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Denne artikel bringes i anledning 
af, at det i år er 150 år siden, at 
Borris Seminarium blev nedlagt.

Borris 
Seminariums 
historie 
1806-1826

Af P. Storgaard Pedersen
i Hardsyssels Årbog 1909

Christian VII (1766-1808).

Den skolereform, der gennemførtes 
i Christian den Sjettes dage, førte 
ikke almueskolen stærkt fremad. 
Når børnene fik deres katekismus 
lært og lærte at læse sig frem i en 
bog, nåedes der som regel ikke vi
dere. En stor del af børnene i al
mueskolen lærte hverken skrivning 
eller regning.

I slutningen af det 18de århun
drede vågnede der både i udlandet 
og her hjemme en større interesse 
for børnenes undervisning og op
dragelse. Folkenes brede lag skulle 
vækkes af åndelig dvale, og en ny 
lykkeligere slægt skulle frem vokse; 
men for at dette kunne ske, måtte 
opdragelse og undervisning ledes 
ind i bedre spor.

Der blev da 1789 nedsat en kom
mission, som skulle overveje, hvor
ledes almuens undervisning på 
bedst mulig måde kunne indrettes. 
Kommissionens opmærksomhed 
måtte straks rettes på, at vi savnede 
en ordentlig uddannet lærerstand, 
uden hvilken intet virkeligt frem
skridt kunne gøres.

Danmarks første skolelærersemi
narium oprettedes da 1791 på Blå
gård tæt udenfor København, og 
1794 oprettedes seminariet på Bra- 
hetrolleborg. Nogle år senere opret
tedes en række såkaldte »præste
gårdsseminarier«, der særligt søgte 
at uddanne lærere til landsbysko
lerne. Det var ivrige og opofrende 
præster, der fik disse lærerskoler 
oprettet ved deres præstegårde, og 
de overtog selv en væsentlig del af 
undervisningen, for hvilket arbejde 
de kun krævede liden godtgørelse. 
Staten opnåede således ved ringe 
udgifter at få uddannet en ret dyg
tig lærerstand, hvis virksomhed 
snart bar meget gode frugter.

Det første præstegårdssemina- 
oprettedes 1801 i Vesterborg på 
Lolland. Derefter fulgte 1802 se
minariet i Brøndbyvester og 1803 
seminariet i Skårup. Men endnu 
savnedes der et seminarium i Jyl
land. Da indgav pastor Krarup i 
Borris 1806 til Cancelliet et tilbud 
og forslag om at oprette et semina
rium ved Borris præstegård. Hans 
forslag og tilbud blev i enhver hen
seende godkendt, og 2. maj 1806 
udstedtes følgende kgl. skrivelse:

»Christian den Syvende af Guds 
Naade Konge til Danmark osv. Vor 
synderlige Gunst og Bevaagenhed! 
Da det for os allerunderdanigst er 
bleven foredraget, at det anses me
get nødvendigt, at der, foruden de 
af os oprettede Skolelærer Semina
rier paa Blaagaard, Brahetrolle-

Frederik VI (1808-1839).

borg, Vesterborg, Skaarup og 
Brøndbyvester, ligeledes indrettes 
en saadan Læreanstalt i vort Land 
Nørre-Jylland, hvor en saadan For
anstaltning til duelige Almue-Sko
lelæreres Dannelse endnu ikke fin
des, saa give Vi Eder herved til
kende, at Vi, efter en af Sognepræ
sten for Borris og Faster udi Ring
købing Amt, Hr. Christian Lod- 
berg Krarup udarbejdet Plan, som 
os allerunderdanigst er bleven fore
dragen, allernaadigst ville, at et Se
minarium for Skolelærere skal til 
førstkommende 1. Juli anlægges i 
Borris i Ringkøbing Amt udi vort 
Land Nørre-Jylland, og ville vi 
derhos i Overensstemmelse med 
denne Plan, samt efter de af saavel 
os elskelige Kammerherre, Stift
amtmand Moltke og Biskop Mid- 
delboe, som af Kommissionen for 
de danske Skolers bedre Indret
ning derover afgivne Betænknin
ger og vort danske Cancellies der
om gjorte Bemærkninger, allernaa
digst for dette Seminarium have 
fastsat følgende Bestemmelser:

1. Om Seminariets Indretning
i Almindelighed

1. Ved dette Seminarium maa an
tages 12 à 15 Subjecter af Bonde
standen* for at dannes til duelige 
og nøjsomme Lærere for Landal
muen.

2. Til at undervise og danne disse 
Seminarister antages tvende Læ
rere, af hvilke vi herved udnævne 
Præsten i Borris Hr. Christian Lod-

* Senere tillodes det tillige at optage 
skolelærersønner, da seminariets di
rektion indstillede det og skrev, at 
disses opdragelse og livsvilkår svarede 
til bøndersønnernes. 
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berg Kramp til efter sit Tilbud at 
være Førstelærer og tillige Semina
riets Forstander.

3. Til de fornødne Undervis
ningsværelser maa der tæt ved 
Præstegaarden bygges et Hus, og 
haver Hr. Kramp, efter sit derom 
gjorte Tilbud og efter nærmere i 
denne Henseende til vort danske 
Cancelli indsendt Overslag at be
sørge en saadan Bygning opført, 
dog maa Omkostningerne dertil 
ikke overstige 400 Rdl.

Huset vedligeholdes siden af 
Præsten, og skulde i sin Tid Semi
nariet blive forflyttet, skal dog Hu
set være Seminariets Ejendom og 
kan overlades til den, som bedst vil 
betale det. Indtil dette Hus bliver 
færdigt foretages Undervisningen 
i de af Hr. Kramp imidlertid dertil 
anbudne Værelser.

4. Til Beboelse for den anden 
Lærer overlades et Værelse i Præ
stegaarden, hvor han mod billig 
Betaling kan erholde Kost, Varme, 
Lys og andre slige Fornødenheder.

5. Seminaristerne indtinge sig 
paa egen Bekostning ved Præstens 
Hjælp i Kost og Logie hos de ved 
Seminariet nærmest boende Bøn
der og klæde sig paa egen Bekost
ning i deres sædvanlige Bondedragt.

II. Om Seminaristernes Antagelse
6. Ingen antages til Seminariet uden 
han er af Bondestanden og i det 
mindste har indtraadt i sit 18. Aar.

7. Hvo, som efter foregaaende 
Indbydelse melder sig, maa med
bringe sin Sognepræsts Attest om 
sin Alder, Sjæleevner, Kundskaber, 
Opførsel osv. Hans Kundskaber 
bliver derpå af Seminariets faste 
Lærere prøvede og hans Navn med 
tilhørende Underretning antegnet 
indtil videre.

8. Skulde flere melde sig end det 
fastsatte Antal, maa Seminariets 
Forstander igen afsige dem, hos 
hvilke han har befundet den mind
ste Duelighed, hvilket dog bør ske 
i det mindste en Maaned før Semi
nariets Begyndelse. Saafremt der 
iblandt dem, som melde sig, befin
des saadanne, som af en eller an
den Aarsag er utjenstdygtige til 
Krigstjeneste, bør Seminariets For
stander og Førstelærer, paa det at 
vores Tjeneste ikke uden Fornø
denhed skal berøves tjenestedyg
tigt Mandskab, fortrinligen vælge 
disse, naar de iøvrigt befindes due
lige til at modtaage Undervisning, 
og deres Legemsbræk ej er til Hin
der i deres tilkommende Stilling 
som Skolelærer.

9. Det første Halvaar bliver for 
enhver Prøvetid, og befindes i den 
Tid nogen Mangel enten på Lære
lyst eller Lære-Duelighed, afvises 
han.

III. Om Undervisningen
10. Christelig Religions Undervis
ning for Forstanden og Hjertet, 
hvorved den befalede Lærebog læg
ges til Grund. Fornemmelig bør 
Seminaristerne gøres vel bekendte 
med Bibelen som Religionens 
Grundvold, og daglig læses og gen- 
nemgaaes et Stykke deraf, hvorved 
gaaes frem efter Dr. theologiæ Bi
skop Balles Bibellæsning. Til Reli
gionsundervisningen henregnes og- 
saa Moral og Bibelsk Historie.

Dansk Grammatik med Stiløvel
ser.

Sjælelære og Antropologi, hvor
ved foredrages de almindeligste 
diætiske Regler, samt Behandlings- 
maaden med Skindøde.

De vigtigste af Landets Love Al
muen angaaende.

Haugedyrkning, saavel de almin
delige Køkkenurters Dyrkning, som 
fornemmelig Pileplantning og an
den Træplantning, Frugttræets Op
elskning og Forædling, saa og Om- 
gangsmaaden med Humle, Hør, 
Krap og deslige samt med Biavl.

Noget af den nyere Agerdyrk
nings Theorier, hvormed og om 
muligt forenes nogle praktiske For
søg.

Nogen Undervisning i det tyske 
Sprog for dem, som have Lyst dertil.

Kultegning af Borris præstegård.

11. Kalligraphien. Om end ikke 
alle have Haand til at skrive smukt, 
gøres de dog alle opmærksomme 
paa, hvad der udfordres til ordent
lig og net Skrift.

Regning. De 4 Species, Regula 
de tri i hele og brudne Tal, og Hus
holdnings Regning, saavel udenad 
i Hovedet som paa Tavlen.

Sang, hvorved enhver, som har 
Naturgaver dertil, lærer at synge 
Kirke-Salmerne med deres rette 
Melodier.

Af Geometri, Naturlære, Natur
historie, Botanik, Astronomi, Fæd
relandshistorie og Geografien læ
res saa meget, som for en Landsby- 
Skolelærer kan være nyttigt at vide.

Overalt skal haves Hensyn til, at 
Seminaristerne ikke skulde dannes 
til lærde Videnskabsmænd, men 
alene undervise i det, som i en god 
Landsbyskole kan være anvende
ligt.«

I seminariets vedtægt hed det end
videre, at eleverne skulle have fri 
undervisning og fri bøger, og efter 
vel endt eksamen skulle de have 
fortrinsret til at komme ind i ledige 
embeder. Ville en seminarist ikke 
søge skolekald, skulle han til semi
nariets kasse betale 150 rdl. for 
den modtagne undervisning, og var 
vedkommende under 36 år, skulle 
han møde på sessionen for at ud
skrives til krigstjenesten. Ellers var 
eleverne, fra det øjeblik de optoges 
på seminariet, fri for værnepligten.

I vedtægten var det også fastsat, 
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at eleverne skulle møde på semina
riet om sommeren hver dag klok
ken syv og om vinteren ved dagens 
begyndelse, og de skulle være der 
hele dagen indtil om aftenen kl. 9. 
Men for at »sjælekræfteme« ikke 
skulle sløves, skulle der daglig bru
ges indtil 3 timer til forskellige sys
ler, havearbejde, tegning, bøgers 
indbinding, paparbejde, eller hvis 
lejligheden kunne tillade det, skulle 
de øves i snedker-, drejer- og ma
lerarbejde.

Seminariet skulle grundlægges og 
drives med små midler, og i det 
hele skulle der udvises stor spar
sommelighed, for at eleverne ikke 
skulle blive forvænnede eller fristes 
til at hæve sig over det folkelag, de 
skulle virke iblandt.

Til seminariets bygning skulle 
der af seminariefonden* udredes 
400 rdl.; men da pastor Krarup 
indsendte planen, foreslog han at 
bygge noget mere, end det oprinde
lig var påtænkt, for at der kunne 
blive plads til en børneskole, ved 
hvilken seminaristerne kunne få 
den fornødne øvelse i at undervise.

Efter denne plan, som godkend
tes, skulle bygningen være 7 fag og 
koste 600 rdl. I løbet af sommeren 
1806 opførtes så seminariebygnin
gen lidt øst for præstegården, og 
det meddeltes senere, at der fra øst 
til vest var opført et grundmuret 
hus med fjællegulv og 8 fag lyse 
vinduer 4 ruder høje. Midt på hu
set var der skorsten. Mod øst fand
tes en skolestue på 3 fag til 20 børn, 
mod vest 2 mindre værelser til un
dervisning. Over den store stue var 
indrettet et kammer, hvor 4-6 se
minarister kunne få natteleje. Rundt 
om bygningen anlagdes seminariets 
have, som ved et dige var skilt fra 
præstegårdshaven.

Det årlige tilskud, seminariet 
skulle have af seminariefonden, var 
750 rdl., fordelt på følgende måde: 
Forstanderens løn 300 rdl., anden
lærerens løn 300 rdl., til brændsel, 
lys, skrivematerialer og bøger 100 
rdl., og til kostpenge for to fattige 
seminarister 50 rdl.

Seminariets direktion skulle ud
gøres af stiftsamtmanden, biskop
pen over Ribe stift og amtmanden 
over Ringkøbing amt. Disse tre 
skulle udvælge to i nærheden af se
minariet boende embedsmænd til 
meddirektører.

* Til udgifterne ved samtlige semina
riers drift var indrettet et særligt fond, 
hvis indtægter væsentlig skulle udre
des af de større præsteembeder.

Et gammelt litografi af Kancellibygningen i København. Den nuværende ministerial- 
bygning.

Provst Høyer i Hee og pastor 
Lund i Lemvig var de første med
direktører. 1810 bad Høyer sig fri
taget for dette hverv og afløstes af 
provst Mathias Thygesen i Skjern 
(1793-1827).

Undervisningen på Borris Semi
narium kom i gang allerede 1. juli 
1806, og 1808 i september måned 
kunne det første hold elever dimit
teres. Om den første eksamen med
delte direktionen 17. oktober 1808 
følgende til det danske Cancelli:

»Borris Seminarium har nu di
mitteret sine første Elever, og det 
er os en Fornøjelse at give det Vid
nesbyrd, at saavel den første som 
den anden Lærer gøre sig med ud
mærket Duelighed og Flid meget 
fortjente ved denne Læreanstalt. 
Seminaristerne have ej alene gjort 
uventede store Fremskridt i Kund
skaber, men ogsaa faaet en udvor
tes forfinet Dannelse, der er ligesaa 
ønskelig som gavnlig for Skole-Læ
rerne. Endelig kunne vi ogsaa med
dele, at Seminariets Lokale er yderst 
net og anstændig og vidner om 
stræng Orden i Huset og om Flid i 
den ved samme anlagte smukke 
Have, kort, denne Læreanstalt med 
dets værdige Lærere fortjene Col- 
legiets vedvarende yndest og For
sorg.«

I de følgende år kunne direktio
nen meddele lignende udtalelser 
om seminariets virksomhed, og fra 
elevernes side findes der mange 
vidnesbyrd om, hvor godt de følte 
sig tilfreds med den undervisning, 
der blev budt dem.

Ved optagelsesprøverne meldte 
der sig stedse mange flere, end se
minariet havde plads til, hvoraf føl
gen blev, at provst Krarup 1813 fik 
indrettet en tredie klasse, hvori læ
rerne underviste helt uden veder
lag.

I denne forberedelsesklasse op
toges eleverne efter sommerferien, 
og i september og oktober måne
der fik de undervisning i regning 
og skrivning, ligesom de var med i 
den praktiske skolegerning på øvel
sesskolen. Når vinterskolen be
gyndte, kom disse unge mennesker 
ud for at undervise i egnens mange 
biskoler og omgangsskoler. Efter 
at have undervist der i omtrent 4 
måneder - så længe varede almuens 
skolegang i den tid - vendte de at
ter tilbage til seminariet, hvor de 
fremdeles nød undervisning i reg
ning, skrivning, dansk, sproglære, 
gymnastik, havearbejde, bogbinde
ri, kurvebinding og deslige. Når 
ældste klasse så i september ud- 
skreves, trådte eleverne af forbere
delsesklassen ind i 2. klasse.

Provst Krarup opnåede virkelig, 
som han håbede, to fordele ved 
denne ordning: Han fik duelige læ
rere til egnens biskoler og omgangs
skoler, og seminariets elever fik en 
nyttig og ensartet forberedelse, der 
var meget værd for undervisningen 
i det hele.

I seminariets vedtægt hed det: 
»Saafremt der et Aars Tid efter Se
minariets Begyndelse kan blive op
rettet en Almueskole i Nærheden 
af Seminariet, så skulle nogle af de 
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bedste Seminarister uden Betaling 
og under Lærernes Opsigt skiftevis 
forestaa denne Skole for selv at faa 
Øvelse i at undervise andre og saa- 
ledes at praktisere de lærte Reg
ler.«

Til denne øvelsesskole, hvortil 
bygningen som før nævnt opførtes 
allerede 1806, skulle henlægges et 
særligt skoledistrikt omfattende De- 
belmose by.

Provst Krarup indberettede se
nere, at denne skole var så vel an
set, at endog forældre fra andre 
skolekredse i sognet søgte at få de
res børn optaget der, når pladsen 
tillod det, ja det hændte endog, at 
folk fra andre sogne søgte om til
ladelse til at lade deres børn tage 
ophold i nærheden af seminariet, 
for at de kunne søge skolen der.

Det fastsattes i det herværende 
seminaries vedtægt, at når lejlighe
den kunne gives dertil, skulle se
minaristerne være med til at udføre 
nye agerdyrkningsforsøg og skifte
vis deltage i det derved forefal
dende arbejde for at få den prak
tiske øvelse deri, dog måtte hver 
elev ikke bruge mere end 8-10 
dage årlig dertil.

Senere kom der fra Cancelliet 
almindeligt påbud om, at der for at 
fremme kundskab til landøkonomi 
blandt landalmuen så vidt muligt 
skulle tillægges hvert af semina
rierne på landet en skolelod, hvor
på seminaristerne kunne få lejlig
hed til praktisk øvelse i landbruget.

Tegning af datidens bikuber.

C

Seminarierne skulle altså virke som 
landbrugsskoler.

Provst Krarup svarede derpå, at 
hvis der skulle nås noget videre ud
bytte med en sådan undervisning, 
ville der fordres en ejendom på 
mindst 6 tdr. land med fornødent 
husrum, for at eleverne kunne få 
kendskab både til jordens og hus
dyrenes behandling. Han havde for
hørt sig forskellige steder, om en 
sådan ejendom i nærheden af præ
stegården var at få til købs for en 
rimelig betaling, men han havde 
ikke opnået noget ordentligt tilbud. 
Han gjorde sluttelig opmærksom 
på, at han ikke selv kunne overtage 
den her omtalte undervisning, og 
derfor foreslog han, at en dygtig, 
ung mand måtte uddannes dertil 
ved et halvt års ophold på Lange
land eller Tåsinge, hvor der fand
tes gode læresteder.

Nogen tid efter lykkedes det 
imidlertid på en grumme billig må
de at få den tilsigtede landbrugs
undervisning ordnet, idet gårdmand 
Niels Kjær i Debelmose tilbød at 
afstå et tæt ved gården liggende 
hus med 6 tdr. land agermark og 
Vi td. land have til brug for semi
nariet. Hans yngste søn Peder Kjær 
skulle lade sig uddanne på Tåsinge, 
hvis ejer kammerherre, generalma
jor Fr. Juel havde oprettet læreste
der for yngre landmænd, der kunne 
ønske at sætte sig ind i og indføre 
en forbedret brug af deres ejen
domme. Peder Kjær skulle afholde 
udgifterne ved sin uddannelse, og 
han skulle uden særligt vederlag 
sætte det tilbudte hus i brugbar 
stand. Efter sin uddannelse skulle 
han overtage faderens gård, og der
efter uden løn vejlede seminari
sterne både i praktisk og teoretisk 
jordbrug.

Som godtgørelse for sin udgift 
og ulejlighed skulle han stedse være 
fritaget for militærtjeneste. Hans 
ældre broder Jens Nielsen Kjær, 
der i 4 år havde været soldat ved 
det holstenske rytteriregiment, skul
le fritages for soldatertjenesten for 
at passe faderens gård, mens hans 
yngre broder var på Tåsinge for at 
uddannes, hvorefter han atter skulle 
melde sig ved sit regiment.

Når undervisningen kom i gang, 
skulle Peder Nielsen nyde indtæg
terne af den tilbudte husmandslod 
med undtagelse af, hvad haven 
kunne indbringe, hvilket seminariet 
skulle have.

