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Forord.

Med hjælp fra personer uden for Det lokalhistoriske arkiv er det igen

lykkedes at samle et årsskrift.
Vi håber, at årsskriftet giver behagelig læsning i en ledig stund.

Lokalarkiver har haft et turbulent hr. Først og fremmest er der lagt en

del timer ved renoveringen af den gule bygning, hvor vi i samarbejde

med en del andre foreninger fik aftalt lokaler til arkivet.

Efter renoveringen er såvel Timring, Nøvling samt Vildbjerg flyttet
til gode og lyse lokaler, men der forestår en del oprydningsarbejde
fra tidligere år, hvor pladsen var trang og en del materiale opmagasi-

neret andet sted.

Endvidere blev der en god plads til Kajs autografmuseum i det tidli-
gere skolebibliotek. Desuden er Kajs autograffliser lagt ned r etttlør-
ne af "den gule". At autografmuseet er i gode rammer og gode hæn-

der, betyder meget for lokalarkiverne, som for et pat ilt siden blev
overdraget tilsynet med Kajs museum.

I et lokale er der indrettet EDB m..v. så gæster kan benytte kirkebø-
ger, folketællinger samt gØre brug af de elektroniske hjælpemidler.

Lokalarkivet er stadigvæk interesseret i fotos, dokumenter, ældre

avisudklip m.v.

På vegne af lokalhistorisk arkiv

Kristian Mosekjær

Knud Sørensen
Kørl Gregersen

God læselyst.

Arne Sørensen

Niels Korshøj



D en GuIe,%*fitg';,[i,$'bj erg Folke.

Fra silkehandsker, over brosten og glasskår til
FugI Fønix

v/ Niels MøIler P oulsen - tidligere lærer ved
Vildbjerg skole

Champagnefarver og silkehandsker

Da jeg kom til Vildbjerg i lg73 som meget ung lære r, yarDen Gule
Bygning slet ikke gul - snarere cremehvid eller champagnefarvet,
hvis man skal prøve at hæve niveauet til noget klassisk eller fint.

Men derfor var bygningen alligevel markant og, syntes jeg dengang,
temmelig anakronistisk, som den 1å der med påklistret kontor og mel-
lembygning, omgivet af tilbygninger af enhver art med forskellige
taghældninger eller med fladt tag, men uden undtagelse med røde
mursten og brune eller sorte vinduesrammer.

Men bygningen fungerede skam i sin oprindelige multifunktionelle
stil med undervisningslokaler og beboelse. Fx boede skolehallens
pedel etpar år forinden i kælderen, og da jeg startede som lærerboe-
de han og familien på 1.sal og det gjorde Frøken Livbjerg også. Og

hun bragte skam'stil over den gamle bygning (husk - allerede den-
gang var huset 65 år gammelt). Frøken Livbjerg hedder jo rigtigt
Marie Livbjerg, men for mig forblev hun altid Frøken Livbjerg. Hun
var i sine unge dage studiekammerat med min mor. De blev begge
uddannet til såkaldte småbørnslærerinder på Snoghøj, såjeg havde
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fået strenge ordrer om at aflægge Marie Livbjerg enhøflighedsvisit

snarest. Det nåede jeg nu ikke, føt Mane aflagde mig og min hustru

et besøg i vores nye lejlighed på Ejsingkjærvej. Og det var altså her,

jeg første gang mødte Marie, der var fornemt klædt, ifør1u hat og hvi-

de silkehandsker, som hun tog af, inden hun gav hånd. Jeg har altid

siden forbundet Den Gule Bygnings semiroyale arkitektur med Mari-

es fremtoning den dag i maj 1913. Husk pil atjeg - i modereret form

- tilhørte 60'er generationen med halvlangt hår og fløjlsbukser.

Senere på året kom jeg selv til at undervise i Den Gule Bygning i

klasseværelse nr. 12 (klasseværelset nærmest lærerværelset). Den-

gangvar bygningen blevet moderniseret med store teaktræsfarvede

vinduer med termoruder og brune træpaneler overalt på væggene. Ja,

selv de gamle fyldningsdøre var blevet shinet op med teaktræspla-

der!! Alligevel var det jo skolens gamle del! Realklasserne gik i vo-

res nye, flotte og moderne vestfløj med hvide vægge, centemrm og

diverse grupperum.



