, Civilforsvaret indbyder 
til. - Skjern-Tarm Teaterforening, der har 
ligget stille i 4 år, holder generalforsamling 
og vedtog at gå i gang igen, idet man nu får 
økonomisk støtte af amt og kommune. Re
daktør A. Søndergaard udtrådte efter eget 
ønske og blev erstattet af R. Højer, mens 
Lene Jacobsen og Lund Andersen genvalg
tes. Til suppleanter valgtes S. Roager og 
Karsten Brønnum. - 15. Frisørmester P. Ti- 
demann lukker efter 44 år i Skjern. - Set. 
Georgs Gildets nye børnehave i Skjern åb
ner, foreløbig med 10 børn. - Generalfor
samling i Skjernådalens Landvindingslag. 
Bestyrelsen genvalgtes. - 16. Skjern-Tarm 
Turistforening har solgt sin kano »Niels 
Aage«, i sin tid indkøbt for at stimulere 
kanofarten på Skjern-åen fra Rørbæk sø til 
Dommergården, hvilket har givet godt resul
tat. - 17. 110 FDF’ere til mønstring på Me
jeritorvet, derefter med tambourkorpset i 
spidsen til en kort aftengudstjeneste i kir
ken. - 18. Fredningsnævnet afsiger kendelse 
om fredning af 46,6 ha ved Albæk bro mel
lem Borrisvej og diget ved Skjern å som na
turpark. - 22. Lovende grammofonpladeud
lån på Skjern Bibliotek, som startede med 
350 plader, alle lp, især klassiske, suppleres 
nu med 200 beat-, jazz- og folkesang-plader 

og en musikbar med dobbelt pladespilleran
læg og øretelefoner er taget i brug. - 23. 
Skjern-Tarmegnens Landboforening udvider 
sin 10 år gamle kontorbygning og holder 
rejsegilde for tredie gang. - Skjern Museum 
har af fru Oldager Andersen fået overladt 
en interessant samling billeder af konfir
mander i Skjern fra 1906-31. - Skjern Skak
klub starter 50 års jubilæumsturnering, Som 
med 42 deltagere spilles de kommende 5 
onsdage. - 24. 65 frivillige har foreløbig 
meldt sig til Civilforsvarets fredsmæssige ka
tastrofeberedskab. - 25. På EU-Centret af
sluttede 25 VW-folk en helt ny uddannelse 
indenfor autobranchen, nemlig arbejdsle
delse. - 26. Årets nøgleløb, arrangeret af 
Set. Georgsgildet, afvikledes af patruljer fra 
de uniformerede korps. - 27. Jysk Jagtride- 
klub afholder sin første efterårsjagt med 
deltagelse af 20 ryttere. - Vestjysk Golfklub 
i Holstebro for at spille stableford-match 
mod Holstebro. Resultatet blev uafgjort. 
Samtidig samledes de to klubbers begyndere 
til venskabsmatch i Dejbjerg, arrangeret af 
Skjøde Knudsen. - Ved højmessen i Stau
ning kirke indsættes pastor E. Brandt Niel
sen, Velling, til også at være sognepræst for 
Stauning menighed. - SG’s puslinge-drenge- 
håndboldhold blev i weekenden jyllandsme- 
stre ved at besejre Randers-holdet 6-2. - 29. 
Skolegården ved Byskolen, der var lidt trist

med fliser og grå cement, har i weekenden, 
til en begyndelse, ved initiativ af forældre, 
lærere og elever fået en festlig make-up ved
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hjælp af maling m. m. - 30. Ulovlig knal
lertkørsel i byens gader et problem for poli
tiet. - 31. Til Skjernå-skolens lejrskole i Nr. 
Nebel, der er en selvejende institution, er 
ved tilskud fra kommunens pengeinstitutter 
samt forældrekreds foreløbig indkommet 
33.000 kr., oplystes på et forældremøde. - 
En del brande opstår ved uforsigtig halm
afbrænding i det meget tørre vejr.

September: 1. Maskinfabrikken »Herborg« 
fejrer 75 års jubilæum midt i en vældig eks
pansion. - Samme dag kan en medarbejder, 
den 86-årige smed Frantz Fritze, fejre 60 
årsdagen for sin ansættelse. - Kunstcentret 
Bousøgård i Stauning slutter sæsonen for 
gæstudstillere med arbejder af Ringkøbing- 
maleren Carl Jacobsen. Centret har haft ca. 
7000 gæster i sommer. - 2. Kommunens 
ungdomsskoler har stor tilslutning og er be
gyndt med 19 hold mod 14 sidste år. - 6. 

Kirkeligt Samfund indleder sæsonen. Fore
drag af pastor Lundby, Idom. - 7. Skjerns 
første danserestaurant åbnes; den hedder 
»Focus« og er en udvidelse af restaurant 
»Nøglen«. - 8. Røde Kors-tombola på Tor
vet med 425 gevinster, alle lavt af pensioni
ster i Skjern og omegn. - 10. Vestjysk Golf
klub indleder klubmesterskaber med match 
for damer, piger, drenge og old boys, som 
henholdsvis blev vundet af Bolette Ander
sen, Ringkøbing, Dorte Fynboe, Peter Ingolf 
og Morten Rahbek, alle Skjern. - Vestjysk 
mesterskab i motorflyvning fra Stauning 
lufthavn generedes af det hårde vejr, og kun 
16 af de tilmeldte 35 flyvere gennemførte. - 
12. DSB’s sikringstjeneste foretager for tiden 
en gennemgribende modernisering på Skjern 
station, bl. a. i forbindelse md det nye vej
byggeri i byens nordlige udkant. - 13. Bib
liotekets første forfatteraften med Poul 
Ørum som gæst havde 70 tilhørere. - Arran
gementet i forbindelse med Indre Missions 
fødselsdag samlede ca. 150 deltagere. - 15. 
Septembermarkedet, der arrangeres af 
Idrættens Venner, åbner på festlig vis og 
med tale af borgmester Stie Hansen. - På 
generalforsamlingen i Skjernkredsens solda
tervenner oplyste formanden E. Studsgaard 
Madsen, at man har indsamlet 34.253 kr. til 
soldatermissionen. - 17. Ved Evangelisk lu
thersk Missionsforenings efterårsmøde med 
flere talere blev optaget en kollekt på ca. 
8.000 kr. til arbejdet i foreningen. - I Vest
jysk Golfklubs mesterskabskamp for herrer 
blev læge Klaus Fynboe klubmester. - Sep
tembermarkedet slutter efter 3 dages festlig
heder og vil give et pænt overskud til idræt
ten. - Natur og Ungdom, Skjern afd., på in
teressant tur i 0. Lem og Løvstrup plan
tage. - 18. Stauning Lufthavn indfører i lig
hed men landets øvrige lufthavne omfat
tende undersøgelser af passagerernes bagage 
og tøj før afgang af hensyn til fare for evt. 
flypirater. - 19. EF-møde, arrangeret af de 
fire gamle partier, med Poul Schlüter for og 
Niels Mølgaard imod, samlede kun 65 tilhø
rere. - 20. 1500 børn til skoleidrætsstævne