Cancelliet fandt denne ordning 
meget fordelagtig, og der er mange 
vidnesbyrd om, at seminariets ele

ver havde udbytte af undervisnin
gen i landbrug, idet mange af dem 
senere ude på deres små skolelod
der indførte en forbedret og løn
nende driftsmåde.

I Halds beskrivelse af Ringkø
bing amt nævnes to af de fra Bor
ris Seminarium udgåede lærere som 
foregangsmænd. Der skrives såle
des om dem: »Skolelærerne M. K. 
Brandt i Rindum og Jesper Fjord i 
Gammelsogn paa Øen Holmsland 
give følgende Eksempler paa smaa 
Lodders fordelagtige Dyrkning. De 
meddele tillige Almueungdommen 
Undervisning i Jordfrugters Dyrk
ning, og den førstnævnte har des
uden bidraget til Havevæsenets 
Fremme ved at uddele Frugttræer 
af sin Bomskole.«

Også i andre henseender søgte 
seminariets forstander at vække 
elevernes interesse for praktiske 
forsøg. Da høravlen var ukendt her 
på egnen for 170 år siden, søgte 
han 25. marts 1808 direktionen om, 
at der måtte tilstilles ham nogle 
skpr. hørfrø til en prøve ved semi
nariet, for at seminaristerne kunne 
lære den rigtige fremgangsmåde 
dermed at kende. Da der fandtes 
en elev på seminariet, som havde 
lyst og evner til at sætte sig ind i 
høravlen på instituttet Lykkens
sæde ved Brahetrolleborg, så søgtes 
der tillige om støtte til hans uddan
nelse. Begge dele blev tilstået, og 
1809 fik seminariet endvidere 100 
rdl. til indkøb af nødvendige red
skaber til hørrens tilberedning. Det 
følgende år meddeles det, at der 
var udsået 5 skpr. hørfrø på et jord
stykke ved præstegården, og des
uden var der forsøg med hampefrø, 
valmuefrø, kartofler og flere på eg
nen ukendte og nyttige planter. 
Disse forsøg tænkte man på at ud
vide, efterhånden som det fandtes 
hensigtsmæssig. Senere gjordes der 
forsøg med at avle humle, tobak og 
krap. Avlen af de to førstnævnte 
planter lykkedes meget godt; men 
den sidste syntes ikke her på egnen 
at kunne avles med tilstrækkeligt 
udbytte.

Fritiden om sommeren nyttedes 
tillige til forskellige havearbejder, 
såsom træplantning og træers for
ædling, og da de fleste elever boede 
ude i de omkringliggende bønder
gårde, skulle de der gøre deres 
kundskaber frugtbringende ved at 
anlægge småhaver, og forstanderen 
leverede dertil hvert år de nødven
dige lætræer og 12-16 frugttræer. 
De elever, som ikke hos deres vær
ter kunne få et stykke havejord, fik 
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så dertil overladt et stykke af præ
stegårdens jord.

Det glædede forstander Krarup, 
når også denne undervisning bar 
frugt. I sine optegnelser om de ele
ver, han særlig har haft glæde af, 
nævner han Jens Dahl, skolelærer 
i Holstebro. »Denne Mand har« - 
skriver forstanderen - »ved varm 
Interesse for sin Skole og ved sin 
blide og fornuftige Omgang i høj 
Grad vundet Præstens og Byens 
Yndest. Ogsaa har han i en ved 
Skolen værende liden Hauge an
lagt en Træskole og søger ved gra
tis Uddeling deraf at udbrede Frugt
træers Opelskning der i Egnen.«

Samme lærer Jens Dahl har i 
denne retning sat sig et meget smukt 
minde i Holstebro, idet han i årene 
1820-30 med overordentlig flid 
plantede en stor del af Holstebro 
bys nu så smukke anlæg. Her har 
man et synligt minde om det, Bor
ris Seminarium har sat i gang på 
plantningssagens område.

Seminaristerne fik ligeledes un
dervisning i biavl. Det var præsten 
i Kongens Lyngby Bone Falch 
Rønne, der først i forrige århun
drede virkede stærkt for at udbrede 
kendskab til biavlen og i 1809 ud
gav en »Vejvisning for den hæder
lige Landmand til at behandle sine 
Bier med Klogskab«. To år senere 
udkom der påbud om, at der på 
den kgl. kasses regning skulle skaf
fes 3-4 bikuber af forbedret indret-
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ning til hvert af landsbyseminarier
ne, for at eleverne kunne få kund
skab om og øvelse i biers rigtige 
behandling. Pastor Rønne skulle 
til Borris Seminarium levere 4 ku
ber og 20 eksemplarer af sit oven
nævnte skrift.

Forstander Krarup købte så i 
sommeren 1811 fire bistokke ved 
auktion i Vesterby i Borris, og han 
måtte, da det var i pengekrisens 
tid, give ikke mindre end 53 rdl. 
3 mark og 4 skilling for dem.

Man satte for 100 år siden ikke 
så lille pris på legemsøvelser. Det 
hørte med til tidens grundsætnin
ger for børneopdragelse, at der 
skulle tages hensyn til legemets 
pleje. Derfor kom der også pålæg 
om, at eleverne i Borris Semina
rium skulle undervises i gymnastik. 
Forstanderen foreslog da, at en af 
de dueligste seminarieelever skulle 
søge den fornødne uddannelse i 
København for derefter at under
vise de andre elever. F. Nachtegall, 
der var professor i gymnastik og 
forstander for det civile gymnasti
ske institut, godkendte forstander 
Krarups forslag, og der blev fore
løbig stillet 50 rdl. til rådighed som 
rejsepenge til København for den 
unge mand. Seminarist Anders 
Christensen Meedom fra Ølgod 
blev udtaget dertil, og han afrejste 
til København 23. maj 1810. Efter 
han havde fået uddannelse ved det 
gymnastiske institut i Wz år, fik 
han ved udskrivning karakteren: 
Fortrinlig duelig.

Under opholdet i København, 
der medførte en udgift på 180 rdl., 
havde A. C. Meedom efter forstan

der Krarups tilskyndelse tillige søgt 
uddannelse i sang og musik samt 
bogbinderarbejde, thi det var tan
ken at få ham knyttet til seminariet 
som fast lærer, når hans uddan
nelse var endt.

Da han derpå i sommeren 1812 
fik afgangseksamen fra seminariet 
med karakteren: Udmærket duelig, 
indsendte forstanderen en ansøg
ning om at få ham fast knyttet til 
seminariet som underlærer med en 
årlig løn af 300 rdl. Det blev 
nævnt i ansøgningen, at Meedom 
havde været snedkersvend, før han 
kom på seminariet, og at han der
for var fortrinlig skikket til for
uden i gymnastik, sang og musik at 
undervise i forskellige håndværks
arbejder.

Seminariets direktion støttede an
søgningen, der kort efter blev be
vilget; men da det var knappe tider 
med penge, hed det: »Gymnastik
apparater maa med største Spar
somhed anskaffes.«

Da seminariet nu kunne få en 
bedre ordning på undervisningen i 
sang og musik, blev der 1816 ind
købt et godt stueorgel, som kostede 
105 rdl. rede sølv (66 rdl. courant), 
hvilke penge måtte tages af den 
sum, Ølstrup Præstekald skulle ud
rede til seminariefonden.

Forstander Krarup skrev nogle 
år senere, at A. C. Meedom ud
mærkede sig ved en særdeles dyg
tighed som lærer, og at han med 
sjælden flid forestod sit embede, 
ligesom han også ved sin i trykken 
udgivne anvisning til legemsøvelser 
beviste sin duelighed i dette sit ho
vedfag.* Nogle år senere var det 
under overvejelse at indskrænke 
seminariernes tal, og Meedom søgte 
derfor degneembedet i Borris, som 
han også fik. Alligevel vedblev han 
de følgende år at undervise på se
minariet, mens hovedskolens børn 
undervistes af en hjælpelærer.

Efter at Meedom var bleven læ
rer ved seminariet, var den årlige 
støtte fra seminariefonden 1050 
rdl.; men på grund af pengenes 
stedse synkende værdi forøgedes 
tilskuddet i de første åringer ved 
personlige tillæg til lærernes løn, 
og senere fik de et fast årligt løn-

* Denne håndbog i gymnastik er trykt 
1816 på Borris Seminariums Bogtryk
keri, Amtsprovst Krarups Forlag, og 
hedder: Tydelig Anvisning til de al
mindeligste og simpleste Legemsøvel
ser til Brug ved de i Skolerne befa
lede gymnastiske Øvelser, udarbejdet 
af Anders Meedom«.
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tillæg som andre embedsmænd i 
statens tjeneste.

Der udvistes forøvrigt også i 
Disse år den yderste sparsomme
lighed til seminariets drift. Ilde- 
brændsel kostede således ikke se
minariet noget, thi i den til præste
gården hørende gode tørvemose 
gravede seminaristerne selv de for
nødne tørv, og forstanderens vogn 
kørte dem hjem. Til seminariets 
børneskole leverede skolebørnenes 
forældre det fornødne brændsel.

Hvad der blev sparet på brænd
sel, blev i nogle år brugt til indkøb 
af bøger til de uformuende elever, 
»men paa Grund af Pengenes syn
kende Værdi bliver nu intet til
overs,« skrev forstanderen 1814.

Elevernes udgifter til kost og 
logi i de omliggende gårde udgjor
de i almindelighed 32-35 rdl. årlig 
for hver, og ved en opgørelse, som 
sendtes til Cancelliet 1824, viste 
det sig da også, at Borris Semina

rium virkede med forholdsvis små 
udgifter; thi mens den årlige udgift 
til hver elev på Jonstrup var 100 
rdl., på Brahetrolleborg 80-90 rdl., 
på Snedsted 47Vi rd., i Lyngby 42 
rdl., i Vesterborg 30 rdl., var den 
på Borris 29 rdl.

Forstander Krarup skrev i for
året 1820 en kort fremstilling af 
seminariets historie, hvori det bl. a. 
hedder således:

»Paa grund af de fra Direktio
nen aarlig til Cancelliet sendte Ind
beretninger om de her holdte Ek
saminer og sammes Udfald, har 
Seminariet haft den Ære og Glæde 
at modtage ej alene Bevidnelser 
om Cancelliets Velbehag, men og
saa Hans Majestæt har tilkendegi
vet sin Tilfredshed ved at erfare Se
minariets gode og hensigtsmæssige 
Fremgang.

Til Held for Seminariet og til 
Glæde for mig har jeg altid haft 
den Lykke at træffe gode Medlæ

rere. I 9 Aar var min nuværende 
Svigersøn Hr. Vilstrup mig en due
lig og tro Medhjælper. Ved hans 
Befordring til Præsteembede til- 
traadtes hans Plads af den værdige 
Hr. Ussing, om hvis utrættelige Flid 
og Duelighed i sine Fag hans ud
givne Lærebøger vidne.*

Da han til Præsteembede bort
kaldedes, nød jeg atter den store 
Glæde efter mit Ønske at faa min 
Svigersøn Hr. Vilstrup ej alene til 
Medhjælp og medforstander for 
Seminariet, men ogsaa til Efter
mand i Embedet.

Med rørt Hjærte erkender jeg de 
saa ofte modtagne Naadesbevisnin- 
ger og føler derfor den dybeste 
Taknemmelighed imod Gud, Kon
gen, samt Cancelliet og de øvrige 
høje foresatte, som saa ofte have 
bidraget til mine Ønskers Opfyl
delse.

Hvad seminaristerne angaar, som 
tid efter anden her ere dannede, da 
have kun saare enkelte bedrøvet 
mig med en slet eller mindre god 
Opførsel. Mængden derimod har 
skænket mig mange og sande glæ
der ved deres Flid og gode Opfør
sel ikke alene under Opholdet her, 
men ogsaa i de offentlige eller pri
vate Stillinger, hvori de siden ere 
komne, hvorom jeg er bleven for
sikret, ej alene ved de aarlige At
tester, som enhver Seminarist er 
pligtig i de første 6 Aar hertil at 
indsende, og hvoraf mange er for
trinlig gode, men ogsaa ved mang
foldige private Breve, der have be
vidnet Tilfredhed med dem.«

Forstander Krarup vedblev til 
sin død at omfatte sin gerning i se
minariet med stor kærlighed; han 
underviste de unge 2-3 timer dag
lig. »Denne Undervisning er mig 
virkelig til stor Fornøjelse,« skrev 
han i et af sine sidste år.

Man får følelsen af, at Krarup 
har været et pædagogisk geni. Om 
sit og de andre læreres forhold over 
for eleverne skriver han således i 
en beretning: »Lærerne søge ved 
venlig Omgang at vinde de unge 
Hjærter, og ved at vise dem for
tjent Agtelse vækkes gavnlig Selv
agtelse hos dem. Paa den anden 
Side lægge Lærerne ogsaa Flid paa

* Rasmus Ussing, født 1778 i Ribe, hvor 
hans fader var hospitalsforstander, 
blev 1808 kapellan i Resen-Humlum, 
1813 kapellan i Borris-Faster og lærer 
ved seminariet. 3 lærebøger, en natur
lære, en lærebog i mekanik og en an
visning til frihåndstegning, skrev han 
til brug for seminariet, og de tryktes 
på seminariets bogtrykkeri. I året 
1819 blev han sognepræst i Uldum. 
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at vogte dem for Indbildskhed, en 
Fejl, man fordum saa gerne har 
villet bebrejde Seminarister.«

Samme sted meddeler han end
videre: »Seminaristernes Moralitet 
er saa god, som den kan ønskes. 
Høflighed, Føjelighed, Lærvillig- 
hed, Flittighed og idelig Beskæfti
gelse med noget hensigtsmæssigt 
ere her almindelige Dyder. Hertil 
bidrager den gode Tone, som fra 
først af har været her; ingen be
kymrer sig om andet end at passe 
sine Ting, her er ringe Lejlighed til 
Udskejelser i Kroer og lignende, 
og Bønderne, hos hvem de boer, er 
ordentlige og sædelige. Enhver Elev 
faar i sin Dimissionsattest en Ka
rakter for Opførsel. Kun et enkelt 
Aar fik tre Elever for en ikke be
tydelig Forseelse kun næstbedste 
Karakter. Dette gjorde ikke liden 
Sensation, og siden har alle for
tjent bedste Karakter.«

»At Seminariet blomstrer« - 
skriver han videre - »er ikke nok; 
det kommer fornemmelig an paa 
Frugterne. Disse er, at vore Elever 
fortrinsvis søges til Lærere rundt 
omkring.«

Der findes endnu blandt Borris 
Seminariums papirer i Viborg ar
kiv en hel del udmærkede vidnes
byrd fra de stillinger, eleverne 
kom i. Det var forstander Krarup 
om at gøre, at hans elever fik en 
sådan uddannelse, at de kunne kla
re sig godt, selv om de blev lærer i 
købstæderne eller fik kondition 
som huslærere i herskabshuse.

I »Magazin for Skolevæsenet«, 
som Krarup sammen med forstan
der Bentzon i Snedsted begyndte at 
udgive 1820,* skrev den først
nævnte en artikel, som hed: »Klog
skabsregler for Seminarister, som 
bliver Huslærere«. Heri beder han 
huslæreren »ikke alene betænke, 
hvorledes han skal vel opdrage og 
undervise de unge, men ogsaa hvor
ledes han skal forholde sig med 
Klogskab og Forsigtighed i Hen
seende til Forældrene og andre i 
Huset værende Personer, paa det 
at han maa vedligeholde sin An
seelse, erhverve sig Højagtelse og 
Kærlighed, og stifte desto mere 
godt hos Børnene. Han bør i alt 
være et Mønster til Efterlignelse i 
Gudfrygtighed, i Maadehold af Li
denskaberne, i Flid og Troskab 
imod Herskabet, i Orden, i Renlig
hed, i Taalmod og Sagtmodighed.«

* Af dette skrift udkom vist ikke mere 
end første hæfte, der er trykt 1820 på 
Skolebogtrykkeriet i Borris.

Men selv om huslæreren nu har 
alle disse dyder, er der dog mange 
ting han skal agte på eller vogte sig 
for. »Han vogter sig for Umaade- 
lighed ved Bordet, men er heller 
ikke bange for at spise det for
nødne. Han taler ikke altfor me
get og ikke uden Overlæg. At tale, 
som man læste op af en Bog, er 
ikke passende. Ogsaa vogte han sig 
saa vidt mulig for, baade i Tale og 
Skrift, at bruge Ord af fremmede 
Sprog, da den, der ej kender Spro
get, hvoraf de ere laante, let kan 
bruge dem urigtig og derved for 
den klogere gøre sig latterlig,« hed
der det i de sidste regler.

Der var i året 1818 tanker frem
me om at oprette et seminarium til 
uddannelse af seminarister udenfor 
bondestanden til købstadlærere. 
Krarup afgav sin betænkning om 
dette spørgsmål. Han hævdede, at 
en sådan skole var unødvendig, da 
vi havde seminarier nok, og han 
påviste, at 11 af hans tidligere ele
ver virkede ved købstadskoler til 
almindelig tilfredshed. Sluttelig 
skrev han: »Anser man i visse Ting 
en fuldstændigere Undervisningen i 
Købstæderne fornøden, vil denne 
meget vel kunne meddeles til saa 
mange af de mest opvakte Hove
der som til Jyllands Købstæder 
kunne være fornødne. Man indven
der, at en Bondekarl ej har den An
stand og Levemaade, som for en 
Købstadlærer kan være passende; 
men Erfaring har lært, at denne 
dog temmelig hurtig kan erholdes 
Kondition i honette Huse og ved 
Omgang med Købstadfolk.«

Forstander Krarup skrev vel nok 
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således, for at de mange lærere, der 
var uddannede hos ham og i de an
dre præstegårdsseminarier, ikke 
skulle sættes ned i anden klasse; 
men betænkningen afgiver tillige et 
vidnesbyrd om hans sunde demo
kratiske tankegang.

En langt større fare kom forøv
rigt på denne tid over seminarierne, 
idet de ulykkelige økonomiske for
hold truede med at standse den så 
heldigt påbegyndte læreruddannel
se. Seminariefonden, der var opret
tet 1805, havde 1819 et underskud 
på 20.000 rdl., og samtidig søgte 
den ene præst efter den anden om 
fritagelse for at yde tilskud, da de 
påstod, at de umuligt kunne skaffe 
pengene til veje.

Provst Krarup oplevede ikke ret 
længe at se den voksende nødstil
stand, idet han ret pludselig den 3. 
oktober 1820 bortkaldtes fra sin 
dådfulde livsgerning, 55 år gammel.

Hans svigersøn C. N. Vilstrup, 
der allerede 1819 var kaldet til 
sognepræst i Borris og medbestyrer 
af seminariet, skrev en lille levneds
tegning af den afdøde. Dette lille 
skrift, hvortil er knyttet 2 taler 
holdt ved jordefærden, er trykt 
1821 i seminariets bogtrykkeri. Et 
kort udtog af dette skrift:

»Christian Johan Lodberg Kra
rup blev født 25. Juni 1765 i Vin
kel Præstegaard. Hans Fader Niels 
Bygom Krarup blev 1773 Præst i 
Vejrum og Provst over Hjerm Her
red 1782; men hans Moder Chri
stine Sophie Lodberg mistede han, 
da han var 5 Aar gammel. I Hjem
met nød han fortrinlig Undervis
ning af sin Fader indtil han 1783



C. N. Vilstrup.

optoges i Aarhus Latinskole. Efter 
et Aars Ophold her tog han Stu
dentereksamen med største Ud
mærkelse, og i en Alder af 19 Aar 
kom han saa til København for at 
studere Teologi. I Aaret 1787 blev 
Præsteembedet i Navr og Sir ham 
tilbudt af Kirkepatronen, Kammer
junker Jermiin til Ausumgaard, og 
han tog derfor Embedseksamen tid
ligere, end han før havde haft i 
Sinde.

Efter at han nu i en Alder af 22 
Aar havde faaet kgl. Tilladelse til 
at indtræde i Præsteembedet, uag
tet han ikke havde naaet den lov
befalede Alder, blev han ordineret
7. November 1787, og hans Fader, 
der var Herredsprovst, havde den 
Glæde at indsætte ham i Embedet.