Men da min S.klasse var en almen klasse, kunne vi godt bruge den
gamle bygning.

sådan såbygningen altsåud i 1973 ogdet gjorde den også i 19g3,
hvor vi fejrede skolens 75 års fødselsdag med en featureuge, hvor der
blev sat fokus på "gamle dage" og dermed også på Den Gule Byg-
nings dramatiske og velkendte historie om sognerådet, der måtte gå
af pb grund af deres "ødselhed" i forbindelse med skolens tilblivelse.

Brosten og glasskår

I årene herefter blev bygningen langsomt slidt. Slid fra de mange
elever, få kommunale penge til renovering og tidens tand giorde det
til en kamp at holde bygningen i form, selv om vores lokale rcngø-
ringsfirma, Beffy Rasmussen og Co., gjorde, hvad de kunne for at
holde den pæn

I starten af 90'erne gav et projekt med bl.a. salg af rødvinkunstigt
åndedræt: Udvendig renovering af facaden ud mod vejen. Gul maling
og sprossede ruder samt en ny fordør i mørk kongeblå. Desværre var
der ikke penge til at fuldføre projektet, så bygningen så nu noget
mærkelig ud: Ny "gammel stil" ud mod Burgårdsvej og "moderne",
men nedslidt stil i gavlene og ud mod skolegården.

Herefter forfaldt bygningen. Forkert (plastik)maling samt generelt alt
for fii penge til renovering og vedligehold samt udsigten til en helt ny
skole halwejs i Timring gjorde, at bygningen efterhånden så temme-
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lig brugt og livstræt ud. Udvendigt blev der ikke brugt mange penge,

og indvendigt blev der efterhånden slidt hul i linoleumsgulvene.

Da bygningen af en ny skole blev vedtaget i 2003, var dødsstødet sat

ind. Elever og lærere flyttede i2007 til Bjørnkærvej, og skolen stod

tom, medens politikerne - nu i den nye storkommune Herning disku-

terede, hvad man skulle stille op med den plejekrævende patient.

Mens beslutningsprocessen stod på, kom hele skolen til at ligne

noget, vi havde imporleret fra Østberlin eller Nørrebro:

Ruder blev smadret med brosten, der blev pillet op fra skolegården.

Stensætninger og andet blev væltet og smadret. De gamle klassevæ-

relser flød med glasskår og affald fra kasseret og ikke {ernet inven-

tar. Intet blev ryddet op - der blev blot sat nødtørftig træbeklædning
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hen over de smadrede ruder og så lukkede man oven ikøbet for var-
men, så indeklimaet i bygningen blev alvorligt forværret.

Resultat et af byrådets overvejelser blev , at, dadet ville koste ca. 6

millioner kroner at sætte huset i stand, skulle den enten sælges eller
rives ned sammen med resten af Vildbjerg Skole. Da ingen ville købe
huset, gik nedrivningen af vildbjerg Skole i gang - først de mange

og yngre røde tilbygninger

Fønix

Imidlertid havde en flok pensionerede lærere hele tiden holdt nogle

kvartalsvise sociale sammenkomster i lokale nr. 12 (mit gamle klas-

seværelse), som blev forsøgt holdt hyggelig og rent. I starten var det
ikke så svært, da der både var var(ne, vand og køkken-/toiletfacili-
teter til rådighed. Efterhånden blev sammenkomsterne dog noget
anstrengte : Først r ø g køld<en-/toiletfaciliteteflle, efterhånden som den

øwige del af skolen blev revet ned, og senere blev der lukket for
varnen.
Alligevel fortsaffe sammenkomsterne, og anførtaf den tidligere lærer

Grethe Gottfredsen, der også er formand for den lokale kunstfor-
ening, blev der rettet henvendelse til Herning Kommune med henblik
ph atbevare bygningen som en slags lokalt kulturhus.