på stadion med fine resultater af både hold 
og enkelte elever. - 21. God tilslutning til 
Havekredsens møde, hvor konsulent Bodil 
Kristiansen, Århus, talte om bundplantning 
i haven. - Ved Bedre Hørelse’s første møde 
i sæsonen talte pastor Käte Magelund om 
nye åndelige strømninger. - 24. I Luthersk 
Missionsforenings efterårsmøde deltog ca. 
1500. - To Mariasøstre fra Darmstadt, Lau
rentia og Phanuela besøger KFUM og K, 
der arrangerer bibel-weekend med stor til
slutning. - 25. 39 damer fra Skjern Husmo
derforening på udflugt til Henne Strand, in
viteret til kaffe og samvær i sommerhuset 
tilhørende fru Lilly Petersen, Skjern. - 26. 
EU-Centret holder rejsegilde på 2 nybygnin
ger, som bliver klar til brug i november. - 
På Skjern Fjernvarmeforenings generalfor
samling oplystes, at der sidste år solgtes var
me for 1.837.638 kr., hvilket gav 10.986 kr. 
i overskud. - Håndværkernes Byggeudvalg, 
der nu afvikler, kunne fra sin 14-årige virk
somhed aflevere et overskud på 34.670 kr., 
som efter vedtægterne går til Håndværker- 
og Industriforeningens stiftelse. - 27. På 
Bibliotekets anden forfatteraften præsente
rede Mette Ejlersen indledningen til sin næ- 
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ste bog »Nora går igen«. - EF-diskussions- 
møde i KU, ingen større tilslutning. - 30. 
Varde Banks Skjern afd. fejrer hovdban- 
kens 100-års dag 1. oktober ved reception i 
afdelingens moderne, nye lokaler. - Ung
domsskolen i fuld gang med 282 elever mod 
165 sidste år. - KFUK-spejderne i Skjern 
fejrer 30-års fødselsdag med fest i missions
huset for over 300 gæster. - Skjerns tredie 
børnehave, Set. Georgs Gården, officielt

indviet på festlig vis med mange talere, gæ
ster og gaver.

Oktober: 2. Ved EF-afstemningen i Skjern 
Kommune som helhed stemte ikke færre 
end 93 pct. af vælgerne. - 4. Ved Kirkeligt 
Samfunds generalforsamling fremsattes for
slag om at ændre foreningens navn til »Kir
ke og Samfund«. De afgående medlemmer 
af bestyrelsen genvalgtes. Valgmenigheds
præst Sv. Aage Bülow, Bøvlingbjerg, talte 
om »Vor tids religiøsitet«. - 6. I cyklistprø
ven på Byskolen deltog 47 elever, 57 pct. 
bestod. - 7. I anledning af svømmeklubbens 
oprykning til 2. division spenderede byrådet 
en check på 2000 kr., som overraktes klub
ben ved afslutningsfesten. - På Sudanmis- 
sionens kredsmøde og generalforsamling op
lyste formanden, at Sudanmissionen bruger 
275.000 kr. månedligt. - 11. I de to kvarta
ler siden 1. april er indbyggerantallet i 
Skjern by vokset med 85 til 6.269. Hele 
kommunen er gået tilbage til 12.125. - På 
DMS’s husmoderdag i Skjern oplyste sekre
tær Karen Olsen, at missionsarbejdet rundt 
om i verden i år koster 5,5 mill. kr. - 12. 

Byggeriet i Skjern kommune er pr. 1. okto
ber 30 pct. større end i fjor. - 13. Forældre
aften i Skjern Ungdomsklub med det formål 
at give indtryk af det arbejde, klubbens 70 
medlemmer daglig beskæftiger sig med. - 
Skjern-Tarm Teaterforening fik en fin gen
start og fuldt hus til sin første teateraften 
med stykket »En ven af folket« med bl.a. 
Jørgen Ryg. - 18. Den nyvalgte bestyrelse 
for Skjern Pensionistforening har valgt fhv. 
gdr. Anton Kjeldsen, Stauning, til formand 
efter den afgåede Hans Nielsen, Skjern. - 
På generalforsamlingen i KFUM & K oply
ste formanden, Karl Aage Poulsen, at med
lemstallet er 102, en tilbagegang på 8; han 
fremsatte videre den tanke, at det måske 
var en opgave for foreningen sammen med 
kirken at give børn kristendomsundervis
ning på grund af den tiltagende uvidenhed 
på dette område. - I Kirke og Samfund talte 
pastor K. E. Jensen, Sdr. Omme, om kri
stendom og politik. - 20. Brandvæsenet 
måtte nedbryde 100 m af Skjernå-diget ved 
Albæk for at få en engbrand slukket effek
tivt. - 400 unge til koncert i Skjernhallen 
med grupperne »Gasolin« og den tidligere 
Skjern-gruppe »Gnags«, der især gav en 
kvalitetsfyldt musikalsk oplevelse. - 22. Sol- 
datervennestævne med ca. 200 deltagere til 
gudstjeneste i kirken, hvor pastor Brogaard 
Andersen og landssekretær Herluf Thing 
talte. Dagen sluttede med fest i missionshu
set. - 24. 7 personer har i årets første 10 
måneder mistet livet ved færdselsuheld i 
Skjern politidistrikt - mod kun 2 hele sidste 
år. - 25. God tilslutning til »Ungdom i 
Skjern kirke«, en fin aften under medvirken 
af pastor Brogaard Andersen, skolens orke
ster og pigekoret. - På Skjern Fritidskom
missions møde fratrådte redaktør Hersbøll 
som formand. I stedet valgtes borgmester 
Stie Hansen. - På repræsentantskabsmødet i 
Arbejdernes Fællesorganisation sagde for
manden, Marius Nygaard, bl. a., at det var 
ønskeligt med mere fart i anlæg af parke
ringspladser, samt at udviklingen af Stau
ning Lufthavn fremmedes mest muligt. - 26.