Den 4. Juli 1788 ægtede han 
Præstedatteren Christine Fabricius 
fra Lejrskov. I dette ægteskab fød
tes 5 Sønner og 4 Døtre, som alle, 
paa een Datter nær, overlevede de
res Fader.

C. J. L. Krarup blev 1794 Sogne
præst for Borris og Faster, og 1812 
blev han udnævnt til Amtsprovst 
for Bølling, Hammerum, Hing og 
Nørre Herreder; 29. Januar 1813 
blev han Ridder af Dannebrog.

For med desto større Iver at 
kunne opofre sig for Seminariet og 
sine øvrige Kaldsforretninger søgte 
han 1819 om at maatte afstaa sit 
Præsteembede, og efter Ønske fik 
han sin Svigersøn C. N. Vilstrup til 
sin Eftermand og til Medforstan
der.

Med Datidens lidt høje Stil hed
der det endvidere: »Her nogle Li
nier til Minde om en ædel Mand, 
som Livets og Dødens Herre kaldte 

midt under hans Arbejde ind til 
Løn for hans ædle Daad.

At stifte Gavn var hans Lyst; 
især glædede det ham, naar han 
kunde udbrede Oplysning. Allerede 
som Alumnus paa Communitetet 
(1787) stiftede han et Selskab, der 
holdt Journaler af historisk, litte
rært og æstetisk Indhold i det dan
ske og tyske Sprog. Som Præst i 
Borris var han Forstander for flere 
Læseselskaber, der udstrakte sig 
over fire Herreder og Købstaden 
Ringkøbing. Ved hans Foranstalt
ning fik Bølling Herred et Biblio
tek, og selv oprettede han i Aaret 
1801 et Sognebibliotek for Borris 
og Faster, der bestod af 230 Bøger 
foruden Landkort og Tabeller. For 
end mere at kunne virke til Oplys
ningens Fremme anlagde han med 
kgl. allernaadigst Bevilling et Sko
lebogtrykkeri r Aaret 1815, fra 
hvilket udkom adskillige Skrifter, 
dels af ham selv, dels paa hans For
lag, der ere offentlig bekendte og 
tildels offentlig bedømte. Et lidet 
Selskab for Almueoplysning fra 
hvilket nogle af de paa hans Forlag 
udkomne Skrifter hidrøre, stiftede 
han i Aaret 1815, og han havde 
udkastet Forslag til Oprettelsen af 
et større Selskab, der skulde virke 
til ovennævnte Øjemed.

Som Taler besad han den sær
lige Gave at trænge til Hjærtet; 
hans Lejlighedstaler, især Confir- 
mationstaler, hørtes ikke uden me
gen Rørelse, fordi de fremkom af 
et rørt Hjærte. Han var en god 
Catechet, især fortræffelig til at 
analysere Begreberne og lægge Lær
dommene paa Børnenes Hjærter. 
Som Foresat tillod han sig aldrig 
nogen myndig Mine eller Tone, 
men raadede som Ven.

Staten tabte ved hans Død en 
indsigtsfuld, arbejdsom, tro og re
delig Tjener; hans undergivne den 
værdigste Foresatte.

Som en oprigtig Christen, der el
skede og ærede Gud i sit Hjerte og 
bestræbte sig for i Gerning at vise 
Christendommens Frugter, vandre
de han hernede.

Han var tro i sit Kald, Oplysnin
gens Ven og Fremmer, rede til at 
gøre Ret, behjælpelig mod alle, de 
fattiges Talsmand og Hjælper, den 
trofaste Ægtefælle og Fader, den 
redelige Ven. Døden har derfor 
ikke truffet ham uberedt, skønt den 
traf ham uventet. Munter og, som 
det lod, frisk forlod han sin Fami
liekreds om Aftenen for at udføre 
nogle Embedsforretninger paa sit 
Kontor, og da disse var til Ende, 

bortkaldtes han; han døde i sit 
Kald, den tro Tjener gik ind til sin 
Herres Glæde!«

Jordfæstelsen fandt sted på Bor
ris kirkegård den 12. oktober 1820.

Nogle år senere rejstes på Bor
ris kirkegård et smukt mindesmær
ke med følgende indskrift:

»Til Erindring om en elsket Læ
rer Christian Johan Lodberg Kra
rup, Amtsprovst, Seminarieforstan
der, Ridder af Dannebrog, født 25. 
Juni 1765, død 3. Oktober 1820, 
og hans Ægtefælle Christine Kra
rup, født Fabricius, født 6. Februar 
1768, død 3. April 1822, rejstes 
dette Minde af Borris Seminari
ster.«

Neden under indskriften på en 
sandstensfigur er indføjet en bikube 
af marmor, et udmærket symbol på 
den virksomhed, som den evnerige, 
men fremfor alt flittige og opof
rende første seminarieforstander i 
Borris har øvet.

Efter amtsprovst Krarups død 
søgte medforstander C. N. Vilstrup 
om, at seminariet måtte fortsættes 
med ham som forstander, og at der 
tillige som andenlærer måtte anta
ges en på seminariet uddannet, due
lig seminarist med en årlig løn af 
300 rdl.

Cancelliet ville spare på pengene 
og forespørger, om seminariet ikke 
for fremtiden, ligesom det skete i 
førstningen, kunne drives ved hjælp 
af et årligt tilskud på 750 rdl., da

Mindesmærket på Borris kirkegård for 
C. J. L. Krarup. Bemærk bikuben.
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andre seminarier arbejdede med et 
sådant tilskud.

Den sidste sætning var ikke rig
tig, thi - som det forhen er påvist - 
arbejdede Borris Seminarium sær
deles billigt. Vilstrup gør rede for, 
hvorledes seminariets udgifter er 
stegne med 300 rdl., fordi der op
toges flere elever og inddroges flere 
fag i undervisningen end i semina
riets iørste tid, hvorfor det havde 
været nødvendigt at antage en un
derlærer med en løn på 300 rdl. 
Disse udgifter kunne ikke nedsæt
tes med mindre lærernes løn ned
sattes til 200 rdl. og de 50 rdl., som 
årlig uddeltes til fattige elever, ind
droges. På den måde kunne semi
nariet for fremtiden drives for 800 
rdl. Lærer Meedom kunne gå ind 
på at få sin løn nedsat til 200 rdl., 
og når der så til andenlærer toges 
en duelig seminarist, ville en løn 
på 200 rdl. vel kunne kaldes for
svarlig.

Dette forslag blev foreløbig god
kendt, og en seminarist Anders Jør
gensen var i seminariets sidste år 
andenlærer. Men pengenøden vok
sede med årene, og særlig var se- 
minariefondens stilling aldeles for
tvivlet. En kommission, der var 
nedsat for at finde på en bedre ord
ning, stod aldeles rådløs, så den 
vidste intet andet middel end at 
henstille til kongen, om ikke alle 
seminarierne kunne ophæves og 
skolelærernes uddannelse overlades 
til præsterne.

Der indhentedes nu fra forskel
lige sider betænkninger om, »hvor
vidt Seminarierne kunde ophæves, 
og det ved dem tilsigtede Øjemed 
paa anden Maade og med mindre 
Bekostning kunde opnaaes.«

Cancelliet fordrede tillige straks, 
at Borris Seminariums udgifter 
skulle nedsættes til 750 rdl., og at 
seminariet fremtidig måtte hjælpe 
sig med 2 lærere.

Forstander Vilstrup svarede der
på, at han ikke turde påtage sig se
minariets ledelse, med mindre han 
havde to medlærere. Een lærer for
uden forstanderen kunne vel slå til 
i førstningen, da elevantallet var 12 
à 15, og der ikke undervistes i gym
nastik, medens seminariet nu havde 
26 elever delt i 2 à 3 klasser, der 
fordrede to læreres hele arbejde: 
Underlæreren, Meedom, som un
derviste i gymnastik m. m., var kir
kesanger og skolelærer i sognet, og 
uagtet han holdt en hjælpelærer i 
sin skole, kunne han ikke ofre mere 
af sin tid på seminarieundervisnin- 
gen.

18

91 aar man nu titøavnS har avet fine-Sarlins 
gtr i be foran beftreøne Klavre;©velfer, gaacr 
man over til Klavren felv. Wlan »egvnbcr mcb 
bct Bettefle, og gaaer grabeviié over til bet Sun; 
gere, for berveb baabe at gjøre bem Urbeibet faa 
let og behageligt fom mueligt, og for tilKge at 
forebpgge al gare.

Wien ftal man brive bet nogenlunbe vibt i 
Klatren, faa ubforbreS bertil en Jtlavremaftine. 
^oiføiebe gigur foreftiller ben, fom ftnbe$ h« 
veb Seminariet;

ftRaftinen beftaaer af tvenbe, i et Unberlag 
tUcr gob riebtappebe, opretftaaenbe, 8 Illen

Opslag fra Anders Meedoms gymnastikbog.

19. oktober 1824 afsendtes føl
gende skrivelse til direktionen for 
Borris Seminarium (her i et kort 
uddrag):

»Cancelliet har, ifølge allerhøje
ste Befaling, nedlagt Forestilling 
for Hans Majestæt angaaende det 
Spørgsmaal, om samtlige Skolelæ
rer-Seminarier i Danmark kunde 
ophæves, og det ved dem tilsigtede 
Øjemed paa anden og mindre be
kostelig Maade opnaas. Og det har 
derpaa behaget Hans Majestæt un
der 8. d. M. bl. a. allemaadigst at 
resolvere:

at Brahetrolleborg Skolelærer- 
Seminarium i Fyen og Borris Skole
lærer-Seminarium i Ribe Stift sna
rest muligt skulde nedlægges og de 
ved Seminariet ansatte Lærere fra
1. Oktober d. A. nyde de dem hid
til tillagte Gager i Egenskab af 
Vartpenge af den aftagende Pen
sionsfond, hvorimod de øvrige i 
Danmark værende Skolelærer-Se
minarier skulde opretholdes, nem
lig: Jonstrup og indtil videre Ve
sterborg for Sjællands og Lolland- 
Falsters Stifter, Skaarup for Fyens 
Stift og Als og Ærø, Snedsted for 
Aalborg og Viborg Stifter, og Lyng
by for Aarhus og Ribe Stifter.«

Seminariets direction kundgjorde

19

bøie Sraer 11 friø øverfte Cnber ere førbunbne 
4ncb et Dverlag eller et 7 til 8 2llett langt Srae 2, 
ber igjen for at give îWaftinèn Stprfe, veb 
^jørnebaanb 3 er forbunben mcb Sibeftolperné. 
gra goben 4 løbe tvenbe ^jørnebaafib op mob 
hver Stolpe, ber fciribre Slaftinen i at rotte i bo 
heberfte Sappe. S hen ene gnbe af bvert Soug
5 er anbragt en Sern-Øting, fom man tafter over en 
Krog, ber er inbbreven i ©verlaget, og Stangen
6 fåfteø veb ben øverfte Gnbe meb en3ern;83øile. 
Wlaftinen maa vare ftart og ftabig.

17. *Ät Havre op ab et fritbangenbé 
(nubret Soug meb £anber og Seen.

25a et glat Soug vilbe i Segpnbelfen vare 
for fvart at Havre paa for 8arlingerne> faa ans 
ftaffer man fig et fnubret Soug af tilbørlig Spf; 
telfe, bog itte tpttere, eno at Sarlingcrne gobt 
funne omfatte bet meb$anberne. Sil Knuberne 
bruger man Kabelgarn, fom man vifter faft onu 
(ring Sougct, og berveb gjør en runb Jtnop om; 
trent en bvlv %len imeilém fjver. Carlingcn* ta* 
ger fat paa Souget meb £anberne og haver Ce; 
gemet op, ligefom-veb naftfbregaaenbe ©velfe; 
berpaa bøier ban Knaerne og trætter SBenenc faa 
bøit op fom mueligt, fatter herefter gøbbertw, 
bver paa fin Sibe af Souget, paa en Knube og 
ftratter Knaerne. »eb Knaerneø Strafning 
haveø legemet op > og mebenê bette fteer, ftytteS 

(2 *♦)

ovennævnte skrivelse for forstander 
Vilstrup med det ønske, at han 
ville foreslå, hvornår seminariets 
virksomhed kunne ophøre, og hvad 
der videre i forbindelse dermed ville 
være at iagttage.

Vilstrup svarede dertil, at semi
nariet allertidligst ville kunne op
hæves Mikkelsdag 1826, hvis det 
skulle dimittere de sidst optagne 
elever. Med hensyn til seminarie
bygningen foreslår han, at den ef
ter vurdering af uvillige mænd blev 
købt af præsteembedet til enkesæde, 
og at købesummen måtte afgå i en 
kaldet tilhørende kapital på 500 
rdl.

I september måned 1826 dimit
terede Borris Seminarium så sine 
sidste elever, og ifølge Cancelliets 
pålæg afleveredes seminariets bog
samling, stueorgelet og de fysiske 
apparater til seminariet i Lyngby.

Forstander Vilstrup skrev i se
minariets kopibog til slutning en 
oversigt over virksomheden.

I de 20 år, seminariet havde vir
ket, var der dimitteret 195 semina
rister her fra. Af disse havde 27 
fået karakteren: Udmærket duelig, 
123: Meget duelig, 41: Duelig og 
4: Bekvem. Af disse 126 unge men
nesker var 10 døde, 3 var landmå-
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H. S. Vilstrup.

En ældre mand fra egnen har for 
flere år siden udtalt, at folkene i 
lere, 1 var i anden virksomhed, 59 
havde fået ansættelse som skolelæ
rere i Ribe stift, 18 i Aarhus stift, 
8 i Viborg stift og 1 på Sjælland, 

mens 77 endnu ikke havde opnået 
at få fast embede.
Borris sogn ved seminariets virk
somhed i visse retninger kom næ
sten en menneskealder forud for de 
omliggende sogne i udvikling.

Seminariets sidste forstander 
Claus Nicolai Vilstrup var født 
1784 i Viborg, hvor hans fader var 
organist ved Graabrødre kirke. 
Han blev i året 1800 student fra 
Viborg skole, og 21 år gammel fik 
han embedseksamen. Fra 1806- 
1815 var han andenlærer ved semi
nariet i Borris, og her ægtede han 
1809 forstander Krarups 18-årige 
datter Christence Sophie Dorthea 
Krarup. Allerede 1811 søgte han 
præstekald, idet han klagede over, 
at de 300 rdl., han havde i årlig 
løn som lærer, langt fra var til
strækkelig for ham nu, da han hav
de hustru og 2 børn at forsørge. 
Under den følgende pengekrise 
blev det endnu vanskeligere at leve 
af den knappe lønning. Endelig 
blev han 1815 kaldet til sognepræst 
i Vorbasse-Hejnsvig, og 4 år se

nere, 7. juli 1819, kaldedes han til 
medforstander og andenlærer ved 
Borris Seminarium, samtidig med 
at han fik kaldsbrev på at blive svi
gerfaderens medhjælper i præste
embedet og senere hans eftermand.

C. N. Vilstrup var en særdeles 
dygtig lærer ved seminariet, men så 
vidt man kan dømme af de gamle 
dokumenter, har han ikke været en 
så åndsmyndig mand som svigerfa
deren, den gamle amtsprovst.

C. N. Vilstrup har forfattet 2 
læsebøger for børneskolen, og til 
brug for seminariets elever har han 
skrevet en »Vejledning til For
standsøvelser«.

I en lang årrække virkede han 
som præst i Borris efter seminariets 
nedlæggelse, idet han blev omtrent 
88 år gammel. 1846 blev han kon- 
sistorialråd, og 1865 blev han Rid
der af Dannebrog.

Efter hans død, 12. november 
1871, blev sønnen H. S. Vilstrup 
præst i Borris, og her virkede han 
til 1908, så fader og søn havde dette 
præsteembede i næsten 89 år.

SPAREKASSENS ØKONOMISERVICE:

Man kan godt gøre 
en god investering-uden 

at ”tage chancer”.
Lad Sparekassen hjælpe Dem med at vælge rigtigt.
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Aaret rundt
November 1975
2. Hubertusjagt i Dejbjerg plantage, ar
rangeret af Skjern og Ringkøbing ride
klubber.
3. Y’s Men’s Clubs reklamebanko i 
Skjern-Hallen samlede ca. 1300, og der 
blev et overskud på 24.000 kr., som går 
til ungdommens fritidsvirksomhed. - SG 
har i den nye sæson usædvanlig stor til
slutning til gymnastik, nemlig over 400. 
Det kniber mere med folkedansen, her 
er kun 27 og plads til mange flere.
4. AOF og Fællesorganisationen i Skjern 
og Egvad arrangerer sangaften på EUC. 
De ca. 30 deltagere sang på livet løs af 
den nye udgave af Arbejdersangbogen. - 
104 ældre til festlig eftermiddag på Mis
sionshotellet, budt af Husmoderforenin
gen. Harry Bank underholdt med musik 
og Laura Rosendahl, Tarm, fortalte mun
tre historier.
5. Beatgruppen »Gnags«, med rødder i 
Skjern, fejrede 10 års jubilæum med 
fjernsynsoptræden fra Falkonércentret i 
København.
7. Ca. 70 unge til SG’s første diskoteks
aften i Skjern-Hallens mødelokale, og 
dansen gik livligt.
8. Skjern Amatørbokseklubs store stævne 
i Skjern-Hallen med deltagere fra hele

Sparekassedirektør H. Nielsen og frue.

19. Reception hos Anne-Grethe og Sv. E. 
Jensen, Centra-Marked, i anledning af 
den gamle købmandsforretning, C. Jen
sens Enke’s store udvidelse af butiks
arealet og varelageret. - Skjern Han
delsforening får ny formand, Ove Pe
dersen fratræder og farvehandler Lars 
Omer træder i stedet. I bestyrelsen ind
træder J. Chr. Finderup Jensen som 
suppleant. - »USA« holder reception 
efter endt ombygning.

20. På konsulentmødet i Skjern fastslog 
konsulent Ravn den kunstige regns store 
betydning for den meget tørre sommer 
1975, trods omkostningen derved. Kon
sulent Libak-Hansen oplyste, at land
manden gennemsnitlig havde tjent ca. 
1664 kr. mere med sit arbejde end året 
før.
22. Hotel Skjern prøvede at arrangere 
Wiener-aften, begyndende med middag, 
hvori deltog ca. 85.
24. 150 elever, 9 lærere og forstander 
Per Larsen fra Vestjysk Handelsskole i 
Skjern besøgte Meldorf i Sydslesvig, 
hvor de bl. a. deltog i undervisningen 
på den tyske teknisk- og handelsskole. - 
Generalforsamling i Kristeligt Folke
parti. Formanden, Ib Niklassen, aflagde 
beretning. Kredsen har 168 medlemmer, 
en stigning på 33 %.
25. Generalforsamling i Skjern Judo
klub. Formanden, H. Lemcke, sagde i 
beretningen, at de populære karatefilm 
er til skade for sporten. Bestyrelsen af
gik på nær Torben Bech; som ny for
mand valgtes Bent Madsen, Skjern. - På 
Skjern Lystfiskerforenings generalfor
samling sagde formanden, stadsingeniør 
Gregersen, at mange af de fisk, der fin
des i Skjern å, er undsluppet fra dam
brugene og skyldes ikke naturlig vækst. 
Det vil koste op til 50.000 kr. til vand
pleje og udsætning at øge bestanden. 
Foreningen har 320 medlemmer. Det 
vedtoges at oprette en juniorafdeling. 
Bestyrelsen genvalgtes. - Kirkens Kors
hærs butik »Tøj og Ting« i Skjern har 
siden åbningen for 10 måneder siden 
solgt for ca. 57.000 kr.
26. Midtjysk Herrefrisørlaug havde de
monstration på EUC, hvoraf det frem
gik, at moden er på vej mod kortere 
hårlængder. - Smutterne og KFUK-spej-

Jylland samlede ca. 200 tilskuere. Mange 
unge talenter og fine kampe.
10. Landbrugsrådets præsident Pilegaard 
Larsen samt ledende ØK- og Plumrose- 
folk besøgte Skjern Eksportslagteri for 
ved selvsyn at danne sig et indtryk af 
virksomheden, der ansøger om EF-støtte 
til en udvidelse på 5-7 mill. kr.
12. 225 deltog i Indre Missions novem
berfest. Skoledirektør K. Kristensen 
holdt festtalen.
13. Guitaristen Erling Møldrup og fløjte
nisten Karl Lewkowitch, bege Århus, 
gav en fin koncert i Kirkeskolens aula, 
arrangeret af Biblioteket.
14. Skjern Sparekasse flyttede under 
stort politiopbud samtlige værdier af 
kontanter og værdipapirer til den store 
panserbox i den nye sparekassebygning.
15. Skjern Sparekasse holdt åbent hus i 
den nye bygning med stort rykind af 
gratulanter.