Efterhånden kom flere interessenter med i billedet, heriblandt de lo-
kalhistoriske arkiver, der også manglede lokaler på sigt. Det politiske
fodarbejde gik i gang, og selv om meningerne om en redningsplan

for bygningen var meget delte - også i Vildbjergby,lykkedes det at

få Kultur- og Fritidsudvalget gjort interesseret.



Resultatet blev en bevilling på 750.000 kroner, altså langt fra de 6

millioner, kommunens forvalt-ning havde regnet sig frem til som

nødvendig kapital. Der var blevet dannet en styregruppe, og vi skulle

i gruppen sige ja eller nej til tilbuddet, der også indeholdt en klausul

om, at lokale kræfter skulle lægge en betydelig arbejdskraft bug, hvis

pengene skulle udbetales. Og så skulle vr i øvrrgt selv vedligeholde

bygningen fremover!

Vi valgte at sige ja tak til tilbuddet, og anført af styregruppens for-

mand, tidligere varrnemester Niels Peder Nielsen, gik en broget for-

samling af pensionerede lærere, læreres ægtefæller, tidligere smede

fra varmeværket, pensionerede håndværkere af enhver slags samt

folk fra de lokalhistoriske arkiver, folk fra kunstforeningen, folk fra
Kajs Autografmuseum og lokale billedkunstnere, i gang med arbejdet

først på året i 2009.

3600 arbejdstimer senere rejste Den Gule Bygning sig så igen som en

anden Fugl Fønix - fra ruindynge til et fuldt funktionsdygtigt kultur-
hus - godt hjulpet på vej af bidrag fra lokale og et par større sponso-

rer.

Begivenheden blev fejret med indvielse fredag den 28. august. Alle
brugere i bygningen var klar med musik, særudstilliger, ferniseringer

og andet.

Begivenheden blev et tilløbsstykke: Omkring 400 mennesker fra

fi"* og især nær var mødt op for at se bygningen og smage på pin-
demadder og hvidvin.
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Så da kulturudvalgets formand Johs. Poulsen havde klippet detrøde
silkebånd over, gik der over en halv time, før de sidste gæster kunne
komme ind i bygningen.

Huset fremstår i dag - 101 år gammelt - helt nymalet med kalkfarver
udvendigt. Alle vinduer og døre er skiftet til stilen fra det i 1996 på-
begyndte renoveringsarbejde: Sprossede ruder i lysegråt og mørkeblå
døre.Indvendigt er alle lokaler blevet malet i lysegrå farver og samt-

lige døre er renoveret tilbage til gammel stil eller i det mindste malet
i lyse farver. Alle lofter er blevet malet hvide og gulvbelægningen er

blevet renset og poleret eller udskiftet til nyt. Der er indrettet lokaler

til den lokale kunstforening, til de lokalhistoriske foreninger, til Her-
ning billedskoleludøvende kunstnere, og så er der blevet indrettet tre
dejlige mødelokaler. Der er reetableret et tekøkken og to toiletter på
1.sal, og der er blevet indrettet nyt køkken og handicaptoilet i stue-
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plan, så huset er igen fuldt funktionsdygtigt, og det er i skrivende

stund taget i anvendelse af de forskellige brugere.

Fremtiden ser lys ud, hvis ikke politikerne trækker tæppet væk under

projektet: Vi er blevet bevilget et årligt driftstilskud til lys, vand og

varrne, og så er det meningen at en bestyrelse skal sØrge for at drive

bygningen, der gerne skal bruges og lånes ud så meget som muligt.

Så i dag - 101 år efter at skolen blev bygget - fremstår bygningen

igen harmonisk, flot og - frem for alt - frilagt for de mange tilbyg-

ninger. Facaden er i orden og indvendigtløber blodet igen iltet og frit
rundt i de afkalkede blodårer: Der er aktivitet og viden, og der er

igen undervisning i den gamle bygning.