På generalforsamlingen i SG’s fodboldafde
ling mødte så få medlemmer, at det ikke 
lykkedes at få valgt de 5 medlemmer til be
styrelsen. - 27. Dansk Metalarbejderfor
bunds Skjern afd. har fået ny formand. På 
generalforsamlingen valgtes Holger Dam- 
gaard, Skjern, som afløser for Alfred Niel
sen, der har beklædt posten i 26 år. - 30. 
Skjern Håndværker- og Industriforening in
viterer medlemmerne til at bese den ny, 
store, moderne Teknisk Skole ved Ånumvej, 
som den har udviklet sig fra begyndelsen 
for 78 år siden, da den første tekniske skole 
startedes af Edsen Johansen. - 31. Den nye

varmecentral »Vest« på Amager starter. - 
Bar nr. 4 i Skjern, »Ullas Bar«, åbner.
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Guldbryllup
Januar 1972: 29. Laurids Peder Nielsen og 
hustru Anna Uielsen, Pileallé 26.

Oktober: 24. Pens, landpost Søren Larsen 
og hustru, Marupvej 42. - 26. Hanne og Sø
ren Larsen, Marupvej 42. - 29. Skrædder J. 
Chr. Henriksen og hustru, Østergade 54.

Sølvbryllup
November 1971: 2. Bagermester E. Lund 
Jensen og hustru, Skolegade. - 9. Jens Hu
sted og hustru, Alkjærsig. - 21. Møbelhand
ler Børge Hjorth og hustru, Jernbanegade.

December 1971: 12. Malermester Knud An
dersen og hustru, Skolegade 3.

Februar 1972: 15. Rutebilejer Fr. Henrik
sen og hustru. - 20. Karen og Eli Jørgensen, 
Langagervej 13.

Marts: 2. Bogtrykker Arne Guilander og hu
stru, Fredensgade 76. - 4. Varmemester 
Karl H. Henriksen og hustru, Øste Allé 18. 
- 29. Farvemester Svend Schrøder og hu
stru, Änumvej.

April: 3. Marie og Jens Nielsen, Vester Ma- 
rup. - 19. Togfører N. P. Jensen og hustru, 
Kongevej 7. - 27. Chr. Kokkendorff og hu
stru, Drosselvej. - 29. Gårdejer Johannes 
Rahbæk og hustru, Alkjærsig.

Maj: 11. Maskinhandler Jens Chr. Hasager 
Kirk og hustru, Solbakken. - 18. Inspektør 
Studsgaard Madsen og hustru, Grønningen
15. - 31. Gårdejer Søren Nørremark og hu
stru, Alkjærsig.

Juni: 7. Mejerist Hans Sørensen og hustru, 
Bækgårdsvej 14. - 27. Tømrermester Svend 
Jørgensen og hustru, Vestergade 23.
Oktober: 26. Kirstine og Børge Christensen, 
Mågevej 9.

Bryllup
November 1971: 6. Klinikassistent Bodil 
Christensen, d. af chauffør Jens Chr. C., og 
automekaniker Gunnar Johnsen, s. af land
postbud Aksel J. - 20. Martha Højmose 
Jensen, d. af Svend Aage J, Bølling, og me
kaniker Ove Meldgaard Jensen, s. af Peder 
M. J., Vestergade 35.

Dceember 1971: 4. Dorthea Birkmose Jen
sen, d. af gdr. P. B. J., Solsøhede, Videbæk, 
og Bent O. Pedersen, s. af traktorfører 
Kjemsner P,. Dalvej 16.

Januar 1972: 15. Karen Lydersen, d. af Niels 
L., Østre Allé 44, og Bent Abildtrup, Stau
ning, s. af Pedr A., Stauning. - 17. Nina 
Keseler, Skjern, og postmester Martin Han
sen, Middelfart. - 29. Sygeplejerske Ingelise 
Petersen, d. af fru Gudrun P., Bispebjerg, 
og premierløjtnant Ernst Højgaard Clausen, 
s. af fhv. vognmand Chr. C., Skjern.

Marts: 11. Bogholderske Bente Heiberg Pe
dersen, d. af Klara H. P., Grønningen 2, og 
revisor Poul Jørgen Bondesen, Sønderallé 
22, Varde, s. af E. B., Næsbjerg. - 24. Bør
nehavelærerinde Kristiane Arnum Pedersen, 
Esbjerg, d. af gdr. A. P., Janderup, og inge
niørstuderende Jens Svendstrup Husted, Es
bjerg, s. af murermester Sv. H, Skjern. - 25. 
Børnehavelærer, frk. Jonna Sørensen, d. af 
maskinsmed Aksel S., Anemone vej 8, og læ
rer Alex Jacobsen, Tarm, s. af vaskeriejer 
J., Varde. - 25. Ketty A. Petersen, d. af G. 
P., og Birger K. Frederiksen, s. af S. F., Her
ning. - 30. Børneforsorgspædagog Grethe 
Gahner Larsen, d. af driftsbestyrer G. L., 

Vardevej 52, og slagter Per Bangsgaard, s. 
af gartner C. O. B., Vasevej 16, Ringkøbing. 
- 30. Husholdningslærer Karen Ramskov 
Andersen, Ølgod, d. af Kr. R. A., Rindum, 
og ingeniør Jens Erik Paaskesen, s. af af
døde S. P., Hee.