LØVEN ZA
BETONVAREFABRIK OG MØRTELVÆRK

Telefon (07) *35 12 44
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=> Central-vaskeriet

Møllegade 5
Telefon (07) 35 03 43

Hotel Vestjyden
Telefon 35 11 88

SKOLEGADES 
BAGERI

E. Lund Jensen
Telefon 35 00 43

Maskinfabrikken

HERBORG A/S
Skjern

FINDERUP
BRKDQADK «4

SLAGTERMESTER

Fjølner
Lydersen

Østergade 25 . Skjern 
Telefon (07) 35 02 19 

derne synger advent ind på Klokkebjerg; 
senere kommer turen til De gamles 
Hjem og »Ähvile«; der uddeles også ga
ver, forarbejdet af spejderne selv. - Ge
neralforsamling i Faster-Skjern Andels
mejeri. Formanden, Bendt Bendtsen, op
lyste, at omsætningen er steget med 22,5 
mill, kr., mælkeleverancen steget med 
107.000 kg i forhold til sidste år, og 
overskuddet er ca. 3 mill. kr. 140 leve
randører var til stede, deraf 62 nye.
27. Skjern-Tarm Landboforening holdt 
husdyrbrugsdag. Konsulenterne A. Høgh 
og Kr. Drejer orienterede om hver sit 
speciale. - Garanterne for Skjern Spare
kasse samledes i den nye SDS-bygning 
og senere til festaften på Hotel Skjern, 
hvor 100-års dagen for sparekassens stif
telse, noget forsinket, blev fejret. Se
nere underholdt redaktør Søndergaard 
og pigekoret sang under ledelse af Kai 
Lykke og Villy Egmose ved klaveret. Til 
slut viste fotograf C. F. Sørensen film
glimt fra byens udvikling.
29. Sommerens elite-konkurrence i 4-H- 
arbejdet sluttede med en fest på Mis
sionshotellet for 34 deltagere. - Vestjysk 
Sports-Golfclub har som ny formand 
valgt Eigil Hansen, Skjern, der afløser 
Bent Ingolf Christensen, der ønsker at 
fratræde efter 7 år på posten.
30. Den jyske Operas besøg i Skjern 
med opførelsen af Mozarts »Don Juan« 
i Skjern-Hallen blev en stor musikalsk 
oplevelse. Hallen viste sig godt egnet for 
den store udstyrs-opera ved en speciel 
sceneopbygning, og akustikken var god. 
Århus Byorkester under ledelse af Fran
cesco Christofoli og de dygtiger sangere 
blev hilst med varmt bifald af det store 
publikum.

December 1975
1. Radioforhandler J. Bukholt Hansen 
og frue, TV-Huset, havde stort besøg

hele dagen, da forretningen tog de nye 
lokaler på ca. 120 m2 og med 5 store 
udstillingsvinduer i brug.
2. Ringkjøbing Bank, Skjern afd., ud
stiller i december en samling julemær
ker, gamle og nye, det ældste fra 1904. 
- I kommuneskolerne i Skjern kommune 
blev indskrevet 171 børn, deraf 95 i 
børnehaveklasserne; det er det laveste 
antal i mange år.

3. Skjern Brugsforening har haft en om
sætning på 7.671.000 kr., deraf skyldes 
13 pct. prisstigningerne, oplyste forman
den, Johs. Agerbo, på generalforsamlin
gen. Til kunderne udbetales 151.800 kr. 
i dividende. Nyvalgt til bestyrelsen blev 
bilassistent Ole Vejrup, Skjern. - Skole
fest for Byskolens 5-6-7. klasser på 
Hotel Skjern. 6. klasserne opførte med 
stor succes »Kejserens nye klæder«, in
strueret af fru Eskedal og lærer T. Hen
riksen.
4. Købmand Finderup Bagger Jensen & 
Søn, Jens Chr., med fruer præsenterede

deres udvidede og moderne butiksloka
ler for kunder og forretningsforbindel
ser, der kom for at gratulere. Forretnin
gen har bl. a. indrettet en specialafde
ling for ost.
7. Handelsforeningens juleoptog med 
fint pyntede vogne og Vejen-garden i

spidsen blev fulgt af mange mennesker. 
- Skjern kirke fyldt til menighedsrådets 
kirkekoncert, hvor Bente Juhlin og solo
fløjtenist Preben Rasmussen fra Det 
kgl. Kapel sang og spillede barokværker 
m. m.
8. S. Knudsen, som i 8 år har drevet 
»Østergades Vin og Tobak«, overdrager 
forretningen til Tove Astrup.
10. Ved politiets lygtekontrol ved By
skolen og Kirkeskolen noteredes 45 for 
ulovlig lygteføring.
11. Ca. 50 deltog i Bedre Hørelses ad
ventsfest, hvor pastor Kibeck Jepsen 
talte, og Rikke Friis og Robert Mamsen 
og Gurli Nørskov, Tarm, sang og spil
lede. Lucia-optog af spejdere.
12. Skjern kommunes ældste, fru Marie 
Kjær, De gamles Hjem, fyldte 106 år og 
blev fejret med festlig middag for be
boerne på hjemmet, familie og venner.
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Banken 
der præger 

byen
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Oplev et par dejlige timer - 
gå i biografen

Den billigste fornøjelse -
i det store format

BIO-SKJERN
Telefon 35 03 01

^^BOGHANDEL
SKJERN
(07) 35 16 66

RADIO
&
TV • • • Harry Troelsen

Bredgade 85 - Skjern

Se først i

Trikotage-
Magasinet 
v/ Kr. Abildhauge 
Therkildsen

Østergade 1 . Skjern
Telefon 35 02 47

Hun er Danmarks næstældste og meget 
livlig og åndsfrisk.
13. Skjern pigekor, der er placeret i A- 
rækken, øver sig for tiden bl. a. med 
henblik på optræden i skoleradio og TV 
i begyndelsen af 1976. - Den bedste ko 
i Skjern og omegns kontrolforenings om
råde står hos Chr. Munk; den gav i 
1975 6595 kg mælk med 352 kg smør
fedt.
14. Ca. 200 til stort anlagt u-lands-mini- 
marked på Hotel Skjern, arrangeret af 
Handelsforening og Set. Georgsgildet. - 
700 til jule- og adventskoncert i Skjern 
kirke med kor og orkester fra Indre 
Mission og Luth. Mission i Midt- og 
Vestjylland.
31. Skjern kommune er blevet 31 ind
byggere større i det forløbne år. Vi er 
nu 12.317.

Januar 1976
1. Skjern Taxi ved Tove og Jørgen Han
sen ophører med taxa-kørsel. - Nygades 
Kolonial fik ny indehaver. Købmand 
Egon Nielsen har solgt sin forretning til 
købmand Kjeld Hansen og fru Birgitte, 
som kommer fra Nordjylland.
2. Antallet af operationer i Stauning 
lufthavn er steget med 10 % til ca. 
12.500. - Politibetjentene Kastbjerg An
dersen fra Bramminge og Kaj Eriksen 
fra Gentofte begynder deres virke i 
Skjern.
3. Ministeriet for offentlige arbejder har 
meddelt Skjern kommune, at byrådets

byrådet kommuneassistent Søren Chr. 
Pedersen, Stauning. - BJ-kiosken i Øster
gade skifter ejer. De nye ejere er Bir
gitte og John Lindquist. Kiosken hed
der nu JL-kiosken.
14. Officiel indvielse af den selvejende

SKJERN BRUGSFORENING 
giver 3 % i dividende

Jernbanegade 
Telefon *35 08 00
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ekspropriationsbeslutning angående fjer
nelse af Hauchs hus i Bredgade er lov
medholdelig.
6. EUC (Efteruddannelsescentret) i 
Skjern har i 1975 haft over 9000 over
natninger.
7. I kommunen registreres 215 arbejds- 
ledige.
8. I 1975 er opført 13.625 etagekvm. er
hvervsbygeri ligeligt fordelt mellem in
dustri og handel. Af ejendomme er der 
opført 2.348 tagekvm.
11. De uniformerede korps samlede 200 
drenge og piger til nytårsparade.
13. Østergades Bageri åbner butikken 
efter ombygning. Butiksarealet er udvi
det til det dobbelte. - Som afløser for 
overbetjent Orla Duedehl (A), som rej
ser til Ringkøbing, indtræder i stedet i

institution »Amagerbo«,
15. Formanden for SG, K. Axelsen, samt 
repræsentanter fra Skjern byråd hyldede 
SG’s håndholdhold efter at de havde 
sikret sig oprykning i 2. division.
17. Årets første rævejagt i Albæk ind
bragte to ræve.
18. Kommunen inviterer pensionister i 
biografen, hvor »Far laver sovsen« vises.
19. Kristeligt landmandsstævne i Skjern- 
Hallen var godt besøgt. Blandt talerne 
var formanden for Kristeligt Folkeparti 
Jens Møller. - Generalforsamling i for
eningen Bedre Hørelse, hvor filmen »Jy
depotten« vistes.
20. Industrikvarteret i Skjern hjemsøg
tes af en skypumpe, der forårsagede 
materiel skade. - Skjern Sogns Skytte
forening har modtaget meddelelse fra 
miljøministeriet om, at skydebanen skal 
lukkes inden den 15. juli.
23. Erhvervsdebat i Skjern, hvor blandt 
andet direktør O. Munk fra Industrirå
det talte.
24. Ved SG’s børnegymnastikdag deltog 
omkring 400 børn. - Sk jernbrogård blev

brændt ned af Civilforsvaret fra Skjern 
og Ringkøbing.
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27. Skjern Pigekor optrådte i TV-udsen- 
delsen »Korsang«.
28. Et uheld på Tricotagefarveriet be
virkede, at 50 liter olie flød ud i Kirke- 
åen. Hurtigt indgreb fra stadsgartner 
Hørsted Christensen betød, at størstede
len af ænderne i åen blev reddet. - Vest
jysk Handelsskole får boghandler Bent 
Ingolf Christensen som ny formand. 
Han afløser inspektør K. T. Nielsen.

Februar
1. Ingeniør Fl. Rohde, Fremskridtspar
tiet, forlader byrådet efter eget ønske, 
han afløses af gdr. Henning Rasmussen, 
Stauning.
3. Skjern-Tarm Teaterforening lod op
føre »En duft af honning« for fuldt hus 
på Hotel Skjern.
9. Generalforsamling i Skjern Handels
forening, nyvalgt til bestyrelsen blev 
Curt Knudsen, Ringkjøbing Bank, og 
Per Harring, »USA«.
10. Skjern Pigekor optrådte i TV-udsen- 
delsen »Kor på en anden måde«.
16. Generalforsamling i Bokseklubben, 
som har 20 aktive medlemmer.
21. Håndværker- og Industriforeningen 
afholdt generalforsamling. Bestyrelsen 
genvalgtes. Foreningen indstifter en ini
tiativpris, som skal uddeles ved general
forsamlingen hvert år.
22. Pensionisterne i Skjern kommune in
viteres til at overvære håndboldkampen 
mellem SG og Kolding HK.
23. Skjern Husmoderforening afholdt 
generalforsamling. Formanden Ruth 
Christensen genvalgtes. - Fremskridts
partiet afholdt stiftende generalforsam
ling i Skjern. Formand blev Egon Peder
sen.
26. Skjern Bank afholdt generalforsam
ling. Nyvalgt til repræsentantskabet fra 
Skjern sogn blev malermester Gert Sø
rensen.

Marts
1. Ved Skjern Handelsforenings ekstra
ordinære generalforsamling lykkedes det 
at få formandsposten besat. Det blev 
Per Lauridsen, Gardinhuset, som påtog 
sig hvervet. - På Skjern Byskole tiltræ
der lærer Knud Axelsen som viceskole
inspektør. Han afløser Kurt Hougesen. 
- Manufakturhandler Bent Frandsen 
overtager Magasin OP, Bredgade 54. - 
Hotel Skjern forpagtes ud til den nu
værende direktør H. Nehlsen for en fem
årig periode.
2. Ved Skjern-Tarm-egnens Landbofor
enings generalforsamling oplyste for
manden Niels Tylvad, at der var behov 
for udvidelste af foreningens bygninger. 
Foreningen tegner nu 1182 aktive med
lemmer.
3. Stor aktivitet på Ringkøbing Fjord, 
hvor isen for første gang i mange år kan

bære. - I anledning af Røde Kors’ 100 
års jubilæum den 27. april var Røde 
Kors’ informationsbusser i Skjern. Borg
mester Chr. Lundsgaard talte. Beklage
ligvis var der ikke mange mennesker for 
at tage imod.
4. Stiftende generalforsamling for SG’s 
forældreforening.
9. Skjern kommune vil dække 85 % af 
bruttounderskuddet ved Erhvervs- og tu
ristkontorets drift. Det forventes at blive 
261.000 kr. - Skolenævnet ved Kirkesko
len har taget initiativ til at legepladsfor
holdene ved skolen forbedres. Der er 
nedsat et udvalg, hvor såvel elever, for
ældre og lærere er repræsenteret.
12. I Emil Jensens gamle møbelforret
ning, Bredgade 80, åbnede en ny møbel- 
og polsterforretning, Centrum Møbler. 
14. Skjern byråd var værter for SG’s 
håndbolddrenge. Anledningen var, at de 
er rykket op i 2. division.
16. Missionsforeningen Exodus holdt 
møde for godt en snes mennesker. Ru
ben Jørgensen talte. Henning Kristensen, 
Herning tidl. Skjern, ledede mødet.
17. Mange møder er præget af influen
zaen, som huserer. Den betragtes dog 
ikke i Skjern-området som en epidemi.
18. Skjern Bibliotek stod for en meget 
vellykket musikaften, hvor Ewald Thom
sen og hans spillemænd underholdt.
19. Frilandsmuseet »Bundsbæk Mølle« 
holdt rejsegilde. Formanden Egon Sø- 
gaard oplyste, at man i første omgang 
vill retablere brygers med den gamle 
bageovn. - Ved Skjern Gymnastikfor
enings opvisning i Hallen var der om
kring 700 tilskuere. Ti gymnastikhold 
samt et folkedansehold optrådte.
25. Ved generalforsamlingen i Skjern 
kommunale Fællesantenneforening blev 
vedtægterne vedtaget, dog ikke uden 
diskussion. Som suppleant i bestyrelsen 
valgtes malermester Gert Sørensen. Ef
ter generalforsamlingen viste ingeniør 
Kjær Pedersen, Jysk Telefon, TV-bånd- 
optagelser for at vise den kommende 
kvalitet, når kabelnettet er etableret. 
Optagelsen var fin både i lyd og billede. 
- Håndværkere og erhvervsfolk fra 
Skjern, Egvad og Ølgod afholdt et fæl
les bestyrelsesmøde, hvor man enedes 
om at sende en protest til by- og kom
munalråd i kommunerne om den måde, 
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hvorpå industrirenovationen til den fæl
les losseplads er udbudt i licitation.
27. Grillbaren i Nygade ved Ole Gade

indviede ved en reception de nye loka
ler i den tidligere private lejlighed. - 
Fra England besøgte 12 journalister 
Skjern å på en rundrejse i Vestjylland. 
De fandt vandet og stedet dejligt, men 
vejret elendigt. - Omkring 600 tilskuere 
overværede det storslåede afdansnings
bal i Skjern-Hallen. Danselærer Jonna 
Lindenskov førte 256 dansere på gulvet.
29. Vestjysk Gulvbelægning har fordob
let sit butiksareal. Det er knapt et år 
siden Asta og Eli Pedersen åbnede for
retningen.
31. Vi er blevet 43 flere i kommunen, 
der nu har 12.360 indbyggere. - Skjern 
og Omegns Eksportmarked omdannes 
til anpartselskab. - Skjern Husmoder- 
og Husholdningsforening holdt som af
slutning på sæsonen udstilling på Mis
sionshotellet. 29 hold har deltaget i årets 
kurser. - Skjern Bibliotek stod bag en 
meget vellykket koncert, hvor Vestjysk 
Kammerensemble underholdt.

April
1. Skjern kommune har købt Holmstoels 
tidligere lokaler på Engtoften. Lokalerne 
på 2.200 kvm. skal muligvis benyttes til 
bibliotek. - KFUM-spejderne, Skjern 
FDF, KFUM og K Idræt, KFUM og K 
og Skjern Y’s Mens Club har stiftet en 
selvejende institution og har købt 
KFUM og K-bygningen i Bredgade. Ved 
privat indsamling er der skaffet 100.000 
kr. som kommunen dobler op. - Skjern 
kommune starter et omfattende projekt 
med ombygning af Nygade. Huset, som 
ligger Løvensgade 17 A, skal fjernes for 
at give Nygade en bedre linieføring. Der 
etableres samtidig et nyt kloaksystem. 
- Kredslægeembedet i Skjern er efter 
meddelelse fra indenrigsministeriet ble
vet nedlagt. Til gengæld oprettes en 
embedslægeinstitution for hele amtet. - 
På et møde om ØD, arrangeret af So
cialdemokratiet og Arbejdernes Fælles
organisation, talte amtsformanden Villy 
Nielsen, Holstebro. Mødet samlede kun 
18 deltagere. - Skjern kommunes sociale 
udvalg har fået femten henvendelser fra 
hjem, som kunne tænke sig at deltage i 

en eventuel dagplejeordning. Den øn
skede man at etablere, da ventelisten 
på børnehaverne var oppe på 60. Til 
kommunen er der kun tilmeldt ti børn. 
Det koster 296 kr. på halvtid og 448 kr. 
på heltid at få sit barn passet ved den 
kommunale dagpleje. - Skjern kommu
nes socialudvalg har kun fået et tilbud 
til den ordning, hvor der kan tilbydes et 
måltid varmt mad om dagen. - Cam
pingpladsen har fået et nyt værtspar, 
som skal passe Skjern å camping i som
mer fra 15. april. Værtsparret er Palle 
Adamsen og hustru fra Horsens.
5. Ved generalforsamlingen i Blå Kors, 
Skjern afdeling, orienterede Poul Erik 
Bechmann om planerne med eventuelt 
at etablere et Blå Kors alkoholpensionat 
i Ringkøbing amt. - Ved generalfor
samlingen i Skjern Venstreforening talte 
folketingskandidat Leif Sig Jensen om 
demokrati og børnenes opfattelse, når 
de hører voksne tale om samfundet.
6. Åbent hus på Skjern Å Camping var 
optakten til en velbesøgt generalforsam
ling i Skjern Turistforening. Formanden, 
red. Aksel Søndergaard, kom i sin be
retning ind på den store optimisme, han 
havde med hensyn til den kommende 
sæson. Optimismen skyldes bl. a. et godt 
reklamefremstød i England. I den anled
ning fik Annelise og Fl. Kongshede 
mange roser med på vejen for deres 
indsats. Rent lokalt håbede Søndergaard, 
at man snart fik gjort noget for byens 
forskønnelse. Mange pladser kunne pry
des med træer. Formanden for kultur
udvalget, H. P. Rasmussen, som deltog i 
generalforsamlingen, lovede at frem
lægge sagen i kulturudvalget.
7. Forstander Per Larsen, handelsskolen, 
orienterede de godt 200 gæster, som var 
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mødt frem for at høre om skolens ho
vedlinie. - På Missionshotellet fandt 
ejerskifte sted. Børge Be vense har solgt 
hotellet til Kurt Bach og frue fra Hor
num.
12. De partipolitiske foreninger i Skjern- 
kredsen er af pengeinstitutterne blevet 
skænket et højttaleranlæg. Anlægget har 
to trådløse mikrofoner, som knyttes til 
højttalerne. Anlægget kan lånes af alle 
for 150 kr. - Skjern Handelsforening 
markerede optakten til påsken med et 
smil. Gaderne vrimlede med blomster
piger i festlige dragter, som med og for 
et smil forærede påskeliljer og tulipaner 
til de handlende i byen.
17. To barer holdt reception for venner 
og forretningsforbindelser. Kontorets Bo
dega i Bredgade markerede, at den nye 
forpagter Poul Christensen tiltrådte. Den 
anden bar, der slog dørene op, er Skjerns 
syvende og er døbt »Syveren. Den har 
til huse i bager Tofts gamle virksomhed 
i Østergade.
20. Ved CF og DKB’s generalforsam
ling kunne formanden for CF glæde sig 
over, at det forgangne år havde vist 
korpsets berettigelse, bl. a. ved de store 
brande på grund af tørken.
22. Ved KFUM og K’s Idræts general
forsamling aflagde formanden, gdr. 
Knud Schriver, Ørnhøj, beretning og ud
trykte sin tilfredshed med kredsens akti
viteter. Det lykkedes ikke på generalfor
samlingen at udpege to nye medlemmer 
til bestyrelsen, hvorfor der snarest ind
kaldes til ekstraordinær generalforsam
ling.
23. Skjern-Tarmegnens Landboforenin
ger tilbyder medlemmerne effektivitets
kontrol for at sikre den bedst mulige 
økonomi.
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26. KFUM’s lederpokal blev i år over
rakt til Kurt Undergaard ved general
forsamlingen. På generalforsamlingen 
blev det oplyst, at et af foreningens stør
ste problemer var pladsmangel.
27. Husindsamlingen i Skjern kommune 
indbragte godt 33.600 kr. til Røde Kors’ 
hjælpearbejde.
28. Ved Socialdemokratiets generalfor
samling gav formanden Henry Vilsgaard 
udtryk for tilfredshed med den frem
gang, som partiet har haft.