GABRIEL KOCH

Sognepræst i Vidbjerg-Nøvling-Timring sogne 1885- 1889.

v/ Niels Korshøj

Gabriel Koch betegnes som en af de meget betydelige præster, der

har virket her. Han var søn af C. F. Koch der var sognepræst her fra
1865 til 1873 og senere stiftsprovst i Ribe.

Gabriel Koch efterfulgte Ed. M. Nyeborg som var svært engageret i
den indremissionske vækkelse på egnen.

Om det første møde med Vildbjerg, som barn, skriver Gabriels søster

Ulrikke, efter en køretur i hestevogn på flere dage fra hjemmet i Ri-
be: Vi sov og døsede vist; thi det står først klart for mig, da vi kom

kørende ad Timringvejen. Vi
havde altså passeret herre-

gården Møltrup og Timring
Kirke og havde nu engen

med bækken på venstre

hånd, og herfra så vi ind mod
præstegården med haven,

den dejlige have, der strakte

sig langs engen sydpå.

Børnene holdt meget af ste-

det. Fru Koch fortalte bibel-

historie. Gabriel blev ual-
mindelig §ndig i bibelhisto-
rie, især i det ny testamente.

Der blev en tid holdt en 1æ-
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rerinde, men dabørnene blev stØrte, kom der en dygtig seminarist,

hr. Michaelsen som huslærer. Derved blev børnene godt oplærte også

ypperligt i tostemmig sang. Sprogene læste pastor Koch selv med

dem. Gabriel skriver: Min fader gav os dog det bedste. Hans under-

visning i bibelhistorie og historie mærkede os for hele livet. Når han

læste fransk, og navnlig latin med mig, var det jo strengere. Jeg må

tilstå, at jeg somme tider" flØd" de afbrydelser, der fremkom i under-

visningen ved, at " der kom en mand der skulle tale med fader".

At der også var tid ttl at lege og lave skarnsstreger viser en anekdote.

En Poul Thomsen var pil besøg i præstegården i et sogneanliggende.

Han fortæller: Ude i gården kom præstefiuen, og hun var vred. Dren-

gene Carl og Gabriel havde ombyttet æggene under liggende høns;

det var jo en slem historie, synderne var begge til stede, og faderen

sagde, at de rigtignok skulle lade moders høns ligge i fred. Historien

må have gjort indtryk på præsten, for da de var kommet hen i porten,

siger han til Poul Thomsen: " Gud fri os for skikkelige drenge!". "De

haar a tit tænt o", siger P. Thomsen.

Gabriel tog sin studentereksamen fra Viborg Latinskole i 1876. Som

traditionen nærmest bød - Gabriel var ud af en slægt af præster i flere

generationer begyndte han efter studentereksamen på teologien. Han

blev kandidat i 1883. Herefter tog Gabriel på en studiereje til Erlan-

gen i Tyskland 1884- 85. Faderen siger om indtrykkene. Gabriel

fortæller om de forvirrede kirkeforhold i Tyskland med den liberale

teologi. Han har med en tysk præst drøftet spØrgsmålet om " Græn-

serrre for de kristeligt tilladelige afvigelser i troen", og medens tyske-

ren ingen grænser kunne angive, er den unge danske teolog gået ud

fra dåben og trosbekendelsen. "Man mærker", sktiver hat, at vi dan-

skere er prægede af Grundtvig. Der er her i Tyskland et stort dilem-

ma; enten må vi gå til Rom for at fil at vide, hvad der er ueftergive-
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ligt i troen, eller vi må gå til dåben og se på indgangsbestemmelser-
ne. Kirken må jo dog kunne sige, hvad der er den sande kristendom. -
---Det står for mig aldeles klart, at grundtanken i Grundtvigs teologi
må trænge igennem, og de komplet forvirrede forhold i Tyskland er
at karakterisere som en tugtemester til denne grundtanke".