April: 1. Defektrice Jane Sperling, Kastrup, 
d. af værkfører Børge S., Nordborg, Als, og 
politibetjent Peder Lykke Jensen, Kastrup, 
s. af overbanehåndværker Jens L. J. - 1. 
Hanne Nielsen, d. af H. Chr. N., og Kurt 
Frost, s. af Karl F., Bogense. - 1. Sygeplejer
ske Sinikka Kangas, Århus, d. af papirma- 
skinfører Reino K., Vardevej 56, og stud, 
teol. Gotfred Larsen, Århus, s. af fru Mar
grethe Larsen, Isenvad, Ikast. - 1. Defek
trice Jette Marie Christensen, d. af Kaj C., 
Østre Allé 18, og elektriker Jørn Carlsen, s. 
af Johannes C., Grønnegade. - 1. Særfor
sorgspædagog Grethe Astrup Jørgensen, År
hus, d. af Hans J., Skyggehus, og indkøbsas
sistent John Pedersen, s. af forretningsfører 
Tage P., Århus. - 8. Sygeplejerske Irena 
Hansen, d. af enkefru H., Ølgod, og drifts
assistent Børge Tamstrup Pedersen, s. af en
kefru E. P., Ganer Mølle. - 16. Anna An
dersen, Ringkøbing, og Poul Troelsen, s. af 
radioforh. H. T., Skjern. - 23. Lis Olesen, 
d. af John O., Søby, Kølkær, og Lars-Ove 
Larsen, s. af John L., Solitudevej 22, Køl
kær. - 29. Lisbeth Nygaard, d. af Viggo N., 
Tarm, og Carl Johan Callesen, s. af A. C., 
Anemonevej 15.
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Maj: 20. Inger Troelsen, d. af radioforh. H. 
T., og Mads Kvist, Vandborg.

Juni: 3. Veronika Schmidt, Klostervej, og 
Leif Nielsen, Klostervej. - 17. Sonja Mad
sen, d. af gdr. Peder M., Sædding Hede
gård, og Jens Iversen, s. af gdr. Peder I., 
Husby. - 23. Lærer Inger Lise Pedersen, d. 
af førstelærer Richard P., Skellebjerg, og læ
rer Holger Risvig Johansen, s. af fhv. vogn
mand Bernhard Johansen, Parkallé 14. - 24. 
Defektrice Agnethe Sørensen, d. af Henry 
S., Snedsted, og kommuneassistent Kurt 
Kruse, s. af fru Dinna K. Kristensen, Skov
lund.

Juli: 1. Syerske Jytte Thorup, Tarm, d. af 
Henrik T., Ånumvej, og snedker Poul Erik 
Dideriksen, Tarm, s. af Ejner D., Syrenvej, 
Tarm. - 8. Birgit Vium, d. af Kresten V., 
Holstebrovej 28. og Villiam Korsgaard, s. 
af Karl K., Kaj Munksvej, Holstebro. - 8. 
Apotekerassistent Bente Østertoft, d. af fru 
Nelly 0., Stadil, og snedkersvend Poul Nør
gaard Madsen, s. af Jens P. M., Østergade 
88. - 15. Frk. Helen Høy, Egernsund, og 
Aksel Myhre, s. af gdr. Eli M., Marup. - 15. 
Birte Larsen og Egon Lassen, Klostervej 
102.

August: Britta Housgaard, Klostervej 18, og 
Hans Eggebrecht, Hamborg. - 5. Sygeplejer
ske Hanne Rahbek, Viborg, d. af gdr. Mads 
R., Albæk Møllegård, og plejer Børge Hal- 
drup, Viborg, s. af gdr. Aage H., Damgård, 
Farsø. - 5. Hospitalslaborant Inge Sven
strup Husted, d. af murermester H., og for
valter Leif Nielsen, s. af tømmerhandler 
Tage N., Tarm. - 5. Laborant Inga Borg
green, d. af E. B., Malling, og stud, odont. 
Poul Brøndsted, s. af J. B., Skjern. - 12. 
Bankassistent Maren Elisabeth Hansen, d. af 
gdr. Broder H., Kjelstrup, og bankfuldmæg
tig Jens Chr. Christiansen, s. af fhv. gdr. 
Marius C., Vrensted pr. Løkken. - 26. Ane 
Marie Fonager Uhre Christensen, Velling, 
og sparekasseassistent Carsten Mortensen, s. 
af værkfører Ingvard M. - 26. Syerske Sig
rid Bukholt Andersen, d. af gdr. Janus A., 
Hemmet, og værkstedsassistent Jens Jørgen 
Jensen. - 26. Børnehavelærerinde Inger Pil- 
gaard, d. af kørelærer P., og ingeniør Jør
gen Krejbjerg, s. af gdr. K., Grindsted. - 26. 
Apotekerassistent Elisabeth Lodahl Chri
stiansen, d. af fhv. mælkehandler C., Østre 
Allé 19, og herreekviperingshandler Ole 
Kirk, Århus, s. af K., Lemvig. - 26. Rita 
Elsebeth Christensen, Østre Allé 34, d. af 
Hans C., og Hans Juel Ahrenfeldt, Dejbjerg.

September: 2. Else Marie Ottow Larsen, d. 
af manufakturhandler Magnus L., og Erik 
Vesterlund, s. af fisker Wilhelm J., Hvide 
Sande. - 2. Kirsten Nielsen, d. af Sv. Aa. 
N., Dejbjerg Kjærgård, og Carl Råbjerg, s. 
af Viggo R. - 7. Inge Rasmussen, d. af tøm
merhandler H. K. R., Lem, og Mogens Kar- 
kov Jakobsen, s. af bilinspektør V. J. - 9. 
Sygeplejerske Kirsten Jørgensen, d. af borg
mester Chr. J., Kibæk, og stud. jur. Egil 
Møller Knudsen, s. af overlærer M. K. - 9. 
Stewardesse Lis Jensen, d. af L. P. J., Lyng
by, og purser Henning Hansen, s. af Marius 
H., Fredensgade 66. - 16. Sygeplejerske Ing
rid Kousgaard Larsen, d. af gdr. Arne L., 
Højgård, og gdr. Jens Vibjerg, s. af gdr. 
Gunnar V., Vibjerggård, Give. - 16. Labo

rant Inge Husted og forvalter Leif Nielsen, 
Rødovre. - 16. Hanne Kjeldsen, d. af Svend 
K., Engvej, Hvide Sande, og chauffør Hans 
Sejrup Nielsen, s. af Emil N., Spættevej 2. -
16. Hanne Lone Sahl, d. af H. P. S., og Aksel 
Kristensen, s. af Vagn K., Lønborg.