Maj
1. Pølsevognen ved Vejlegaard har skif
tet ejer. Arne og Binne Sørensen har 
forpagten vognen ud til Henrik Chri
stensen.
2. Det blev ikke som ventet en stor fæl
les succes, da Natur og Ungdom og 
Naturfredningsforeningen i fællesskab 
skulle gøre en indsats for heden i Dej
bjerg ved at fjerne bjergfyr. Kun en halv 
snes unge mødte frem i det våde vejr. - 
Inger Marie Thygesen, Skjern KFUM og 
K’s idrætsforening, er blevet udvalgt til 
at repræsentere KFUM og K på lejren 
for unge idrætsledere i Norden.
4. Lærer N. K. Kristensen blev ny for
mand for Skjern KFUM og K’s Idræt.
5. Politiets hittegodsauktion havde en til
strømning som aldrig før, og stemningen 
var uforandret fra tidligere år: spæn
ding, stædighed. - Mange markerede 
Danmarks befrielse i 1945 med lys i vin
duerne.
6. Skjerns hovedgader pyntes i disse 
dage til sommer. Små flag i turkis og 
rødt, som symboliserer folk på vej til 
handel, vajer over gaderne. - Skjern me
nighedsråd har genansat Villy Egmose

magnu, 
tarsens

■ ■..

Østergades
Foto

Telefon 35 09 80
som organist i Skjern kirke med tiltræ
delse 1. juli. - Gerda og Ebbe Jepsen, 
Jernbanegade, har nedlagt købmands

handelen og helt helliget sig material
handelen.
8. -9. FDF og FPF’s landsdelstambour- 
korps for Vest- og Nordjylland afholdt 
deres forårsstævne i Skjern.
9. Mange benyttede Vestjysk Golfklubs 
tilbud om at prøve at svinge en golf
kølle. Noget overraskende for alle duk
kede TV’s Niels Christiansen op. - 
Skjern Tennisklub startede turneringen 
med en kæmpesejr over Herning.
10. Ifølge Skjern Dagblad har kunst
håndværker Th. Skjøde Knudsen, Skjern, 
netop indledt et samarbejde med den 
svenske legetøjskoncern Brio.
11. Hydra Grene er nu igang med at 
bygge en 540 kvm. stor lagerhal ved 
Ringvejen. - Skjern Tennisklub kan i 
denne sæson glæde sig over, at dens tid
ligere træner, O. Hübertz Knudsen, at
ter er på benene og tilbyder sig som 
træner i klubben. - Trikotagefarveriet i 
Skjern har netop rejst en 45 m høj skor
sten, som hører med til farveriets nye 
kraftcentral. Farveriet har desuden flere 
lagerlokaler under opførelse. - Varde 
Bank er igang med en udvidelse, idet op
tiker Fomsgaard flytter til Østergade, og 
der bliver således mulighed for banken 
til at udnytte hele stueetagen i Skjold
bygningen i Bredgade. - Ved AFO’s re
præsentantskabsmøde i Skjern ytredes 
ønske om at etablere et fagenes hus i 
Skjern. Til forretningsudvalget nyvalgtes 
fra slagteriforbundet Verner Ankersen. 
Som suppleant Esther Madsen fra Hus
ligt Arbejderforbund.
11. Ved Guldalderklubbens generalfor
samling aflagde formanden Helge Drew- 
sen beretning. Til bestyrelsen nyvalgtes 
O. Federau.
12. Mange elever og forældre fra oplan
det benyttede sig af tilbudet om at se 
deres børns kommende skole. På Bysko- 
len orienterede skoleinspektør Ejner 
Christiansen. Desuden redegjorde vice
skoleinspektør Knud Axelsen om trafik 
og her især om knallertkørsel omkring 
skolen. Eleverne starter på Byskolen til 
august. - Skjern by har fået endnu en 
taxi. Det er Bent Juul Hansen, som har 
søgt en af de ledige bevillinger.
13. -16. SG’s nøglefest blev en succes. 
Vejret var med arrangørerne og folk var 
i forårshumør. Nøglefesten, som i år er 
flyttet fra anlægget til dyrskuepladsen, 
havde tilbud til alle aldersklasser.
14. Omkring 100 vestjyske landmænd 
deltog i Skjern-Tarmegnens Landbofor
eningers arrangerede endagstur til Eng
land. Landmændene beså engelske land
brug. - Skjern Friluftsbad åbner med 
nogenlunde vejr. - Skjern Pigekor var 
under Kaj Lykkes ledelse på korlejrskole 
i Århus. - Rakkermarchen i Skjern blev 
en succes. Vejret var fint og der deltog 
godt 300 fra hele landet samt fra udlan-
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det. Marchen var arrangeret af Civilfor
svaret i Skjern. Marchturene var på 
henholdsvis 12, 25 og 35 kilometer.
18. Skjern tekniske udvalg har besluttet 
at sammenkalde taxa-vognmænderie til 
et møde for at drøfte problemerne om
kring taxadækningen. For tiden er det 
meget venskeligt for ikke at sige umuligt 
at få en taxa i aften- og nattetimerne.
19. Boghandler Bent Ingolf Christensen

åbner sin nye forretning på hjørnet 
Østergade-Nygade.
20. Loppemarkedet i Skjern trak mange 
mennesker. Udbyttet blev 11.000 kr., og 
pengene går til ungdomsarbejdet i 
Skjern.
21. Amagerskolen holdt rejsegilde på an

den etape. Talerne var ikke kun præget 
af ros og tak, men man kom også ind på 
problematikken omkring forsinkelsen af 
byggeriet.
22. Titus Svendsen talte ved indvielses
festen i Evangelisk Luthersk Missions
forenings hus på Nørreallé. Huset er ud
videt med køkken, ungdomslokaler og 
bedre toiletforhold. - Skjerns knallert
bane afholdt åbningsløb. Flere hundrede 
benyttede det gode vejr til at se de 32 
deltagere tage den nye bane i brug.
25. Mange mødte frem til Skjern Mu
seumsforenings generalforsamling. For
manden Egon Søgaard kom i sin beret
ning ind på to af årets hovedbegivenhe
der, købet af Bundsbæk Mølle og ansæt
telsen af museumsinspektør Kim Clau
sen. Kontingentet blev forhøjet fra 10 til 
20 kr. pr. par. - Skjern frivillige musik
undervisning afholdt forårskoncert på 
Amagerskolen. Koncerten var særdeles 
vellykket. Kor og orkestre blev dygtigt 
ledet af Ing Lise Klokker, Kaj Lykke og 
Tom Blom. Skoledirektør K. Kristensen 
takkede vemodigt Tom Blom for hans 
store indsats med blæseorkestrene og 

overrakte ham en erindringsgave. Tom 
Blom forlader Skjern skolevæsen og 
starter næste skoleår i Dronninglund.
27. Omkring hundrede erhvervsfolk fra 
Nordvestjylland besøgte Teknisk skole. 
Det var den nye EFG-uddannelse (de 
erhvervsfaglige grunduddannelser), som 
de fremmødte mestre, værkførere og 
svende blev konfronteret med. Forstan
der H. B. Rønne orienterede og eleverne 
på skolen viste, hvordan de arbejdede.
28. Folkedansere fra Ingolfstadt i Tysk
land dansede og sang ved den af SG 
arrangerede folkedanseraften i Skjern- 
Hallen.
31. Ved generalforsamlingen i Skjern In
dustrigård A/S blev omdannelsen til an- 
partselskab næsten en realitet, dog skal 
det besluttes på en ny generalforsamling 
i denne måned. Grunden til omdannel
sen er den nye aktieselskabslov. - Skjern 
Billardklub har besluttet at åbne dørene 
for piger.

Juni
1. Skjern tekniske skole indleder en 
gratis bremsekontrol overfor alle bilister. 
Denne nye service har to funktioner, 
idet bilisterne får opdaget fejl ved brem
sesystemet og eleverne på skolen får un
dervisning.
3. For tiden er der optiker kursus på 
EUC. Hovedemnet er tilpasning af kon
taktlinser, som er en erstatning for bril
ler. De forsøgspersoner, som benyttes, 
erhverver sig ved denne lejlighed nye 
kontaktlinser tilpasset ved eksperthjælp. 
- Sparekassens tidligere hjemsted i 
Bredgade, nabo til posthuset, er købt af 
installatør Harry Thomsen, som har i 
sinde at indrette forretning og mindre 
værksted der. - Ved KFUM og K’s ek
straordinære generalforsamling lykkedes 
det for foreningen at få alle bestyrelses
poster besat. Det var sekretærjobbet, 
som har afskrækket medlemmerne til at 
modtage valg. Dette fik dog sin løsning, 
idet hvert udvalg fremover selv står for 
sekretærarbejdet.
5.-6. Både missionshuset og Skjern-Hal- 
len var fyldt med mennesker, da Lu
thersk Missionsforening holdt årsmøde i 
Skjern.
7. Skjern Museum er i fællesskab med 
Ringkøbing Museum for tiden igang 
med at udgrave en middelalderbeboelse 
på en brink i Skjern Birk. Man skal ana
lysere det fundne materiale, og har på 
nuværende tidspunkt en anelse om, at 
det måske kan forbindes med et gam
melt vadested over Skjern å.
8. Skjern Sport og Hobby er flyttet til 
de lokaler, Østegades Boghandel var i 
tidligere.
10. Efteruddannelsescentret EUC begyn
der at bygge ny fløj med 58 værelser til 
3 mill. kr. - Adjunkt Henning Fredsted,
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Frandsen
Skjern Sport og Hobby i nye lokaler.

Vestkysten
Avisen med

de mange gode sider

ISENKRAM

GLAS

PORCELÆN

H.BACH-SVENDSEN
Bredgade 82 . Skjern
Tlf. (07) 3500 45

SKJERN FOTO
Aage Knak Nygaard
Bredgade 15
Telefon 35 03 91

O fornuftig 
forsikring

NYE DANSKE LLOYD

NYE DANSKE LIV

Afdelingskontoret: Tlf. 35 04 55

Regionskontoret: Tlf. 35 14 22

Bredgade 27 . 6900 Skjern

Lønborg, valgt til ny formand for Skjern- 
kredsens Venstre.
17. Ungdomsskoleinspektør D. Davidsen 
tog afsked med skolevæsenet ved årets 
afslutningsfest på Kirkeskolen. - Bysko
len dimitterer 116 elever, Kirkeskolen 57 
og Amagerskolen 47 elever.
19. Den nye cirkus »Dania«, ledet af 
Claus Jespersen, tidligere cirkus Benne- 
weis, gav en middelmådig forestilling i 
Skjern. - Aktieselskabet Skjern Højsko
lehjem er nu en saga blot. Selskabet 
holdt den afsluttende generalforsamling 
for aktionærerne. Det blev her oplyst, at 
en 100 kroners aktie kunne sælges for 
532 kr. Efter generalforsamlingen bød 
selskabet på middag med efterfølgende 
dans. Godt 200 gæster deltog i midda
gen.
19. -20. Knapt 50 tumlinge, FDF’ere, var 
på sommerlejr på Dejbjerggården.
20. En ny forretning åbner omkring før
ste juli i Østergade. Det er Tommy Ras
mussen, Skjern, som åbner forretning i 
JL-kiosken, som flytter til Skjern Sport 
og Hobby (Augusta Bech). Den nye for
retning, som kommer til at hedde Rest
magasinet, vil, som navnet siger, handle 
med stofrester. - Skjernegnens folkedan
sere fik stort bifald, da de præsenterede 
deres dans, som de skal optræde med 
under tre ugers turné i Amerika.
22. Skjern-borgerne modtager i disse 
dage afregning fra Skjern Fjernvarme
central. Prisen blev for det afsluttede 
regnskabsår 4,15 kr. pr. kubikmeter og 
ikke som brugerne har indbetalt a conto 
4,50 kr. Dog vil prisen for det kom
mende fyringsår forblive uforandret med 
4,50 pr. kubikmeter. - Dyrskuet i Skjern 
var rent kvalitetsmæssigt det hidtil bed
ste. 5000 besøgte skuet med de 300 dyr.
25. To unge musikstuderende Annebeth 
Hartkopf og Svend-Ingvart Mikkelsen 
gav en vellykket koncert i Skjern kirke.
26. Den nye ejer af Missionshotellet, 
Kurt Bach, har besluttet, at hotellet skal 
skifte navn til Hotel Vestjyden.
28. Indtil nu har der været 700 overnat
ninger på campingpladsen, og alt tyder 
på en god sæson.
29. Den nye ringvejs sydlige strækning 
er blevet godkendt til den tunge trafik.
30. Indbyggertallet i Skjern kommune er 
øget med 31 fra 12.360 (31. marts 1976)

til 2.391 (30. juni 1976). - Ledigheden i 
Skjern kommune i juni blev 2,6. Gen
nemsnittet for Ringkøbing amts sydlige 
del blev 3,6 og landsgennemsnittet var 
8,6.

Juli
1. Skjern-skoleelev med hesteavl som fri
tidsinteresse hjembragte 20 point på 
ungskuet for sin Fabrielle la Cheval, en 
to-årig trakhener-hoppe.
2. -4. Byfesten i Skjern gik over al for
ventning. Strålende sol, stemning og 
sammenhold for andet år i træk. I tre 
dag spillede »Skjernmysler« for fulde 
huse. Visen om UGEPOSTEN, skrevet 
af Bente Riis Hansen, vakte megen

TV-KOKKENE
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Brdr. Christiansen
Aut. installatører

Bredgade 72 . Skjern
Telefon (07) 35 13 88

Reception efter ombygning hos fotograf 
Sørensen, Østergade.

Skjern Dagblad
Telefon 35 12 00

ARNOLDS
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Bredgade 25 . Tlf. 35 0314

BREDGADE. 6900 SKJERN TLF. 07-35 00 93
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ALT TIL JAGT
OG
FISKERI ...

Bøssemager
Korsholm A/S
Telefon 35 02 83

CHR. C. GRENEA/s

lykke, og den blev fremført af Willy 
Christiansen og Jørgen Juhl Hansen. 
Overskuddet fra byfesten skal bidrage 
til at give Skjern by et image, d. v. s. et 
godt ry udadtil.
5. Byrådet har vedtaget, at vandprisen i 
Skjern by fra nytår stiger med 25 %. 
Samtidig stiger prisen for at komme af 
med det snavsede vand fra 85 øre til 1 
kr. pr. kubikmeter.
7. Totalforbud mod al afbrænding i det 
fri på grund af den tørre sommer. - Her
ning Svineslagteris bestyrelse har beslut
tet, at Skjern Eksportslagteri skal udvi
des for 6,4 mill. kr. Byggeriet vil blive 
på 1900 kvm. - Expert Radio v/ Egvad 
Radio har åbnet butik i Skjern med et 
komplet udvalg i radio og TV i en del 
af Materialhandelens gamle butik.
8. Boligselskabet Lejerbo i Skjern hfr 
fået ny formand. Det er mejeribestyrer 
Fr. Grønbæk, der afløser cykelgrosserer 
K. Fabricius Poulsen, Skjern.
9. Vandbalancen for den forløbne uge 
viser en nedbør på 0,3 mm, men til gen
gæld en fordampning på 37,8 mm, altså 
et underskud på 37,5 mm. - Der er i 
den seneste tid blevet begået en stribe 
af indbrud i Skjern. Politiet mener, det 
er nogle store drenge.
10. KFUM og K i Skjern stod bag en 
omfattende bibelcamping på Holmsland 
klit. Åbningstalen blev holdt af biskop 
Henrik Christiansen, Ålborg. - Indtil nu 
har der været 9 tørkebrand i Skjern 
kommune. Heldigvis har der ikke været 
skovbrande imellem.
11. Alarmen gik igang i Skjern Spare
kasses nye bygning, da et vindue sprang 
op. Politiet viste sig i løbet af 2 min.
12. Skjern Bibliotek har haft en udlåns
stigning på 35 % på 3 år. Voksenbøger 
alene tegner sig for 47 %. Biblioteket 
har 5000 registrerede lånere. Pladeudlå
net er også steget. I 1974 udlåntes 9.600 
med i 1975 11.000 plader.
13. I de kommende 5 år bliver der klar
gjort 475 nye byggegrunde i Skjern kom
mune. - Skjern Museum havde i sidste 
uge publikumsrekord med 63 besøgende. 
Museumsinspektør Kim Clausen glæder 
sig, da det bl. a. er lokale, der kommer 
- ikke blot for at kigge, men også for at 
give nogle værdifulde oplysninger.
16. Ugens vandbalance i Borris: Nedbør

0,3 mm, fordampning 30,8 mm, under
skud 30,5 mm.
17. 32 venter i øjeblikket på en pleje
hjemsplads i Skjern.
20. Skjern Turistforening har for første 
gang overrakt 3 sølvnøgler til campister 
på Skjern Å Camping. Nøglen gives til 
gæster, som har gæstet pladsen i mere 
end ti år.
21. Kun 14 deltog i Turistforeningens 
tur »Kend din egn«. Turen gik over 
pumpestation Nord og til Stauning havn 
og lufthavn.
22. Handelsskolelærer Karsten Nielsen 
har i flere artikler i dagbladet Vestky
sten forsøgt at analysere miljø, trivsel, 
handels- og beskæftigelsesproblemer i 
Skjern.
23. Slagtermester F. O. Obling har for- 
pagtet sin slagterforretning på Poppel
allé ud til slagter Henning Nielsen, 
Skjern. - I det forløbne år er der sket 
en nedgang i boligbyggeriet i Skjern 
kommune. Sidste sommer var 75 lejlig
heder, heraf 59 parcelhuse, under opfø
relse.
27. Skjern Papirfabrik starter efter fe
rien og en pause, hvor der er investeret 
for ca. 1,5 mill. kr.
29. Fangsten af laks og havørreder for 
lystfiskere med stang og snøre er blevet 
væsentlig mindre i Skjern å. Årsagen 
menes at være et meget udbredt netfi
skeri i havstokken.
30. Skjern kommunes teknikere blev 
præsenteret for Centerplanen for Skjern, 
udarbejdet af planlægningsfirmaet Møl
ler & Wichmann. - Benneweis, et navn, 
der borger for kvalitet, når det gælder 
cirkus, var i-byen.