Til det, svarer så faderen: " Det forundrer mig, at du i Tyskland føler
dig mere stillet i alternativet " Rom eller Grundtvig". Jeg synes, det
mere må udtrykkes " Rom eller Luther", og at Luthers værk ingen-
lunde er afkræftet ved Grundtvigs. Skriften er og bliver dog det æld-
ste, fyldigste og originaleste dokument for Apostlenes kristendom,
om end trosbekendelsen er fanen. Jeg tror ikke at videnskaben no-
gensinde vil fa Skriftens betydning tilintetglort, men det vise sig, at

Luther begynder at vågne til live igen, og at hans værk ikke blot til-
hører historien." Gabriel synes herefter at have tilsluttet sig faderens

synspunkter.

Hjemkommet fra Tyskland, var Koch opsat pil at få et embede. P.

kug, der havde været sognepræst her fra 1873 til 1878 og nu præst

ved Sct. Jakobs kirke i København, ville gerne have den unge dygti-
ge teolog Koch som kapellan ved sin kirke, men Koch ville ikke til
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København. Menighederne i Vildbjerg- Nøvling- Timring ønskede

stærkt Koch til præst og således blev det. I en alder af kun 27 ir blev

Gabriel Koch indsat som præst her.

Der var på det tidspunkt stærke brydninger i den teologiske verden,

anført af modsætningerne Søren Kierkegård og Georg Brandes, men

Koch følte ikke disse vanskeligheder. Det var ham naturligt at gå r

sine fædres spor. Stiftsprovsten gav sin søn gode råd (en god varm
præstekjole----du må ikke gå alene i mørke aftener på heden; jeg er

selv faret vild----der blev givet råd om haven og stuehusets indret-

ning).

Koch var i sin tid i Vildbjerg ugift. Først i 1891 blev han gift med

Bertha Carstens.

Vildbjergyar, da Koch tiltrådte, blevet et brændpunkt for Indre Mis-
sion i Hammerum Herred. Der blev holdt møder på Møltrup under de

forskellige herskaber, missionær Lars Hansen vandrede troligt rundt
med sin bogtaske og var en velset gæst i præstegården. Lærer Kr.
Jakobsen, Nøvling blev indremissionær og kendt som en fremragen-
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de søndagsskolemand. Han var en stor hjælp for Koch i de søndags-

skoler, som Koch oprettede her.

I en række breve fra 1887, giver Gabriel Koch et billede af arbejdet
med bibellæsninger, årsfest i missionshuset, møder og forsamlinger.

Koch foretrak i øvrigt bedemøder for forsamlinger. Der var fart over
IM og menighedslivet!

Skønt optaget af moderne teologi, og skønt Koch under studierne i
Erlangen til dels havde sluttet sig til den grundtvigske opfattelse af
trosbekendelsen, optog han straks som præst Indre Missions ar-

bejdsmetoder. Brevene viser hvor store krav, der blev stillet til ham,

og den unge ugifte præst havde hverken tid eller lejlighed til at dyrke
præstegårdsidyl.

Koch var et skattet medlem af Herredskonventet og havde stor glæde

af athuse sine kolleger her og deltog med liv og lyst i forhandlinger-
ne.

Kun nødigtså man i Vildbje rg, atKoch i 1889 flyttede til Herning

som den ny Herning Kirkes første præst.

Som 32-årigblev Gabriel Koch provst. Efter en kort periode i Oden-

se, blev han biskop over Ribe Stift fra 1901 til 1922. På daværende

tidspunkt, hørte Vildbj erg-Nøvling-Timring pastorat under Ribe

stift.

Der kunne skrives meget om Gabriel Kochs udvikling efter tiden i
Vildbjerg, men det ligger uden for sigtet med denne artikel. Generelt

kan siges, at Koch ikke var indre missionsk ej heller grundtvigianer,

men at han gennem hele sit virke tilstræbte at" være præst for alle."
Grundlaget for det var en ærlig, gennemtænkt kristentro.
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Der kan i øvngthenvises til bogen: Biskop G. Koch af H. G. A. Jør-

gensen,1930.
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På tur med "Tøsen"
v/ Frank Guldager