Oktober: 7. Jette Frederiksen, d. af Carl F., 
Esbjerg, og Poul Erik Dahl Jepsen, s. af D. 
J., Svinget. - 7. Christa Theisen, d. af He
lene T., Bylderup Bov, og Dan Myhre, Hor
sens, s. af Eli M., Marup. - 14. Teknisk assi
stent Kirsten Hvidberg, d. af Erling H., Var
de, og sergent Henning Medum Pedersen, s. 
af landpostbud Niels P. - 25. Ella Kassen
toft Nielsen, d. af B. K. N., Opsund, og 
Holger Nielsen, s. af K. N. - 28. Syerske 
Hanne K. Christensen, d. af Jens Chr. C., 
Marupvej 22, og mekaniker Svend Erik Nør
remark, s. af Dagny N., Vejlen. - 28. Apo
teksassistent Annette Berg, d. af maskinme
ster J. P. B., Grindsted, og lærerstuderende 
Jørgen Rasmussen, s. af politiassistent R. 
- 28. Frk. Dorthea Marie Mortensen, d. af 
gdr. Jens M., Sædding, og Flemming Hei
berg-Petersen, s. af fru Clara H., Grønnin
gen 2.
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Fødselsdage
November 1971: 3. Pens, stationsbetjent Ak
tor A. Andersen, Fredensgade 78, 80 år. - 
4. Frisørm. Svend Madsen, Vestergade 5, 70 
år. - 5. Fhv. gdr. Herluf Siersbæk, Lærke
vej 3, 60 år. - 22. Gdr. Jens Martin Rahbek, 
Rahbekgård, Ganer, 50 år. - 22. Mariane 
Pertou Jensen, Holstebrovej 70, 80 år. - 24. 
Fru Kirstine Pedersen, Holstebrovej, 65 år.

December 1971: 16. Fru Anna Christensen, 
Svinget 11, 50 år. - 21. Fru Dagmar Haahr, 
Enghavevej 1, 75 år. - 26. Fru Bodil Kri
stensen, Lindeallé 6, 60 år.

Januar 1972: 2. Kirsten Lauridsen, Østre 
Allé 30, 65 år. - 13. Fru Anna Lunde, Lun
devej 30, 60 år. - 19. Fru Kristiane Vogn
bjerg, Pileallé 4, 60 år. - 19. Pens, overpor
tør Hans T. Hansen, Kongevej 18, 80 år. -
25. Martin Ankersen, Storegade 16, 60 år. 
- 29. Ingrid Fabricius Jensen, Dalgårdsvej, 
50 år. - 31. Byrådsmedlem, malermester 
Knud Andersen, Skolegade 3, 50 år.

Februar: 4. Fru Ellen Nygaard, Lindeallé 5, 
75 år. - 4. Lagerarbejder Søren Peder Ja
kobsen, Nylandsvej 7, 60 år. - 7. Fru Grete 
Nielsen, Chr. Hansensvej 3, 50 år. - 10. Ma
ler Valdemar Guldager, Vendersgade 21, 80 
år. - 21. Murermester Mads Homann, Ma- 
rupvej 50, 50 år.

Marts: 2. Fhv. gårdejer Thomas Madsen, 
Violvej 4, 60 år. - 6. Magda Pedersen, Ny
landsvej, 80 år. - 9. Fru Ruth Karkov, 50 
år. - 9. Karen Mortensen, Amagervej 10, 60 
år. - 11. Fhv. gdr. Knud Jacobsen, Lille 
Lynggård, 70 år. - 16. Chr. Madsen, Linde
allé 13, 80 år. - 18. Tekstilarbejder Niels 

Frederiksen, 60 år. - 21. Hans Christensen, 
Østre Allé 34, 50 år. - 23. Prokurist Vera 
Nielsen, Tværgade, 50 år. - 24. Fru Methea 
Rostrup, Skolgade 13, 75 år. - 26. Viggo 
Høgfeldt, Birkvej, 70 år. - 27. Musiker Os
kar Thøgersen, Nørregade 45, 50 år. - 28. 
Lærer Sønderby, Birkallé 3, 80 år.

April: 1. Lederen af plejehjemmet »Ähvile«, 
sygeplejerske Kirstine Daugård, 50 år. - 4. 
Pens, lokomotivfører K. A. Johansen, Pile
allé 15, 80 år. - 5. Fru Kathrine Rasmus
sen, Klostervej 14, 75 år. - 6. Johanne Lar
sen, Nylandsvej 31 A, 70 år. - 7. 12. Julius 
Hansen, Reberbanen, 70 år. - 15. Fru Jenny 
Nielsen, Grønningen 8, 80 år. - 17. Fru Ida 
Strandbygaard, Skolegade, 60 år. - 18. Fru 
malerm. Ninna Herborg, Nylandsvej, 80 år.
- 20. Fru Dagmar Jensen, Pileallé 6, 70 år.
- 22. Pens, førstelærer P. Billeskov, Engha
vevej 35, 80 år. - 25. Jenny Margrethe Han
sen, Reberbanen 6, 70 år. - 25. Fru møbel
polstrer Meta Andersen, 50 år. - 26. Fru 
Kirsten Poulsen, Holstebrovej, 60 år. - 26. 
Laurids Bjerg Andersen, Kongevej 14, 60 år.
- 27. Dagny Poulsen, Enghavevj 41 (tidl. 
Brinkvej) 60 år. - 29. Forstander Vagn 
Voigt, Løvstrupgård, 60 år.