August
1. Niels Korsholm, Herborg, tog sig flere 
førstepræmier, da en snes skytter fra 
Skjern kommunes tre jagtforeninger 
kæmpede om Korsholm-pokalen.
2. Skolegades Bageri har i sommerferien 
ombygget og udvidet forretningen. Et 
lille kontor og køkkenet er inddraget i 
forretningen, der derved har fået direkte 
forbindelse med bageriet. - Sven Gott- 
fredsen, Skjern, afløser Jørgen Dahl 
som udskiftningsleder for SG.
4. Ca. 200 var mødt op for at tage af
sked med skoledirektør K. Kristensen 
og fru Ida, socialudvalgsformand. De 
har trukket sig tilbage efter 21 års virke 
i Skjern. - Nye skilte og afstribninger i 
forbindelse med den nye færdselslov vil 
koste Skjern kommune godt 122.500 kr.
5. Skjerns kommunale skoler slog dø
rene op efter ferien for 213 elever. Af 
dem var det for 173 den første skoledag.
6. På Skjern Museum vistes billeder fra 
byfesten. - Ideen med at flytte møllen 
fra Langagervej til Bredgade er forelagt 
handelsstandsforeningen. Ideen kommer
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Nygade 3 . Skjern
Tlf. (07) 35 03 45

ALT I
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V. Jørgensen
Østergade 34

Hugo Holmstoel A/S
Jern- og 
stålforretning
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Byens optiker

M. Christensen & Søn
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Forretningen med det 
store udvalg

Deres annonce bliver 

læst i

som hver uge fordeles til 

mere end 10.000 husstande 

i SKJERN og EGVAD 

KOMMUNER 

samt i Lem, Højmark, 

Spjald og Sdr. Felding

fra manufakturhandler Jesper Graakjær. 
- Skjern Harmoniorkester ved Tom 
Blom spillede Kong Christian for Dron
ning Margrethe ved indvielsen af Dron
ninglund nye plejehjem.
7. To diskoteker er med skoleferiens af
slutning begyndt i Skjern. I Skjern-Hal- 
len samt i ungdomsklubben på Finde- 
rupsvej.
10. Med faner og fuld musik gik ca. 100 
FDF’ere igennem Skjern til kirken ved 
en mønstring. - Skjern Turistforening 
fik bevilget 1 krone pr. indbygger i 
kommunen. Ca. 12.000 kr. om året.
11. Center-planen for Skjern blev præ
senteret for godt 100 fremmødte.
15. Skjern har oplevet den største tu
ristsæson til dato. Fuld belægning på 
alle hoteller sommeren igennem. EUC 
har været brugt flittigt som nødhotel.
16. Kirkerne i Skjern provsti vil sikre 
sig mod tyveri af kostbare og uerstatte
lige effekter. Det skal ske ved affotogra
fering af effekterne og en sikrere opbe
varing af disse i stålbokse.
17. Så gik det for alvor op for Skjern- 
borgerne hvor stor »giftbuketafgiften« 
egentlig var. Der blev hamstret sukker 
og kaffe som aldrig før.
19. Hotel Skjern var rammen om et 
møde arrangeret af Aktive Lyttere og 
Seere i Holstebro-Struer ved Winnie 
Nielsen. Radiorådsmedlem Eva Hemmer 
Hansen talte om det uheldige ved Dan
marks Radio.
21. 50-års jubilarer, dimitteret fra Skjern 
Realskole, samledes først med kranse
nedlæggelse ved skolebestyrer Bjerrums 
grav, derefter kaffe på den gamle skole, 
KFUM og K-bygningen. - Vejarbejderne 
indledte arbejdet på Bredgade, hvor der 
indrettes parkeringslommer på gadens 
østlige side.

25. Den kristne friskole i Skjern holdt 
rejsegilde, og det indledtes med andagt 
af skoleleder Henning Sørensen.
26. Skjern Bibliotek havde besøg af ca. 
100 elever fra biblioteksskolen i Køben
havn.
27. Som optakt til en ny sæson havde 
fritidsklubben på Finderupsvej en åbent 
hus uge. Der samledes en mængde børn 
til sysselsætning med træ, læder og stof.

September
1. Ved en festlighed i Cirklen i Skjern 
rykkede 22 grønsmutter op til de store 

spejdertroppe. - En ny modelf ly veklub 
i Skjern har nu set dagens lys. Den er 
kommet til veje på grund af lærer Erik 
Knudsens initiativ. Lærer Knudsen har 
tidligere vundet mesterskaber i denne 
spændende disciplin og er nu på Ama
gerskolen sammen med gymnasieelev 
Niels Jørgen Madsen og maskinlærling 
John Kristensen gået i gang med at lære 
andre at byge modelfly.
4. 40 deltagere fra de beskyttede værk
steder i Skjern har været på et højskole
ophold i Sønderborg. Det blev en me
get stor og værdifuld oplevelse for grup
pen.
7. I bestræbelserne på at bedre arbejds
forholdene på skjortefabrikken Angli i 
Skjern har man nu indført virksomheds
gymnastik.
8. Civilforsvaret i Skjern har med plaka
ter opfordret alle til at møde på CF-går- 
den i Svinget for at få noget at vide om 
CF.
10. Den kendte Skjernbo, lærer ved sko
levæsenet i Skjern i mange år, A. Ibov, 
hvis billeder pryder mangt et hjem, vil i 
den nære fremtid lade sine billeder 
pryde væggene i Ringkøbing Bank. - To 
firmaer udvider i Skjern. Det er A. Cor
nett, som laver solskærme til biler bl. a., 
og Autohuset ved Østergade-Ringvejen, 
som begge mangler plads.
11. Hvis man kan lide at synge og ellers 
kan bestå en relativ let prøve hos orga
nist Willy Egmose, er man velkommen i 
Skjerns nye kirkekor. - Interessen for 
folkedans er stor i Skjern. I forhold til 
i fjor er antallet af dansere fordoblet; 
men hos børnene er problemet med at 
få drengene til at melde sig til dans 
stort.
13. I Kirkeskolens aula i Skjern indled
tes en foredragsrække, arrangeret af 
DMS, med fællestitlen »Afrikas kirke og 
vi«. Det første foredrag blev holdt af 
læge Frode Kristensen, Vorbasse. Ca. 
140 har tilmeldt sig.
15. Skoleklasser på Amagerskolen har 
siden skolens begyndelse efter ferien 
måttet friste en omflakkende tilværelse 
på grund af lokalemangel forårsaget af 
forsinkelse på nybyggeriet.
16. Ung musikaften i Kirkeskolens aula. 
Buki Yamaz er en af de varmeste jazz/ 
beat og rock-grupper i øjeblikket, som 
dyrker den latin-amerikanske rytmemu
sik.
17. Forfatteraften med Hans Lyngby Jep
sen på Skjern Bibliotek.
18. Mange blev vejet på Hotel Vestjyden 
i Skjern, og mange overflødige pund 
blev afsløret. »Den slanke linje«, som 
har gjort sin entre i Skjern for at hjælpe 
overvægtige af med dellerne. - Det var 
ramsaltet tale af pastor Johannes Birke
dal Nielsen, Sorø, da han i foredraget 
»Livsforsikring som livsanskuelse« gav 
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udtryk for den økonomiske livsansku
else, som er mere og mere udtalt iblandt 
os. Foredraget blev holdt i Skjern i »Kir
keligt Samfund«.
20. I Skjern står det ringe til med små
børns-tandplejen. Alt for mange børn 
kommer i skole med for dårlige tænder. 
Det er endda så galt, at børn under to
tal bedøvelse får munden ryddet.
21. Skjern og Omegns Frimærkeklub (og 
mønter) har allerede haft efterårssæso
nens første auktion og bytteaften i 
Skjern. - Fritidscentret Cirklen holder 
åbningsaften.
22. Ved generalforsamlingen i forældre
rådet ved Skjernåskolen blev der udtalt 
en stor tak til den afgåede formand, 
Uffe Skærlund, efter hans mangeårige 
virke.
24. Der var stort besøg og god gang i 
handelen på loppemarkedet i Herborgs 
gamle lokaler i Skjern. Omsætningen 
var nogenlunde som sidste år - ca. 
11.000 kr. Formålet med markedet er jo 
at skaffe midler til ungdomsorganisatio
nerne. FDF, KFUK-spejderne, KFUM og 
K’s idræt, KFUM og KFUK og Y’s Mens 
Club stod bag arrangementet.
25. På Stauning Lufthavn er ruteflyv
ningen nu genoptaget. Der er lagt et nyt 
slidlag på landingsbanen i et tilstrække
ligt stort omfang. - På Skjern stadion 
har der været skoleidrætsstævne for de 
ældste klasser i skolerne i Skjern og 
Tarm kommuneskole. - Linds Farve
handels efterfølgere Lona og Svend

gården, arrangeret af Røde Kors, Skjern, 
og CF.

Oktober
1. Fritidscentret Cirklen i Skjern fik nyt 
bestyrerpar. Det er Ruth og Poul Lade- 
gaard, som kommer fra Fuur. - At der 
kun mødte fire medlemmer op foruden 
bestyrelsen til generalforsamlingen i for
eningen Gamle Danses Værn, der tæller 
300 medlemmer, er et tegn på, at det går 
godt i foreningen. - Der blev uddelt di
plomer til SG’s drenge for danmarks
mesterskabet i udendørs håndbold. Det 
blev gjort af formanden for SG, Kaj 
Axelsen, som benyttede pausen i 2. di
visionskampen til dette, og samtidig ud
trykte han glæde over, at håndboldsæso
nen i Skjern var gået over al forvent
ning med tre oprykninger og et dan
marksmesterskab. - Alle ældre i Skjern 
kommune kan få bragt et måltid varm 
mad om dagen. I Skjern by bliver det 
plejehjemmet Klokkebjerg, som bliver 
leverandør. - Der var 22 fynboer og jy
der til Dansk Aeroklubs høstkonkur
rence i distrikt vest for fritflyvende mo
deller. Det var Skjern Modelf ly veklub, 
som stod for arrangementet, og som også 
tegnede sig for en sejr ved klubforman
den, Erik Knudsen, i »små svævemodel- 
ler i ekspertklasse«.
3. 100 unge engelske lystfiskere har un
der afviklingen af deres første danske 
mesterskab i coarse-fishing i Skjern å 
fanget 500 kg fisk. Coarse-fishing bety
der, at det gælder om at fange så mange 
fisk som muligt på kortest mulig tid og 
derefter sætte dem ud i vandet igen - i 
live.
6. Skjern-Tarm Teaterforening har nu 
275 abonnenter.

8. Skjern-Tarm Teaterforening fik en 
god start med Tennesee Williams »Fly
vende sommer«, instrueret af Peter Steen 
og med Hvidovre Teater skuspillere. - 
Nu begynder der at ske noget i TV-an- 
tenneforeningen. På et pressemøde i sid
ste uge blev der for dagspressen vist 
dansk og norsk TV, tysk TV fra pro
gram 1, 2 og 3 samt svensk TV program 
1 og 2. - Skjern Knallertklubs vellyk
kede motorløb med deltagelse af Odense 
og Tarm knallertklubber samlede mange 
tilskuere. Der var løb i forskellige klas
ser, alt efter motorstørrelse, hjemmetun 
og fabriksbyggede. - Tre lærere i Skjern 
har været i erhvervspraktik på virksom
heder i Skjern. Baggrunden er det nye 
fag i skolerne, som hedder arbejdskend
skab, og som lærere har en vis relation 
til. Det var hensigten med denne »een 
dags erhvervspraktik«, at lærerne skulle 
få en fornemmelse af, hvad eleverne bli
ver sat til på virksomhederne, ved hånd
gribeligt selv at prøve det. - Et vildsvin 
fik lyst til friheden og slap ud af sit in
delukke hos gårdejer Chr. Vestergaard, 
Sønderby. Efter en to-timets jagt lykke- 
ds det for nogle jægere i Stauning at 
nedlægge det ret farlige dyr. Det var to 
jægere, som samtidigt ramte vildornen, 
Jens Chr. Jensen og Johs. Eibye, og som 
belønning får hver sit trofæ, nemlig ho
vedet og skindet.
9. KFUK-spejderne har under mottoet: 
Raske børn hjælper syge børn på en 
uge indsamlet 2.876,50 kr. ved aile mu
lige former for fritidsarbejde. - Skjern- 
FDF’ere skal nu også lære at forsvare 
sig. Det sker hver mandag i Byskolens 
drengegymnastiksal, og det er distrikts
chef i FDF, Günther Lorentzen, Tarm, 
som tager sig af undervisningen i judo.

Gottfredsen holdt efter ombygning og 
udvidelse af forretningen reception i de 
nye lbkaler.
27. Hjemmeværnsøvelsen i engene vest 
for Skjern med en A-bombesprængning 
(øvelsesbombe) viste, at hjemmeværns
folkenes uddannelse er til udmærkelse. 
Det drejede sig for »fjenden« om at ero
bre broerne over Skjern å og Stauning 
Lufthavn. Men for hjemmeværnsfolkene 
i Skjern gik alt efter planen, så intet lyk
kedes for »fjenden«.
28. Søgaards Autobetræk har holdt rejse
gilde. Og det er niende gang i en tiårig 
periode i Skjern. Der er tre haller på til
sammen 1300 kvm., som skal anvendes 
til lager.
30. Kursus i førstehjælp startes på CF-

Skjern . Telefon 35 12 88
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Vi leverer kvalitetstryksager i flere farver 

i bogtryk og offset 

med vore moderne maskiner

J. Strandbygaards Bogtrykkeri
Skolegade 4.6900 Skjern . Tlf. (07) 35 00 22 & 35 04 22
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- Husmoderdag i Skjern, som var arran- 
gret af DMS’ kvindeudvalg under Skjern 
kredsforbund, havde samlet ca. 200 del
tagere. Der blev til DMS indsamlet en 
stor offergave på 1445 kr. - Nu er der 
udsigt til at Kirkeåen og Ganer å snart 
bliver til at fiske i, når det store rense
anlæg til 6 mill. kr. bliver en realitet. 
Det skal udbydes i licitation i februar, 
og opførelsestiden bliver ca. et år. - I 
spejderhuset ved Vardevej har Det dan
ske Spejderkorps haft oprykningsfest for 
7 blåmejser.
12. Børnebiblioteket havde sin første 
børneteaterforestilling i denne sæson. 
Gruppen »Artibus« spillede »Hvad gri
ner du a’«. - Skjern kommune har lem
pet på de regler, som fulgte med de 
grunde, kommunen har solgt til private 
købere. Det er således blevet tilladt en 
grundejer at videresælge sin grund. Men 
den nye ejere får dog en byggefrist på 
2 år.
14. Eddie Skoller har været i byen tak
ket være Skjern Biblioteks sans for kva
litativ underholdning. Det var simpelt
hen en oplevelse af de helt store. Ca. 
300 mennesker var så heldige at få en 
plads i Kirkeskolens aula, og mange 
måtte desværre gå forgæves.
17. 33 stipendiater fra 24 forskellige ud

viklingslande blev modtaget på EUC af 
Skjern-Tarm Rotary. Gæsterne blev ind
budt til Skjern rådhus mandag aften, 
hvor borgmesteren orienterede om 
Skjern og Skjernegnen. Senere skal sti
pendiaterne se et landbrug og et mejeri 
og være gæster i private hjem. - Tobaks
forretningen i Østergade, som indehaves 
af Tove og Holger Astrup, skifter til 
køkkener og regner med at åben udstil
lingen omkring 1. november.
19. Aktiv Lytter- og Seerforening vinder 
let terræn på Skjernegnen. På den stif
tende generalforsamling fik Skjernkred- 
sen sin ALS lokalforening. Den tæller 
allerede ca. 400 medlemmer. - På 
KFUM og K’s generalforsamling ud
trykte gdr. Carl Aage Poulsen i for
mandsberetningen sin glæde over at 
mærke en fremgang i Skjern KFUM og
K. - Måleraflæseren kommer nu ikke 

mere på besøg i Skjern. Kommunen be
der forbrugerne selv aflæse elmåleren 
og sende det til kommunens elforsy
ning.
20. Skjern menighedsråd har i et brev 
fra kirkeministeriet fået bekræftet, at 
orglet i Skjern kirke næsten er kassabelt. 
Der skal så store reparationer til, at tan
ken om et nyt er meget nærliggende. -
J. S. Bach og Grieg for fuld udblæsning 
i Skjern kirke. Det var Arne Lamberth, 
som med sit flygelhorn mesterligt brugt 
formåede at holde en tætpakket kirke 
(ca. 650) i ånde.
22. Et walisisk sangkor, som alle til dag
lig har noget med landbrug at gøre, har 
været på besøg på Skjernegnen. - Sti
pendiaterne, som har været indlogeret 
på EUC i Skjern, udtrykker deres kend
skab til Danmark i meget få ord, nemlig

Bohr, Kierkegaard, det højtudviklede 
kvæghold og den frie kærlighed.
27. 8 mill. kr. for meget indbetalt skat 
i Skjern kommune er nu tilbage i skatte
borgernes lommer. Men postvæsenet var 
bange for at ligge med så mange kontan
ter, som skal dække girokortene. Lige
ledes var man bange for presset på post
kontoret, så derfor strakte man udbring
ningen over et par dage. - Lavse Lav
pris-hunden blev genkendt af ca. 1200 
børn og voksne i Skjern, så der blev 
delt rundhåndet ud af jo-jo’er. Det var 
Skjern Handelsforening, som var arran
gør. - Junior Chamber, Skjern-Tarm, har 
haft stiftende generalforsamling.
28. Dagplejeordningen i Skjern kom
mune fungerer tilfredsstillende. Der er i 

Fro den store flygtningemarch til Skjern Å.

øjeblikket 40 børn i pleje og en vente
liste på ca. 20. - Det ser nu ud til, at 
Skjernborgerne skal til at sole sig i de 
små folks præstationer, idet SG’s små
drengehold gjorde det helt usandsynlige 
ved i Fuglsø at hjemføre et danmarks
mesterskab. Utrolig megen hyldest blev 
også de små drenge til del ved hjem
komsten i banegårdshallen, hvor selve 
øvrigheden tog imod og holdt tale for 
håndboldmestrene og overrakte gaver til 
holdets træner Niels Erik Kjærgaard.
30. Et andet danmarksmesterskab af en 
noget anden karakter også med hjemsted 
i Skjern. Nemlig en landmand og hans 
hvedemark, beligende i Skjernå-dalen, 
har for 3. år i træk sat danmarksrekord 
med 40 fold i vinterhvede. - Skjern 
Svømmeklub har sluttet sæsonen med 
fest og pokaloversækkelse for klubme
sterskaber. Klubben har glædet sig over, 
at så mange unge med flid har deltaget i 
instruktionskurser, men må se i øjnene, 
at svømning i Skjern ikke er, hvad det 
har været med de mange førstepladser. 
Årsagen er naturligvis den »svømme
hal«, som Skjern i høj grad mangler. - 
Flygtningekomiteen i København siger 
om flygtningemarchen i Skjern og Tarm, 
at den er både original og kreativ. - 
Skjern kommunale brandvæsen har an
skaffet sig en tankbil - tidl. benzinbil - 
som skal anvendes som vandtankvogn 
for brandvæsenet. - Ca. 1000 Skjern- 
boere og ca. 100 fra Tarm deltog i Flygt
ningemarchen mellem Skjern og Tarm. 
De 2 byer mødtes ved Skjernåen og 
fulgtes så sammen til sportspladsen ved 
Kirkeskolen, hvor pastor Brogaard An
dersen talte og man holdt alsang.
31. Nu er der blevet stopforbud i hele 
den vestlige side af Bredgade i Skjern. 
Parkeringslommerne i den østlige side 
har ændret reglerne, således at al parke
ring skal ske i lommern - højst en halv 
time*- i tiden mellem kl. 8-18 hverdage 
og 8-12 lørdage. Der skal benyttes par
keringsskive, hvor der er tidsbegræns
ning.
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Diamantbryllup
April
27. Fotograf P. Th. Graversen og hu
stru, Præstegårds vej.

Maj
14. Fhv. landpost Chr. Kjærgaard og hu
stru, Grønningen 3.

Guldbryllup
November 1975
5. Gdr. Søren Christensen og hustru, 
Änum.

Januar 1976
24. Marie og Jeppe Jensen, Marupvej 20.

Marts
21. Fhv. købmand Emil Frandsen og hu
stru, Tværgade. *

April
30. Fhv. landpost Jens Ager og hustru, 
Østervang 14.