Hvem er så "Tøsen", og hvad er hendes baggrund? Jeg tog kørekort
til bil og motorcykel hos Herning Køreskole i L957 . pris i alt kr.
282,50. Herefter købtejeg en brugt "vespa" scooter som blev brugt
til atkøre på arbejde samt forskellige ture,
I 1959 hørtejeg gennem min kammerat Svend Erik Iversen (Senere

Svend Eriks Buslinier), at der hos Shell i Vestergade i Herning stod
en Ford 1929. Jeg tog ud og så på den og byttede næsten lige over
med min Vespa. futig afgift og tillægsafgift for bilen var I S0 kr.
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Den første tid blev bilen brugt til mange sjove ture rundt på egnen

med vennerne, og da den havde trinbræt på begge sider og 4 døre,

skete det af og til at der var omstigning fra for- til bagsæde under

kørslen. Det bemærkes, at bilens topfart var ca.40-50 krilt.
Senere i 1959 fik jeg og min kammerat Jens Eriksen (søn af vogn-

mand Emst Eriksen, Nygade) en ide om at køte til Monaco r"TØ-

sen", som bilen straks var blev et døbt. Men først skulle hun laves

helt om!

Vi fik fat i en maler i byen. Johannes Poulsen, hvis sØn, Karl, havde

været lærling hos min far, Kr. Guldager. Han var med på ideen, som

han syntes lød spændende. Der blev brugt mange weekender på at ftt
Tøsen gjort klar. Selve bilen blev malet knaldgul med rød motor-

hjelm. Hjulene malede vi æggeformede, hvilket gav en helt speciel

effekt når vi kørte. Johannes Poulsen var noget af en kunstner, så han

dekorerede hende med flotte tegninger og tekster, såsom: " Do you
like my dust"- " Pas på trinet"-"Ley livet farligt"- " Tud ikke-

chaufføren sover"-" F,at Danish bacon" (hen over brystet på en dej-

lig, stor dame) og mange flere. Vi havde også installeret et " Ø-Ø-
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horn og et ringeapparut. Det var der rigtig meget sjov med på turen.
På den ene side af motorhjelmen havde vi malet enrød cirkel, hvor
der med sort stod vildbjerg. vi havde så pensel og maling med, og
når vi holdt på torvet i en storby, lavede vi en sort streg, en klat, og
så skrev vi byens navn. Bagpå var monteret et "spareur", som folk
kunne putte penge i. Der var rundt på pladen flere tekster, såsom "ein
mark macht 8 kilometer" På bagsædetvar anbragt en stor trækasse

fyldt med reservedele, telt, mad m.m. Vi havde fremskaffet ens buk-
ser, ternede skjorter og bowlerhatte, så nu var vi klar til turen.

!
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Vildbjerg - Monaco tur -retur

Turen startede fra skolegården bag den gule bygning ll9 1959,kL.

10. Det er således lige 50 år siden.

Jeg føfie dagbog på turen, og her følger uddrag fra den:

u9 1959.

Turen gik fra skolegården til Herning, hvor vi blev interviewet og

fotograferet til Folkebladet og Herning Avis. Herefter gik det mod

Kruså,, hvoftil vi nåede kl. 15.00. På hele turen gennem Jylland, var

der stor jubel over og tilråb til Tøsen. Efter megen sjov ved grænsen,

fortsatte vi gennem Flensborg mod Schleswig. Undervejs dertil hav-

de vi en punktering, hvilket fik os til at beslutte at holde for den dug.

Vi skiftede hjul, slog telt op og kl. 19.15, kunne vi sætte os og nyde

et glas vin, medens vi hørte populærmusik i radioen. Vi beslutter at

gå til ro tidligt for at starte tidligt i morgen.

2t9 1959.

Go' morgen! Vi har frosset lidt i nat, men efter en kop varrn kaffe var

der gang i lemmerne igen. Vi pakkede sammen, og kl. 6.00 startede

vi videre sydpå. Først fandt vi en servicestation for at fa efterset luft,
akkumulator, vand og benzin. Vi skiftede dækket om på reservehjulet

med det vi havde i Tøsen. På andendagen kørte vi gennem Hamborg,

Hannover mod Kassel. Vi nåede til ca.100 km. Nord for Kassel, hvor

vi drog ind på en campingplads.