Maj: 3. Guldsmed Eric Sperlig 50 år. - 4. 
Gdr. Søren G. Larsen, »Engsiggård«, Eng
sig, 60 år. - 7. Karl Vilhelm Christensen, 
Vestergade 6, 70 år. - 8. Kreaturhandler 
Jens Clausen, Marupvej 34, 60 år. - 10. Re
gine Overgaard, Mellemgade, 70 år. - 11. 
Kedelpasser Aage Hedegaard, Irisvej, 60 år.
- 12. Sine Kristensen, Klostervej 10, 80 år.
- 14. Fru lærer Billeskov, Enghavevej 35, 80 
år. 15. Fhv. gårdejer Hans Hansen Lade- 
kjær, 75 år. - 20. Fru Karen Sørensen, Bæk
gårdsvej 14, 50 år. - 20. Gårdejer Hans 
Klemmensen, Vrå, 70 år. - 24. Henrik Dam- 
gaard, Marup, 50 år. - 27. Bertel Bertelsen, 
Mellemgade, 80 år. - 29. H. P. Sahl, Øster
gade 27, 60 år. - 31. Ove Falkesgaard, Lun
devej 2, 75 år.

Juni: 1. Fhv. slagtermester Morten Jessen, 
Kongevej 1, 80 år. - 1. Margr. Sejrup, Fin- 
derupsvej 3, 50 år. - 9. Kirstine Østergaard, 
Vardevej 58, 80 år. - 11. Vald. Baltzersen, 
Fasanvej, 70 år. - 14. Frk. Kirstine Vesjer- 
gaard, Nygade, 85 år. - 22. Tidl. gårdbest. 
Sigvald Kristensen, Solvænget 8, 70 år. - 
23. Pens, overportør K. P. Bissenbacker, 
Nørregade 7, 75 år. - 27. Poul Ivan Mikkel
sen, Fredensgade 70, 60 år. - 28. Ejendoms
handler J. Lindeberg Jensen, Kongevej 42 B, 
50 år. - 28. Fhv. gårdejer Jesper K. Jensen, 
Vestergade 34, 70 år.

Juli: 3. Stinne Randeris, Langagervej 28, 70 
år. - 6. Vernard Carlsen, Marupgård, 50 år. 
- 8. Enkefru Karen Christensen, Nygade 23, 
70 år. - 8. Fiskeriejer Johs. Beiter, Enghave
vej 43, 60 år. - 9. Lærerinde Dinna Peder
sen, 70 år. - 9. Julia Christensen, Nørregade 
11, 60 år. - 20. Fhv. gårdejer Ole Peder 
Mortensen, Holstebrovej 2, 95 år. - 22. Ar
bejdsmand Arne Nielsen, Vestergade 38, 50 
år. - 22. Jenny Kastberg, Storegade 34, 75 
år. - 23. Indremissionær, fru Johanne Bech- 
mann, Nygade 32, 65 år. - 24. Postmester 
H. K. Berggren, Anlægsvej, 80 år. - 24. 
Pens, banearbejder Th. Thorsen, Fasanvej 4, 
80 år. - 30. Varmemester Karl H. Henrik
sen, Østre Allé 18, 50 år. - 31. Konsulent, 
folketingskandidat for KF, A. Ammitsbøll, 
Grønningen, 60 år.
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August: 1. Bagermester Lund Jensen, Sko
legade 6, 50 år. - 2. Fhv. formand Jens 
Knudsen Jensen, Lundevej 22, 70 år. - 2. 
Carl Randeris, Langagervej, 75 år. - 8. Ma
skinassistent ved de kommunale værker i 
Skjern Børge Rasmussen, Vardevej 46, 60 
år. - 9. Chr. Nørrum, Svalevej 1, 70 år. -
14. Overpolitibetjent Ingemann Pedersen, 
50 år. - 15. Fru Elly Ankersen, Storegade, 
50 år. - 15. Augusta Bech 70 år. - 25. Ka
ren Olsen, Vestergade 42, 70 år. - 28. Chr. 
Eriksen, Østre Allé 32, 75 år. - 29. Arne Sø
rensen, Skjern Birk, 50 år.

September: 19. Else Damgaard, Mellemgade 
7 B, 70 år. - 22. Pens, lærer Poul Borup, 
Enghavevej 31, 75 år. - 23. Hans Oluf Ris
vig, Nylandsvej 15, 50 år. - 26. Blikkensla
ger Oscar Wagner, Storegade 6, 65 år. - 29. 
Fhv. gdr. Laurids Skaarup Pedersen, Øster
vang 47, 70 år.

Oktober: 6. Hansine Svenstrup, Klostervej 
7, 90 år. - 6. Fhv. gdr. Henrik Kjærgaard, 
Alkjærsig, 70 år. - 10. Fru Elna Boel, Elme
vej 8, 60 år. - 12. Thora Nielsen, Parkallé
15, 70 år. - 14. Fhv. skrædder Aksel Niel
sen, Nørregade, 70 år. - 15. Fru Marie 
Heinze, Enghavevej 25, 60 år. - 15. Olga 
Nyvang Larsen, Skolegade 5, 50 år. - 18. 
Fru Kirstine Blæsbjerg, Klostervej 25, 80 år.
- 18. Laurids Råbjerg, Nørregade 25, 70 år.
- 19. Revisor Hans Aalund Olsen, Egevæn
get 1, 50 år. - 20. Hansen Høy, Pilleallé, 85 
år. - 21. Arbejdsmand Richard Christiansen, 
Østre Allé 12, 60 år. - 22. Skomagermester 
Hans Toft, Skolegade 2, 85 år. - 23. Fru 
Møller Johansen, Østre Allé 16, 80 år. - 24. 
Pedel Jørgen Andersen, Fasanvej, 50 år. -
26. Pens, landpost Søren Larsen, Marupvej 
42, 80 år. - 31. Fhv. trafikassistent S. K. 
Jensen, Møllegade 5, 70 år.

Udnævnelser
Maj: 1. Læge Aksel Frandsen, s. af fhv. 
købmand Emil F., er ansat som overlæge 
ved Grenå sygehus.

November: 1. Godsekspeditør A. Jensen, 
Skjern, overgår efter ansøgning til stillingen 
som trafikkontrollør ved Skjern station.

Eksaminer
December 1971: Teologisk embedseksamen 
fra universitetet i Århus: Knud Fensten 
Madsen, s. af gdr. Niels M., Marup.