Juli
16. Vera og I. Pedersen, Ringkøbing- 
vej 8.

Sølvbryllup
December 1975
9. Fiskemester Kaj Jensen og hustru, Ga
ner.
10. Pensioneret landpost Peter Rejkjær 
og hustru, Nygade 42. - Aase og Knud 
Matthiesen, Præstegårdsvej 22.

Maj 1976
5. Agnes og Søren Vestergaard Jensen, 
Højvang, Marup.
19. Petra og Svend Aage From, Øster
gade 38.
20. Anton Jakobsen og hustru, Dan
marksgade 38.

Juni
9. Gdr. Niels Nielsen og hustru, Øster 
Marupvej 2.
30. Ella og Chr. Eriksen, Langagervej
26.

Juli
1. Ester og Hans Knudsen, Lindealle 5.

August
3. Landpostbud Niels Pedersen og hu
stru, Sol vænget 17.
11. Stadsgartner Hørsted Christensen og 
hustru, Skjern.

September
15. Stinne og Johannes Koqsgaard Niel
sen, Fyrrevænget 8.
22. Marie og Chr. Jepsen, Marup.
28. Inga og Harald Hansen, Finderups- 
vej 18.

Oktober
13. Overportør Hans P. Pedersen og hu
stru, Vendersgade. - Grethe og Vagn 
Kristensen, Chr. Hansensvej 10.
25. Elly og Kristen Nørmark, Enghave
vej 29.

Bryllupper
November 1975
14. Esbjerg rådhus: Bente Jepsen, d. af 
Frederik Sigaard, Esbjerg, og Gerner 
Jensen, s. a. Holgr J., Dalagervej 1.
15. Bølling kirke: Bankassistent Berthe 
Lodahl, Toming, d. af Johanne L., Østre 
Allé 11, og salgskons. Torben Svendsen, 
Toming.
22. Bølling kirke: Bente Tang, d. af Vik
tor T., Bølling, og Svend Dalgaard, s. af 
Jens D., Skjern.
29. Lene Nielsen, d. af Verner Johs. N., 
Karise, og Johnny Gregersen, s. af Johs. 
Verny G., Holstebrovej 5.

December 1975
13. Guldager kirke: Kontorassistent 
Sonja Augusta Meng Hansen, d. af ma
skinmester A. H. H., Skjern, og kontor
assistent Freddy Christiansen, s. af fag
foreningsformand Peder C., Skjern.
20. Set. Nicolai kirke, Vejle: Lis Peder
sen, Vejle, og Jens Peder Jensen, s. af 
togfører N. P. J., Skjern. - Bølling kirke: 
Lene Pagaard, d. af gdr. Korsholm P., 
Bølling, og Laurids Thomsen, Videbæk, 
s. af Leif T., Østergade.

Januar 1976
3. Juelsminde kirke: Bankassistent Dorte 
Balle Jensen, Juelsminde, og radartekni
ker Niels Erik Lange, s. af Jørgen L., 
Hjejlevej.
17. Lisbeth Ostersen, Skjern, og Jens 
Lykke Jensen, Finderup.
31. Inger Hansen, d. af R.B.H., Fasan
vej 10, og Kjeld Nielsen, s. af Aage N., 
Vejlen 2.

Februar
7. Dejbjerg kirke: Grethe Kongensholm, 
d. af J. K., Skjern, og Kjeld Alsholm, s. 
af E. A., Skjern. - Kontorass. Tove Mik
kelsen, d. af Karl M., Kjelstrup, og svej
ser Erik Vestergaard, Skjern.
21. Katerialist Aase B. Jørgensen, d. af 
Eli J., Skjern, og chauffør Jan Jensen, s. 
af Kaj J., Skjern.

Marts
5. Stauning kirke: Apotekerelev Anne 
Marie Nielsen, d. af Frede N., Stauning, 
og rørlægger Kurt Henriksen, s. af Kir
sten H., Østre Allé 18.
6. Dej bjerg kirke: Sygeplejerske Johanne 
Nørby Jensen, d. af repr. R. J., Lem, og 
diakonelev Verner Lindegaard Karkov, 
s. af bestyrer M. K., De gi. hjem. - Løn
borg kirke: Korrespondent Grethe Hed
ager Jørgensen, d. af bankkass. Erik J., 
Åvangen, og stud. med. Niels Henrik 
Feilberg Jørgensen, s. af politimester 
J. F. J., Silkeborg. - Dejbjerg kirke: 
Kontorass. Rosca Jensen, d. af P. Vag
ner J., Lem, og snedker Benny Ander
sen, s. af Chr. A., Skjern.
12. Kontorass. Jette Laursen, Vejle, d. 
af overpostbud Jens L., Skjern, og murer 
Bent Jørgensen, Vejle, s. af gdr. Hans J., 
Skjern.
20. Ellen Frydendahl Mikkelsen, Århus, 
d. af B. F. M., Adelvej 13, og gartner 
Christen Karstensen, Århus, s. af gart
ner C. K., Øsby.
27. Herning kirke: Olga Munkgaard Pe
dersen, d. af malerm. M. P., Herning, og 
Folmer Oldbjerg Pedersen, s. af traktor
fører Kjersner P., Dalvej 16. - Set. Jo
hannes kirke i Herning: Syerske Birgit 
Mønsted Pedersen, Hammerum, d. af 
tekstilarb. Aage P., Fasanvej 4, og murer 
Henning Halkjær Rasmussen, s. af re
daktør E. H., Tarm.

April
3. Køkkenleder Esther Trøllund, Tarm, 
og kommuneassistent Ejler Staal Knud
sen, Skjern.
10. Lærerstuderende Lisbeth Bisgaard 
Sejrup, d. af G. S., Skjern, og postassi
stent Simon Simonsen, s. af Martin S., 
Hoptrup.
17. Hejnsvig kirke: Susanne Brøgger og 
Chr. Smedegaard Faartoft, Grindsted, s. 
af Nina F., Skjern.

Maj
2. Inge-Marie Henriksen, d. af Børge H., 
Skygehusvej 6, og Nis Oluf Arendt Jen
sen, Åbenrå.
14. Annie Rasmussen, d. af møbelhdl. 
H. B. R., Voel, Silkeborg, og Falck-red- 
der Kjeld Ole Olesen, s. af Edv. O., 
Skjern. - Else Studsgaard Madsen, d. af 
Erik S. M., Grønningen 15, og Arne 
Lundgaard Madsen, s. af Johs. M., Gjel- 
leruplund.
15. Syerske Inger Annette Schriver, d. af 
rutebilchauffør Per S., Skjern, og maler 
Knud Anker Lydersen, s. af brolægger
L., Skjern. - Tove Vestergaard, d. af 
Ame V., Skjern, og Anders Kristensen, 
s. af Karl K., Bork.
22. Tilskærerske Karen From, d. af Sv. 
Aa. F., Østergade 38, og tømrer Mogens 
Dideriksen, s. af Ejnar D., Tarm. - Jutta
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Langelund, d. af Werner L., Østre Allé
18, og tømrer Poul Cedergren Bæk, 
Grønbjerg.

Juni
5. Himmelev kirke ved Roskilde: Lil
lian Lintrup, d. af H. L., Roskilde, og 
Axel Bach, s. af Hans B., Skjern. - Kon- 
torass. I nger lise Pedersen, d. af land
postbud Niels P., Sol vænget 17, og klov- 
beskærer Palle Black, Lem. - Assistent 
Inge Jensen, d. af Holger J., Vejlen 5, 
og tømrersvend Ole Christiansen, s. af 
Leo C., Tarm.
12. Kontorass. Birthe Høgenhof Larsen, 
Grindsted, d. af eksp. Harry H. L., St. 
Nørgårdsvej 20, og indkøbsassistent Hen
ning Barnkob, Grindsted, s. af uddeler 
T. B., Assing Brugsforening. - Velling 
kirke: Fritidsmedhjælper Bente Peder
sen, d. af O. P., Karlsgårde, og fritids
pædagog Henning Lembcke, Velling, s. 
af fru Rigmor Andersen, Pileallé.
19. Sundeved Centrets kirke, Sønder
borg: Ulla Rydberg Schmidt, d. af Peter
S. , Sønderborg, og Carl Johan Moelsby, 
s. af B. M., Lærkevej 2. - Sygeplejerske 
Karen Sørensen Vester, d. af Børge V., 
Østergade 24, og møbelhandler Leif 
Fisker Lauritsen, s. af møbelhdl. T. F.
L. , Tarm. - Treenighedskirken, Esbjerg: 
Kontorass. Mette-Lise Mathiesen, d. af 
Harly M., Esbjerg, og depotindehaver 
Lennard Mortensen, s. af vognmand A.
M. , Skjern.
26. Frederiksborg Slotskirke: Ulla Han
sen, d. af jernhandler Carl H., Hillerød, 
og Jens Peter Rejkjær, s. af bankbetjent 
Poul R., Markvænget. - Hanning kirke: 
Ingerlise Nielsen, d. af Kristian N., Han
ning, og Charles Vendelbjerg, s. af N. 
C. V., Skjern.

Juli
3. Darum kirke: Sara Hansen, d. af de
potbestyrer C. H., Bramming, og meka
niker Stefan Jensen, s. af maskinfabri
kant Henning J., Skjern. - Borris kirke: 
Mona Hansen, d. af Karl H., Borris, og 
maler Ole Rasmussen, Amagervej 104, 
s. af Vagner R., Skjern.
10. Tranekjær kirke, Langeland: Hanne 
V. Mortensen, d. af Martin M., Holste- 
brovej 7, og Preben Thygesen, s. af V.
T. , Tranekjær. - Syerske Inger Lise Høj, 
d. af Richard H., Nr. Vium, og smed 
Henrik Larsen, s. af Arne L., Skjern.
17. Stauning kirke: Kirsten Søborg, d. af 
Knud S., Engtoften 18, og Peder Jakob
sen, s. af Anton J., Danmarksgade 38. - 
Vedersø kirke: Alice Jæger, Skjern, d. af 
Ellen J., Vedersø, og elektriker Jens 
Midtiby, s. af Carl M., Fasanvej 7.
30. Sædding kirke: Tove Hansen, d. af 
R. B. H., Fasanvej 10, og Bjarne Gaas- 
dal Steffensen, s. af Henning S., Rækker 
Mølle.

31. Cand pharm. Lisbeth Brønsted Jør
gensen, d. af J. B., Skjern, og cand. jur. 
Jens Provstgaard, s. af R. Christensen, 
Skive. - Hanning kirke: Inge Pedersen, 
d. af Søren P., Rækker Mølle, og Flem
ming Andersen, s. af Dinna A., Skjern.

August
7. Brejning kirke: Kontorelev Anette 
Astrup, d. af gårdejer Svend A., Brej
ning, og maskinmontør Jens Damgaard, 
s. af Henrik D., Marup. - Sygeplejeelev 
Lis Sig Jensen, d. af J. Chr. J., Fredens
gade 69, og politibetjent Jørgen Nor
mann Jensen, s. af J. Chr. J., Frederiks
havn.
14. Lem Sydsogns kirke: Susanne Black, 
d. af Edith B., Lem, og Hans Petersen, s. 
af Margit P., Skjern.
28. Sdr. Vium kirke: Krista Jensen, d. af 
Arthur J., Sdr. Vium, og Jens Kr. Da
vidsen, s. af V. Aa. D., Skjern.

September
11. Skjern rådhus: Lene Nielsen, Dal
gårdsvej 5, d. af Oluf N., Varde, og 
Freddy Rejsenhus, Dalgårdsvej 5, s. af 
Valborg R., Ansager. - Ringkøbing råd
hus: Inge Vittrup, Skjern, og Benny An
dreassen, Horsens. - Tarm kirke: Dorte 
Jensen, d. af Leif J., Tarm, og fisker 
Hans Holm Kirkegaard, s. af Gunnar K., 
Skjern.
18. Else Sandahl Nielsen, d. af Mona
N., Vardevej 74, og Kaj Bloch, s. af Karl 
B., Nr. Bork.
25. Lønborg kirke: Klinikelev Aase 
Charles Hansen, Herning, d. af Hans H., 
Vostrup, og montør Peder Nørgaard 
Stærk, Herning, s. af Henry S., Skjern. 
- Ringkøbing kirke: Anna Marie Ber
telsen, Ringkøbing, og Evald Biltoft Kri
stensen, Klostervej 15. - Faster kirke: 
Bankassistent Tove Bilberg, Ringkøbing, 
d. af gdr. A. B., Astrup, og bankassistent 
Poul Sørensen, Skjern, s. af amtsvejm. 
Peter S., Spjald. - Bankass. Bente Lynge 
Petersen, d. af maskinhandler Lynge P., 
Skjern, og afdelingsleder for FDM, Hor
sens, Leif Top Christensen.

Oktober
1. Skjern rådhus: Annette Damgaard, d. 
af Chr. D., Tarm, og Georg Ørskov, s. 
af Anneberg 0., Skjern.
2. Gitte Kristensen, d. af Sv. K., Uno-X, 
Varde vej 98, og Henry Egeriis Iversen, 
s. af fru Margrethe I., Nørregade 27.
9. Handelsskoleelev Joan Frederiksen, d. 
af Elisabeth F., Langagervej 21, og me
kaniker Erling Dalsgaard Christensen, 
s. af Kn. D. C., Nykøbing Mors.
13. Gitte Kristensen, Skjern, og Henry 
Iversen, Skjern.
30. Karin Majenborg Jensen, d. af bøs
semager Sv. Aa. J., Chr. Hansensvej 13, 
og Ole Gath Nielsen, s. af Axel N., Fin- 
derup.

Fødselsdage
November 1975
1. Ane Kirstine Larsen, Marupvej 42, 
80 år.
3. Brandassistent Børge Graversen, Kon
gevej 37, 50 år. - Marie Larsen, Østre 
Allé 11 B, 80 år.
4. Mariane Nielsen, Mellemgade 7 C, 80 
år.
5. Anna Andersen, De gi. hjem, 80 år.
7. Tekstilarbejder Kristine Burmølle, 
Østergade 64, 60 år.
8. Marthinus Hansen, De gi. hjem, 85 
år.
9. Johannes Sørensen, Svinget 8, 85 år. 
Ellen Knudsen, Bredgade 69, 70 år.
10. Maren Pilgaard Nissen, Østre Allé, 
85 år.
13. Laurids Dalgaard, Hanning, 70 år.
19. Gårdejer Hans Rindom, Lundenæs, 
50 år. - Rangermester Hans Jørgen Ove 
Larsen, Østre Allé 13, 60 år.
20. Slagtersvend Otto Emil Fjord Peder
sen, Langagervej 4, 70 år.
22. Pensionist Margrethe Jensen, pleje
hjemmet Klokkebjerg, 75 år.
28. Fru mejeribest. Ørum, Klokkebjerg, 
75 år.
30. Kathrine Madsen, Mellemgade 7 A, 
80 år.

December 1975
1. Kristine Mathiasen, Pileallé 18 A, 70 
år.
2. Skræddersvend Niels Oskar Godtfred- 
sen, Marupvej 38, 70 år. - Valdemar 
Chr. Kjær, Kjærsallé 4, 80 år.
3. Emma Louise Andersen, Åvangen 4, 
70 år. - Louise Clausen Sørensen, Øster
gade 86, 1. sal t. v., 70 år.
5. Lilly Erna Karla Kamp, Petersminde- 
vej 1, 75 år.
6. Else Marie Eriksen, Vardevej 68, 70 
år.
7. Syerske Helga Sørensen, Østre Allé 
11 B, 60 år.
13. Kirstine Clausen, Vardevej 40, 80 år.
18. Dagny Hindhede Hansen, Kongevej 
5, 75 år.
19. Fru Agnes Husted, Lindeallé 12, 80 
år.
20. Smedesvend Frands Fritze, Nørre
gade 29, 90 år.
22. Vognmand Kresten Pedersen, Holste- 
brovej 19, 75 år.
26. Ane Sand Toft, Nygade 10, 75 år. - 
Niels Jensen, Nørregade 5, 70 år. - Mary 
Olesen, Amborgvej 7, 60 år.
27. Martha Myhre, Marup, 60 år. - Ellen 
Marie Overgaard, Nygade 2, 85 år. - 
Redder Thorvald Jørgensen, Danmarks
gade 36, 60 år.
29. Erna Lykke Jensen, Vardevej 102, 
50 år. - Slagtermester Børge Theils, Lin
deallé 17, 50 år.

26



31. Fhv. uddeler Aksel V. Kirkegaard, 
Vardevej 71, 70 år.

Januar 1976
1. Fru E. Frandsen, Fredensgade 66, 75 
år.
4. P. Horskjær, Østergade, 80 år.
5. Martha Clausen, Fredensgade 1, 60 år. 
- Hulda Sørensen, Østergade 80, 60 år.
9. Mary Andersen, Østergade 55, 70 år.
13. Katrine Homann, Vardevej 6A, 65 
år.
15. Magnus Carl Nielsen, Søndergade 5, 
80 år.
17. Kommunaldirektør Andreas Anker
sen 60 år.
18. Vita Brask, Nattergalevej 7, 75 år.
20. Inger Astrup, Østre Allé 33, 75 år. - 
H. P. Pedersen, Vendersgade 10, 50 år.
21. Hans Jensen, Klokkebjergevej 52, 80 
år. - Ellen Marie Bech, Fyrrevænget 12, 
60 år.
22. Pensionist Anders Gustav Andersen, 
Nygade 33, 80 år. - Dinna Dalgaard, 
Anemonevej 3, 60 år.
23. Fru Laura Carlsen, Østergade 80, 80 
år. - dauert Kappel, Marupvej 37, 60 
år.
24. Brdr. Frode og Arne Johnsen, Klo
stervej, 60 år.
27. Barbermester Carl Adolf Ebbe Ras
mussen, Østergade 24, 60 år.
29. Fru Johanne Hansen, Østergade 38, 
75 år. - Tidl. gårdejer Jens Thomsen, 
plejehjemmet Klokkebjerg, 85 år.
30. Karetmager Otto Siersbæk, Østre 
Allé 11 B, 75 år. - Fru Ketty Langbo, 
Bredgade 40, 50 år. - Fru Karen I. Sø
rensen, Spurvevej 5, 60 år.

Februar
2. Jens Chr. O. Hansen, Langagervej 10, 
70 år.
4. Fru Inger Jensen, De gi. hjem, 80 år.
5. Elna Frandsen, Mellemgade, 70 år.
9. Viggo Jensen, Skolegade 8, 50 år.
10. Karoline Hjøllund, Bækgårdsvej 10, 
60 år.
17. Slagter Chr. Vestergaard, Klokke
bjergevej 38, 50 år.
19. Fru Ruth Mortensen, Langagervej
17, 50 år.
20. Karen Jørgensen, Langagervej 13, 50 
år.
23. Mikkel Nielsen Mikkelsen, Bredgade 
102, 90 år.
24. Kathrine Vendelbo, Nygade 21, 75 
år.
26. Fru Johanne Karlsen, Marupgård, 60 
år.
27. Aage Høgfeldt, Nygade 26, 70 år.
28. Agner Jensen, Solvænget 1, 60 år.
29. Fru Gerda Malthe Johansen, Øster
vang, 80 år.

Marts
3. Karl Heldgaard, Ähvile, 85 år. - Carl 
Vidriksen, Østre Allé 81, 50 år.

6. Bud Ib Jakobsen, Skjern Rutebilsta
tion, 50 år.
8. Petra Andersen, Voldgade 11, 70 år.
9. Karen Mortensen, Amagrvej 10, 65 år.
12. Gdr., Gunner Pedersen, Adelgård, 
Änum, 60 år.
14. Fhv. gdr. Kr. Pedersen, Violvej 8, 
70 år.
23. Sygehjælper, frk. Anni Larsen, Ven
dersgade 3, 30 år.
30. Forstander H. B. Rønne, Drossel vej 
17, 60 år.
31. Fhv. skorstensfejer Hans Aage Niel
sen, Chr. Hansensvej 3, 50 år.