På turen gennem Hamborg stod folk stille, 1o og vinkede til os me-

dens vi tudede med begge hom, lettede på bowlerne og ringede med

klokken.

t9



Da vi kom til Hannover, parkerede vi midt på torvet ved 16-tiden.
Der var stort opløb omkring os. På autobahnen mødte vi to tyskere på
tur i en minifiat. De rejste sig op i bilen, begge med en sjov maske
på, vinkede os ind til siden. Vi fik en god snak med dem. Vi fotogra-
ferede hinanden og kørte så videre. På campingpladsen nord for Kas-
sel, var der stort set kun danskere. Vi fik udvekslet synspunkter og
fik gode råd. Tøsen havde artet sig pænt. Eneste ulempe var en stop-
pet karburator, som vi hurtigt ordnede. Vi fik et glas ø1 på pladsens

restaurant sammen med værten og på hans regning.
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319 1959

Op kl. 6. Tøsen var flad igen, så vi måtte skifte hju1. Efter morgen-

kaffen tog vi på et værksted for det sædvanlige eftersyn. Derefter for

fuld fart gennem Kassel og Frankfurt til Rtidesheim, hvor vi, efter en

strøgtur tog ind på campingpladsen. Folk var helt vilde. De stimlede

sammen og spurgte og 1o. Efter at have rejst teltet, prøvede vi at gå

på værtshus i vor sædvanlige uniform. Den gik ikke, vi måtte tilbage

og skifte tøj.Derefter havde vi en fin aften, hvor vi lærte mange at

kende over et glas vin.-Strålende vejr, vi gik rundt i badebukser.

4t9 t959
Op kl. 7. Vask og oprydning, hvorefter vi kørte ned i byen og parke-

rede Tøsen midt på torvet. Først var vi en rundtur på vinfabrikken "
ASBAC
H URALT", hvor vi på snedig vis reddede os nogle glas cognac at

starte dagen på. Senere tog vi svævebanen til en stor statue på top-

pen. En skøn tur op over vinmarkeme. Vel nede ved Tøsen igen,

mødte vi et stort opløb af friske turister, og hun blev fotograferet på

alle sider og kanter. Efter at have besvaret spØrgsmål returnerede vi
til campingpladsen, spiste, tog en lur og derefter kunne vi ikke und-

være Tøsen længere. Vi kørte en dejlig tur langs Rhinen mod

Koblenz. Vi kørte ti1 en lille by ca. 12 km. væk, hvorefter vi vendte

tilbage til campingpladsen. I morgen er der vinfest. Schdn!

5t9 t959
Vinfesten begyndte kl. 15. Fra start, var vi sammen med 2 friske fyre

fra Karlsruhe. E,fter kort tid var vi en hel familie, da folk fandt ud af
hvem vi var og vore planer. Det skortede ikke på gratis omgange.

Der var kåring af vindronning, optog og musik over hele byen. Det

var en kæmpe oplevelse som foftsatte til ud på natten.

2l



619 1959

Afgang mod Karlsruhe. Stemningen var stadi ghøj, så den fik hele
afinen med klokke og tudehorn. Ved en pause i varmen,kørte en bil
op bag Tøsen. Det var en journalist fra en avis der hed"Landau
Post". Vi blev fotograferet og gav et interview. Kl. 16 nåede vi
Karlsruhe, fandt en campingplads og lavede mad. Maden var en pose

81å Bånd suppe. Det morede damerne i fælleskøkkenet meget. Efter
maden en tur i byen og så i seng.