Januar 1972: Elektriker Ole Borum, s. af 
fru A. B., Skjern, tidligere Finderup Mejeri, 
har bestået installatøreksamen fra Sønder
borg Håndværkerskole. - Hans Erik Milter
sen, s. af Meta M., Bækgårdsvej, har ved 
byggeteknisk skole i Ålborg bestået eksa
men som bygningskonstruktør med gennem
snitskarakter ug. - Arnt Jakobsen, s. af køb
mand J., Skjern, har ved Københavns Uni
versitet med engelsk som hovedfag bestået 
eksamen som cand. phil. med udmærkelse.

Februar: Mogens Johnsen, s. af fru Edel J., 
Skjern Maskinsnedkeri, har bestået teknisk 
mesterskoleeksamen på Haslev Håndvær
kerskole. - J. Chr. Strandbygaard med. em
bedseksamen ved Københavns Universitet.

Juni: Fru Else Bech Jørgensen har på Det 
kgl. Musikkonservatorium, København, be
stået kantoreksamen. - Fru Bodil Magid, d. 
af fru M. Østergaard, Østergade 78, har be
stået eksamen som musikpædagog fra Det 
kgl. Musikkonservatorium i København - 
Jørgen Bækby Nielsen, s. af gårdejer Viggo 
N., Hanning Hedegård, har bestået den me
dicinske embedseksamen på Århus Univer
sitet. - Jens Jensen og Jens Smed Krejbjerg, 

begge Skjern, har bestået klassisk-sproglig 
studentreksamen på 2-årigt kursus ved Røn
de Kursus, Rønde. - Følgende har bestået 
HF-eksamen: Ved Herning Seminarium: An
ders Graugaard, Østre Allé, Lars Holmgård 
Jørgensen, Fasanvej, Henning Christensen, 
Skovbrynet 4. På Holstebro Gymnasium: 
Poul Anders Elkjær Husted, Bredgade 42, 
Anders Storgaard Andersen, Brinkvej 4. På 
Th. Langs Seminarium, Silkeborg: Ellen 
Marie Bank Rønne, St. Nørgårdsvej. - 
Højere Handelseksamen er bestået af: Niels 
Henrik Søndergaard, Skjern, og Rita Chri
stensen, Østre Allé 34. - Karen Villadsen 
From, d. af Svend F., Østergade 38, har be
stået realeksamen og Dansk Idrætsforbunds 
grundkursus I på Hellebjerg idrætsungdoms
skole, Juelsminde. - Mortensens legat, der 
for flid, duelighed og god opførsel tildeles 
elever fra Skjern sogn ved udgangen af sko
len, er for 1972 givet til følgende tre elever 
fra Byskolen: Niels Underbjerg, 3. real A, s. 
af postbud P. A. U., Markvænget 2, Karen 
Margrethe Eriksen, 10 A, d. af smed Juhl 
E., Østre Allé 18, og .Kurt Udengaard, 10 
T 2, s. af elektromekaniker V. U., Østervang
17.

Oktober: Jens Henrik Sørensen, s. af gdr. 
P. S., Bækgård, har fra Horsens ingeniør
skole bestået eksamen som Agro-bygnings- 
ingeniør med første karakter. - Jens S. Hu
sted, s. af murermester Sv. H., har fra Es
bjerg Teknikum bestået eksamen som byg
ningsingeniør med førstekarakter. - Mogens 
Green, s. af afd. Hans G., har bestået eksa
men som elektroingeniør med førstekarakter 
fra Odense Teknikum.
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Svendeprøver
August: Kjeld Erik Henningsen, Enghave
vej 59, er udlært som radiomekaniker hos 
Harry Christensen, Sdr. Felding, med karak
teren vel udført. - Andreas Ibsen er udlært 
som slagter hos slagtermester Bennedsen 
med en fin førstekarakter. - Robert Kous- 
gaard Mikkelsen, s. af fabrikant Svend K. 
M., Dalvej 6, har hos bøssemager Korsholm 
bestået svendeprøve som våbenmekaniker 
med karakteren: Vel udført.

Oktober: Ole Primdahl Rasmussen har be
stået svendeprøve i malerfaget med ros hos 
Svend Sørensen.

Jubilæum
November 1971: 15. Damefrisør fru Edel 
Christiansen, Østergade, 40-års forretnings
jubilæum. - 23. Malermester E. Federau 25 
år som oldermand for Ringkjøbing Amts 
Malerlaug, som samme dag har 25 års jubi
læum. - 27. Fru Elna Margrethe Pedersen, 
Ganer Mølles Købmandshandel, 40 års for
retningsjubilæum.

Januar 1972: 24. Gunnar Rasmussen, Pile
allé 1, 25 år ved Jydsk Telefon.

Marts: 13. Frk. Ida Willadsen 25 år som di
rektrice hos manufakturhandler Harry Bank. 

- 22. Fru Henny Ruby 40 års jubilæum som 
tandtekniker.

April: 1. Ruth og Marius Karkov 25 år som 
bestyrerpar på De gamles Hjem.

Maj: 1. Maskinassistent Børge Rasmussen, 
Vardevej, 25 års jubilæum ved elværket.

Juni: 1. Inspektør ved arbejdstilsynet E. El- 
legaard Eriksen, Østervang 53, 25 år i sta
tens tjeneste.

Juli: 1. Bygningsenspektør Poul Christensen, 
Kongevej 58, 25 år ved DSB.

September: 1. Maskinhandler Sv. Lynge Pe
tersen 25 års jubilæum. - 1. Maskinfabrik
ken »Herborg« 75 års jubilæum. - 1. Smed 
Frantz Fritze 60 års jubilæum hos Maskin
fabrikken »Herborg«. - 16. Postmester
Svend Jessen Hansen 50 år ved postvæse
net. - 27. Radiotekniker Chr. Farsø, Klo
stervej, 25 år hos radioforhandler Arnold 
Nielsen, Bredgade.

Dødsfald
November 1971: 2. Fru Kis Christensen, 
enke efter urmager P. C., Skjern, 73 år. -

9. Fhv. formand Niels Peder Lauridsen, 
Østre Allé 42, 71 år. - 11. Fhv. landbrugs
lærer og konsulent Kristen Jørgen Kristen

sen Vadgaard, Vardevej 16, 79 år. - 15. En
kefru Sidsel Johanne Jeppesen, Ånum, 93 år 
- 15. Fhv. gdr. Peder Bjerggaard Hansen, 
58 år. - 21. Fhv. gdr. Jacob Nørmark, Lang
agervej 19, 78 år. - 28. Fhv. snedker Søren 
Madsen Lunde, Lundevej 30, 81 år.