April
I. Petra H. Sørensen, Bredgade 4, 60 år.
3. Kirstine Vest, Vardevej 104, 70 år.
6. Husmand Johan Chr. Iversen, Skygge
husvej 1, 75 år.
9. Ester Riisager Pedersen, De gi. hjem, 
65 år.
10. Metha Ramsing Jacobsen, Lundevej 
14, 70 år.
13. Ellen Gregersen, Klokkebjergvej 64, 
70 år. - Møbelfabrikant O. Bank Larsen 
60 år.
14. Autoforhandler Vagn Lundorff, Fre
densgade, 50 år.
15. Fru Gudrun Nielsen, Nylandsvej, 
70 år.
21. Kirsten Mortensen, Ganer, 75 år.
22. Fru Maren Rudolf, Poppelallé 30, 
80 år.
24. Typograf Vagn Toldam, Klokke
bjergevej 25, 50 år.
27. Fru Horskjær, Østergade, 75 år.

Maj
3. Arbejdsmand Lauge Strandbygaard 
Jespersen, Bredgade 106, 70 år.
4. Radioforhandler Svend Nielsen, Ar
nolds Radio, Fasanvej 5, 50 år.
6. Jens Peder Jensen, De gi. hjem, 90 år.
7. Bankdir. Jacobi Olesen, Varde Bank, 
50 år.
9. Købmand Chr. Jacobsen, Vardevej 6, 
60 år.
II. Karen Madsen, Grønningen 24, 85 
år. - Tømrer Niels Arne Pedersen, Bred
gade 5, 50 år.
14. Olga Johnsen, Vardevej 67, 70 år.
22. Holger Jensen, Dalgårdsvej 1, 60 år.
26. Alma Pilgaard Hansen, Holstebrovej
66, 70 år. - Anders Fausing, Stauning- 
vej 48, 75 år.
31. Ester Nørgaard, Marupvej 34, 50 år.

Juni
3. Cykelhandler Martin Jensen, Bred
gade 46, 60 år.
5. Købmand P. Grene, Ånumvej, 80 år.
6. Fhv. snedkermester Chr. Pedersen, 
Østre Allé 26, 80 år.
8. Gdr. Peder Sørensen, Bækgård, 60 år.
11. Karen Sørensen, Vardevej 78, 70 år. 
13. Hans Bank Mikkelsen, Bredgade 62, 
60 år.

15. Gdr. Viggo Nørmark, Ringvejen 2, 
70 år. - Malermester E. Federau, 75 år. 
- Kirkegårdsleder Knud Matthiesen, 50 
år.
17. Johanne Ladekjær, Østervang 16, 
75 år.
22. Fhv. manufakturhandler L. M. Ok- 
kels Jensen, Bredgade 78, 85 år.
25. Ejnar Christensen, Østre Allé 28, 60 
år.
26. Konsulent Poul Søndergaard, Natter
galevej 4, 50 år.

Juli
6. Ungdomsskoleinspektør D. Davidsen, 
Marup, 60 år.
13. Landmand P. Olesen, Tulipanvej 11, 
60 år.
19. Marie Nørrum, Svalevej 1, 70 år.
25. Inger Dalgaard, Langagervej 37, 50 
år.
26. Fhv. gdr. Hans Chr. Iversen, Øster
gade 90, 70 år.
28. Pakhusarbejder Henrik Wittrup Tho- 
rup, Ånumvej 16, 50 år.
29. Peder Opstrup, Østre Alle 32, 70 år.

August
2. Maja Rahbæk Larsen, Bredgade 94, 
75 år.
3. Kristine Mathiesen, Løvensgade 13, 
60 år.
5. Isse Olsen, De gi. hjem, 90 år.
11. Jens Chr. Hansen, Ganer Møllegård, 
80 år.
12. Helge Sikjær, Østergade 83, 50 år.
15. Jens Bertelsen, Danmarksgade 21, 60 
år. - Johannes Poulsen, De gi. hjem, 
80 år.
17. Fru Dagmar Jacobsen, Klostervej 1, 
80 år.
18. Karen Vognbjerg, Tulipanvej 1, 60 
år.
20. Aage Mortensen, Klostervej 34, 70 
år.
24. Gårdejer Eli Myhre, Marup, 60 år.
30. Anne Jensen, Violvej 6, 75 år.
31. Karen Marie Jeppesen, Holstebrovej, 
70 år.

September
7. Møbelfabrikant Svend Kousgaard, 
Silga Møbler, 50 år.
8. Gdr. Thimes Christiansen, Marup, 75 
år.
9. Erna Madsen, Klokkebjergvej 18, 70 
år. - Thora Hahne Christensen, Bred
gade 14, 85 år. Fru Gerda Nielsen, Bæk
gårdsvej 27, 50 år.
10. Vognmand Erik Larsen, Bredgade 
17, 50 år.
14. Fhv. gartner Niels Chr. Nielsen, 
Bredgade 18, 90 år. - Murerm. Svend 
Aage Husted, Engtoften 13, 60 år.
16. Manufakturhdl. Harry Bank 80 år. - 
Fru Karla Vestergaard, Kjærs Allé 14, 
50 år. - Johanne Lauridsen, Østre Allé 
73, 85 år.
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24. Christian P. Jensen, Østergade 31, 
70 år. - Tømrer- og snedkermester Ver
ner Nielsen, Ånumvej 7, 60 år.
27. Peder Nørremark, Ringkøbingvej 3, 
70 år.
28. Kristine Krejbjerg, plejehjemmet 
Klokkebjerg, 75 år.
29. Møbenhandler Jens Andersen, Finke
vej 7, 70 år.

Oktober
3. Pens, telefonistinde Ellen Jensen, 
Klokkebjerg, 85 år.
5. Direktør J. Chr. Hasager Kirk, Birk
vej 1 B, 50 år.
11. Sine Bech Andersen, Øster Smede
gårdsvej 2, 80 år.
14. Jens Ingvard Nielsen, Mellemgade 
7 B, 80 år.
17. Poul Stenbæk Jensen, Albækvej 1, 
60 år. - Inger Agerbo, Fredensgade 80, 
60 år. - Kirstine Laursen, Pileallé 27, 
70 år.
20. Metha Graversen, Mellemgade 7 B, 
80 år. - J. K. Ruby, Danmarksgade 8, 
75 år.
26. Ejnar Jeppesen, Central-Vaskeriet, 50 
år. - Birgitte Madsen, Vardevej 48, 80 
år.
29. Fru Jacobine K. Hansen, Østergade 
53, 80 år.

Eksaminer og 
svendeprøver HF
Susanne Andersen, Birgitte Gjerulff Ja
cobsen, Anette Storbank Pedersen, Jens 
Peter Rejkjær, Børge Haahr Andersen, 
Per Dalgaard-Jensen, Jill Enoch.

Studentereksamen
Sproglig: Joan Vilhelmsen, Elisabeth 
Gjerulff Nielsen, Tove Bomhøft, Claus 
Jacobsen, Birgitte Jensen, Heike Elisa
beth Gordt, Dorthe Fynboe, Randi Høg
høj, Ulla Højbjerg.
Matematisk: Jens Richardt Møllegaard 
Jepsen, Niels Linder Abildgaard, Kurt 
Nørmark, Dorrit Hansen, Knud Erik Es
march Pedersen.

Realeksamen
Gert Udengaard, Susanne Agerbo, May- 
britt Buur Poulsen, Steffen Bornhøft, 
Ole Hansen, Kenneth Henningsen, Jan 
Nielsen Korsholm, Jesper Ørskov Lar

sen, Knud Stenbæk Nielsen, Frank Ole
sen, Ejner Søgaard Poulsen, Bo Wag
ner, Johanne Vesterby Andersen, Mona 
Kamp Andersen, Birthe Lyager Jensen, 
Charlotte Kjærsgaard Jensen, Hanne 
Mary Jensen, Anette Jessen, Anette 
Holm Nielsen, Susanne Bissenbacher Ol
sen, Anne Marie Rahbek, Helen Rah- 
bek.

Andre eksaminer
Lisbeth Brøndsted har på Danmarks 
Farmaceutiske Højskole i København 
bestået farmeceutisk kandidateksamen. 
Niels Peter Lindhard, s. af landinspektør
K. L., Engtoften 11, har bestået juridisk 
embedseksamen ved Københavns uni
versitet.
Kørelærerprøve er i Viborg bestået med 
ros af kørelærer Jørgen Hardy Kruse, 
Århus, s. af kørelærer Hans K., Skjern. 
Poul Anders Husted, Skjern, har be
stået lærereksamen fra Herning semina
rium.
Poul Jensen, s. af Holger J., Vejlen 5, 
har på handelshøjskolen i Århus bestået 
eksamen som cand. mere, i regnskab.

Svendeprøver
John Hjorth Kristensen har bestået 
svendeprøve med ros som sætter på 
Herning tekn. skole. Udlært i Strandby- 
gaards Bogtrykkeri.
På Holstebro tekniske skole har Hen
ning Overmark Dyrberg bestået svende
prøve som slagter. Udlært hos T. Ben- 
nedsen, Skjern.
Inden for tømrerfaget har følgende be
stået svendeprøve på Herning tekniske 
skole: Esbern Suhm Kinch, bronze (ud
lært hos Brdr. Lange, Tarm), Knud 
Færge Petersen (Hans Juul Mikkelsen, 
Skjern), Tage Nielsen (M. Tage Laursen, 
Skjern), Christian Villandt Jensen, ros 
(Harry Hansen, Skjern), Steen Stenbæk 
Nielsen (F. Berg Jakobsen, Skjern), Kar
sten Gundesen (Arne Jensen, Skjern), 
Jens Karl Flinker Nielsen (V. Damgaard 
Jensen, Skjern).
Verner Fomsgaard, s. af optiker P. F., 
Østergade, har fået tildelt Anna Hou- 
gaards legat for bedste svendeprøve i 
Ringkøbing amt.

Jubilæer
Januar 1976
15. Værkfører Ingvard Mortensen, Lang
agervej 17, har været ansat på beton- 
varefabrikken Løven i 25 år.

Marts
1. Falck-redder Thorvald Jørgensen, 
Danmarksgade 36, 25 års jubilæum som 
medarbejder ved Falcks Redningskorps.

April
9. Slagtermester Aage Nielsen, Skjern 
Eksportslagteri, 25 års jubilæum som 
ansat ved CWS-slagterierne.

Juni
1. Kontorchef Orla Krogh Hansen, Eng
toften 10, 25 år i A/S Skjern Bank.

Juli
12. Landpostbud Niels Pedersen, Sol
vænget 17, 25 år ved postvæsenet.

August
50 års jubilæum. Afgangsklassen fra

Skjern Realskole 1926. 15 elever af 18 
var mødt op.

September
1. Smed Juul Jensen, Lindealle 10, har 
i dag været ansat på maskinfabrikken 
Herborg i 25 år. - Sikringsbetjent Henry 
Nielsen, Lundevej 28, 25 år som medar
bejder ved DSB.

Oktober
24. Soldaternes venner i Skjern-kredsen 
fejrer 70 års jubilæum.

Udnævnelser
Januar 1976
1. Skjern politistation har fået 2 nye po
litibetjente som afløsere for Orla Duedal 
og Ingemann Pedersen. De nye er politi
betjent Jens Kastbjerg Andersen fra 
Bramminge og politibetjent Kaj Eriksen 
fra Gentofte.

Februar
1. Jens Peder Larsen, Skjern Bank A/S, 
er udnævnt til bankfuldmægtig.

Marts
1. Lærer Knud Axelsen tiltræder som 
viceskoleinspektør på Byskolen. - Vice
skoleinspektør Kurt Hougesen, Bysko
len, er udnævnt til skoleinspektør ved 
Forældreskolen i Århus.
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August
1. Skoleinspektør J. Østlund, Kirkesko
len, tiltræder stillingen som ledende sko
leinspektør, da skoledirektørembedet ef
ter K. Kristensens afgang ikke oprettes 
igen.

Professor Th. Herborg Nielsen, s. af fru 
Nina Jacobi Nielsen, Skjern, er blevet 
udpeget til leder af et nyt forskningspro
jekt, som skal beskrive Danmarks situa
tion ved slutningen af 1980’erne.

Dødsfald 28. Mette Elise Nielsen, Klokkebjerg, 
96 år.

Hædersbevisning
Oktober
8. Fhv. gdr. Jens Smedegaard Morten
sen, Skjern, er blevet tildelt Foreningen 
af Jyske Landboforeningers sølvmedalje 
for fortjenstfuld landøkonomisk virke.

November 1975
8. Ane Barbara Lauridsen, Danmarks
gade 3, 74 år.
10. Ole Peder Mortensen, Bredgade 144, 
98 år. - Fhv. gdr. Henrik Kjærgaard 
Nielsen, Vester Marupvej 5, 73 år. - 
Fhv. gdr. Chr. Madsen, Kongevej 33, 74 
år.
17. Fhv. gdr. Niels Sørensen, Løvens
gade 17, 67 år.

December 1975
1. Fhv. gdr. Søren Christian Christensen, 
plejehjemmet Klokkebjerg, 88 år.

15. Ejla Agergaard Christensen, Eng
havevej 8, 54 år.
19. Anders Munk-Madsen, Klokkebjerg, 
81 år.
20. Kirstén Marie Knudsen, Mellemgade 
7 B, 89 år.
21. Fhv. gdr. Jens Sørensen, Vardevej, 
80 år.
25. Fru Mette Marie Christensen, De 
gi. hjem, 84 år.
28. Helga Cecilia Christensen, De gi. 
hjem, 76 år.
29. Carl Georg Herborg Olesen, Pileallé 
8, 58 år.

Januar 1976
2. Mariane Frederikke Petersen, De gi. 
hjem, 82 år.
4. Hans Peder Madsen Pedersen, Lang
agervej 15, 69 år.
26. Fhv. gdr. Anders Peder Lauridsen, 
Østergade 36, 75 år.
29. Fhv. gdr. Peder Mortensen, Glente
vej 7, 71 år.

Februar
1. Jens Laurids Bjerg Andersen, Konge
vej 14, 63 år.
4. Ane Marie Nielsine Pedersen, De gi. 
hjem, 90 år.
8. Gustav Møller Johnsen, Albæk, 64 år.
10. Jens Cecilius Madsen, Klokkebjerge- 
vej 78, 76 år.
14. Thuesine Madsen, Holstebrovej 75, 
68 år.
25. Karla Elvine Bro Jespersen, Bred
gade 106, 70 år.

Marts
12. Fhv. gdr. Niels Nielsen, De gi. hjem, 
92 år.

14. Fhv. gartner Andreas Nielsen, De gi. 
hjem, 85 år.
16. Fhv. gdr. Andreas Jensen Koldsø, 
De gi. hjem, 77 år. - Krista Marie Lau
ritsen, Østre Allé 32, 77 år. - Birgitte 
Cathrine Nielsen, De gi. hjem, 93 år.
17. Ane Marie Mortensen, Bredgade 144, 
66 år.
19. Kirsten Marie Nielsen, De gi. hjem,

88 år. - Vilhelm Hansen Stendorf, De 
gi. hjem, 85 år.
20. Jens Byskov Jensen, De gi. hjem, 72 
år.

21. Snedkermester Niels Emil Jensen, 
79 år.
22. Mette Katrine Jensen, De gi. hjem,
91 år. - Chr. Laursen Thorup, De gi. 
hjem, 83 år.
24. Hans Chr. Hansen (Pilgaard), Hol
stebrovej 66, 78 år.
25. Inger Marie Smith, De gi. hjem, 75 
år. - Karen Pedersen, Violvej 17, 59 år.
26. Fhv. gdr. Anders Peder Lauridsen, 
Østergade 36, 75 år.
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29. Fhv. grosserer Knud Mortensen, 
Glentevej, 71 år.

April
1. Anna Laura Marie Astrup, De gl. 
hjem, 80 år.
2. Jensine Kristine Hansen, De gl. hjem, 
88 år.
8. Louise Clausen Sørensen, Østergade 
86, 60 år.
12. Kirsten Marie Nielsen, De gl. hjem, 
94 år.
13. Anna Sigrid Christensen, De gi. 
hjem, 85 år.
20. Fhv. pølsemester Alfred Jørgensen, 
Svinget 24, 65 år.
22. Fhv. viktualiehandler Andrea Mor
tensen Overgård, Nygade 1, 88 år.

29. Guldsmed Eric Sperlig, 54 år.

Maj
1. Frisørelev Poul Mastrup, Bredgade 
130, 16 år.
13. Mariane Clemmensen, De gi. hjem, 
91 år.
14. Anna Else Pedersen, Langagervej 19,
79 år.
16. Jenny Gammelgaard Christensen, De 
gi. hjem, 78 år. - Mekaniker Bent Fry- 
dendahl Mikkelsen, Kjelstrupvej 2, 23 
år. - Mary Jensen, Nylandsvej 31 A, 61 
år.
18. Ane Margrethe Jensen, De gi. hjem,
80 år.
24. Magda Pedersen, Østergade 56, 69 
år.
26. Hansine Mortensen Kristensen, Klo
stervej 10, 84 år.

Juni
4. Anne Johanne Jørgensen, De gi. hjem, 
89 år.
5. Dagmar Sørensen, Vestervænget 26, 
72 år.
13. Smedesvend Gudmund Christensen, 
Skjern, 47 år.
19. Fru Emma Andersen, Åvangen 4, 
70 år. - Arne Richard Mortensen, Spæt
tevej 1, 55 år.
25. Søren Peder Jensen Søe, plejehjem
met Klokkebjerg, 98 år.

Juli
2. Lars Jensen (Søndergaard), plejehjem
met Klokkebjerg, 81 år.
6. Hanne Vestergaard, d. af sliber V., 
Bredgade 5, 12 år.

August
3. Thomas Peder Thomsen, De gi. hjem, 
77 år.
4. Bestyrer Svend Aage Markussen, 
Ringkøbingvej 17, 45 år.
6. Petrea Bolette Kristensen, De gi. hjem, 
76 år.
8. Elisa Leopoldine Johannesen, De gi. 
hjem, 88 år.
10. Hans Rahbek Gadegaard, Klokke
bjerg, 70 år.
16. Fhv. smed Charly Christensen, Her
ning, tidl. Skjern, 72 år.

19. Karl Nielsen Fusgaard, De gi. hjem, 
79 år.

14. Johanne Christine Strandbæk, Klok- 
kebjergevej 68, 74 år.

28. Signe Jacobsen, plejehjemmet Klok
kebjerg, 62 år. - Sørine Knudsen, De gi. 
hjem, 86 år.

15. Fhv. redaktør Svend Jensen, Bred
gade 62, 81 år.
19. Fhv. fotograf Hans Buchvald Chri
stiansen, Klokkebjerg, 79 år.
21. Niels Skytte Lauridsen, Nygade 43 A, 
81 år.
25. Karen Laurine Sørensen, Spurvevej 
5, 60 år.

30. Jens Arnholt Laursen, Kongevej 9, 
58 år.

Oktober

6. Jes Møller Lillelund, Løvensgade 19, 
61 år.

September
13. Ane Marie Andersen, Pileallé 25, 
76 år.

12. Hans Peder Sahl, Østergade 27, 64 
år.
26. Fhv. murerarbejdsmand Ole Mari
nus Andreasen, Møllegade, 72 år.
30. Hans Kristian Karl Heldgaard, 
Ahvile, 85 år.

30



af (Bads ^aadif ïlongrç til ganmarl:, dq tbidçrs

ag (Botlirçrs, gering fil j&tyiuig, gal^n, ^tormarn, 

gitmarfl^n, åfønenbarg ag ©Idenborg,

Gøre vitterligt:



...det betaler sig i

HOTEL SKJERN
Telefon 35 13 00

Besøg vor hyggelige
BAR

Byens 
Brødfabrik
serverer hver dag 
udsøgt bagværk for 
indbyggerne
i Skjern*

Anerkendt køkken
Selskaber med indtil 350 kuverter 

modtages

Bredgades Slagter
v/ Leo Andersen

Forretningen 
med kvalitetsvarer

TELEFON
35 04 59 og 35 02 65



SKjern bene
Kommunens og egnens lokale bank. 
En moderne bygning - en moderne bank. 
Vi følger med tiden, og har De et økonomisk 
problem - stort eller lille - så er De altid 
velkommen i

AKTIESELSKABET

A) SKJERN BÆNK
6900 Skjern . Tlf. 07-351333