December 1971: 4. Fhv. driftsleder Hans 
Magnus Jensen, Grønningen 9, 84 år. - 19. 
Fhv. landarbejder Jacob Sørensen Jørgen
sen, Præstegårdsvej 8, 82 år. - 22. Per Juel 
Ahrenfeldt, Lyager, 6 år.

Januar 1972: 4. Fru Kristence Høy, Pileallé 
25, 82 år. - 10. Karen Pedersen, Nygade 11,
89 år. - 16. Fhv. handelsmand Eskild Jensen

E. LUND JENSEN
SKOLEGADES

BAGERI

Telefon 35 00 43

EIGIL PEDERSEN
Statsaut. 
installatør
tt

Telefon 35 04 33
35 06 34

NYE DANSKE LLOYD 
NYE DANSKE LIV
Afdelingskontoret: Tlf. 35 04 55
Regionskontoret: Tlf. 35 14 22

Bredgade 27 . 6900 Skjern

19



Kirkegaard, De gamles Hjem, 95 år. - 17. 
Fhv. gdr. Jens Viggo Jeppesen, Østre Allé 
23, 73 år. - 20. Anna Sørensen, Plejehjem
met Klokkebjerg, 78 år. - 23. Fru Ane Jo
hanne Charlotte Jensen, Østergade 80, 62 
år.

Februar: 5. Pladesmed Holger Vindeløv 
Lindhardt, Holstebrovej, 47 år. - 5. Kirstine 
Stampe, Finderupsvej, 84 år. - 7. Fru Mette 
Marie Lange, Østergade 76, 74 år. - 14. 
Vognmand Henning Vagn Jensen, 42 år. - 
14. Fhv. gdr. Frits Hejnrik Aleksander Lar
sen, Østre Allé 11, 97 år. - 16. Fhv. gdr. 
Jesper Jespersen, De gamles Hjem, 79 år. - 
21. Fru Elisabeth Madsen, Bredgade 40, 
enke efter købmand I. P. M., 64 år. - 29. 
Symaskinefabrikant P. Nielsen, Østergade 
37, 59 år. - 21. Fhv. kogejomfru Kristine 
Vinge, Plejehjemmet Klokkebjerg, 78 år.

Marts: 7. Fru Kirstine Vesterbæk, 86 år. - 
13. Frk. Mette Kirstine Jensen, 83 år. - 13. 
Fru Andrea Johanne Dorthea Christensen 
Madsen, 86 år. - 15. Emma Cecilia Marie 
Larsen, Marupvej 32, 70 år. - 25. Enkefru 
Ane Madsen Nielsen, De gamles Hjem, 93 
år.

handler Carl Grønlund, Åvang 5, 73 år. -

27. Fhv. overbanem Alfred C. Lütken, 86 år.

Maj: 3. Fru Christiane Lauridsen, Nørre
gade 23, 78 år. - 20. Fru Kathrine Ingeborg 
Bodil Kristine Lydersen, Vrå, 58 år. - 21. 
Håndarbejdslærerinde Ilse Hansen, Østre 
Allé 16, 74 år. - 21. Anna Kristine Holm- 
gaard, Vendersgade 1, 58 år. - 29. Fhv. me- 
jeribest. Karl Ørum, Præstegårdsvej 1, 82 år.

Juni: 11. Elektriker Børge Nielsen, Kloster
vej 5, 54 år. - 14. Grosserer Hugo Møller 

April: 13. Kredslæge Andreas Peder Jen
sen, Vardevej 57, 57 år. - 18. Fhv. skotøjs

kersvend Søren Mosegaard Andreasen, Ny
gade 32, 60 år. - 16. Fru Mathilde Jensen, 
Grønnegade 9, 80 år. - 16. Fru Mary Lar- 
sine Jensen, Brinkvej 5, 74 år. - 26. Ar
bejdsmand Halfdan Sandahl Nielsen, Varde
vej 74, 39 år.

Juli: 9. Fru Ingrid Marie Sørensen, Nylands
vej 31, 62 år. - 16. Andrea Abelone Nielsen, 
De gamles Hjem, 87 år.

August: 4. Kirstine Marie (Vad) Kristensen,

Anlægsvej, 82 år. - 8. Frk. Manny Karoline 
Marie Oline Sørensen, De gamles Hjem, 65 
år. - 9. Fhv. smed Jens Jensen, De gamles 
Hjem, 83 år. - 23. Snedkermester Jakob Jo
han Meldgaard Jakobsen, Engtoften 20, 65 
år.

September: 10. Støbegodsforhandler Søren 
Smedegaard Kjær, Storegade 2, 63 år. - 18. 
Mariane Knudsen, 84 år. - 18. Fru Maren 
Karla Kathinca Povlsen, 77 år.

Oktober: 12. Fhv. hjælpearbejder ved DSB 
Henry Arnold Lunde, Vestergade 28, 58 år. 
- 12. Lærer Arne Storgaard, Reberbanen 15, 
Ringkøbing, 26 år. - 27. Forretningsfører 
Søren Arne Risvig, Chr. Hansensvej 14, 61 
år. - 28. Josefine Nielsen, De gamles Hjem, 
76 år.

Holmstoel, Nylandsvej 10, 71 år. - 16. Sned
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... det betaler sig i

HOTEL »SKJERN«
Telefon 3513 00 Byens Brødfabrik

serverer hver dag udsøgt 

bagværk for indbyggerne i Skjern
Besøg vor hyggelige

BAR

Anerkendt køkken
Selskaber med indtil 350 kuverter 

modtages

SKJERNEGNENS 
REALKURSUS 
2-årigt

Henvendelse til 
lærer C. M. Graugaard, 
Østre Allé 9A, 6900 Skjern, 
tlf. 35 00 73



Benyt byens og egnens bank

Enten det drejer sig om indskud eller 
lån, så kom ind og tal med os om sagen.
Vi er altid parat til at yde Dem 
den bedst mulige betjening.

AKTIESELSKABET SKJERN ANK
TELEFON 35 1333*

Kontorer i Borris, Troldhede og Finderup
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