[Jnden peilmrxcrme -

719 1959

Af sted mod Basel i Schweiz. Gennem de mange småbyer, hvor folk
1o og vinkede til os. Vi komtil grænsenkl. 16. Tolderne varmere
interesserede i bilen og os end hvad vi havde med.
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8t9 t9s9
Kl. 6 af sted mod Geneve. Det gik meget opad gennem en helt fanta-

stisk natur. Tøsen kogte lidt og måtte af og til have et 1ille hvil. Da vi
nåede Geneve, parkerede vi Tøsen midt på torvet. Fandt pensel og

maling frem for at fØre "stregen" videre. En tur rundt i byen og der-

efter af sted mod den franske grænse. Det var lidt underligt. Vi kørte

over en bro, og så var vi i Frankrig. Vi fandt et sted at overnatte i en

by ved navn "Nantur". Den ligger mellem bjergene, så vi kunne tyde-

hgthøre køerne med deres klokker. Byerne her var gamle og snavse-

de, men der var et spændende folkeliv.
9t9 t9s9
Tidligt op og af sted til Lyon for at købe benzinkuponer. Det var

svært at finde en bank, og da vi endelig fandt en, viste det sig, at vt

skulle have " det grØnne kort" med. Det havde vi glemt. Vi kørte så

videre til en by der hed "Valence", hvor vi købte benzinmærker. Tu-

ren gik derefter til byen "Montelimar" med stop der. Det var så

varmt.

10t9 1959

Stadig varmt, så turen forlsatte i badebukser. Det gik gennem "Fre-

jrs" og så videre til Cannes. Flot natur med bjerge, Middelhavet og

store villaer. Vi var en tur rundt i byen og på stranden. Vi fandt ud af,

at det ikke rigtig var et sted for Tøsen og os. Vi kørte lidt uden for
byen, tog et bad i Middelhavet og bestemte at overnatte i bilen, da

det var for dyrt på campingpladserne.

tug t959
Efter en tur i Middelhavet af sted til en tankstation for at få smurt.

Videre gennem byen, men pludselig i et stort kryds, gik Tøsen i stå.

Folk stimlede sammen for at tage billeder. Vi var klar over, hvad der

var galt. Vi steg ud, lagde vores bowlere på trinbrættet, åbnede kø-

lerhjelmen, skruede karburatoren af, rensede den, tog bowlerne på
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igen, en ind bag ruttet og den anden fat i startsvinget. Hun startede,

og det til stor rnorskab for publikum. Turen gik nu videre til Monaco,
som nok var det smukkeste på hele turen.

Bjerge, tunneller, stejle skråninger ned til Middelhavet og så selve

byen Monaco. En tur rundt i byen med alle de store spillehaller, pal-
mer, hoteller og flotte villaer. Vi fortsatte til en by "Menton" ved den

italienske grænse. Vi badede og dasede, da det stadig var brand-
varmt. Vi giorde holdt oppe i bjergene for at overnatte og skrive kort
hjem til familie og venner. VI HAVDE NU NÅef VORT UÅI,.

12-23 lg 1959. Hj emturen.
Ruten hjem gik fra Monaco til Monte Carlo, gennem Nice til Cannes,

derfra til Sct. Tropez, videre gennem Toulon til Marseille, Lyon,
Paris, gennem Bruxelles til Antwe{pen, Breda i Holland. Derefter til
Rotterdam, Amsterdam, Alkmoor, Harlingofl, Groningen og så ind i
Tyskland. Turen gik gennem Bremen, Hamborg, Kiel, Flensborg.

Over grænsen ind i Danmark, hvor turen gik gennem Åbenrå, Kol-
ding, Vejle, Herning og endelig Vildbjerg.

Spredte glimt fra hjemturen.
I Cannes fik vi stjålet den ene afriser og punkterede. Det irriterede os

meget med tyveriet, men der var intet at gøre. Vi skiftede hjul, lap-
pede og fik et svalende bad i Middelhavet.
Marseille var en imponerende storby, hvor vi flere gange kørte over
eller under gaderne. 30 km.

FørParis holdt vi under en gadelampe, hvor vi kunne tilberede vores

aftensmad- stegte pølser. Den l5l9 om formiddagen befandt vi os i
den store rundkørsel omkring Triumfbuen i Paris. Her morede det

både os og de andre trafikant er, atvi med de mange baner, der var, 1å

og overhalede. Det endte med, at vi 1å i den inderste bane omkring
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Triumfbuen. Vi måtte tage nogle ture rundt, indtil vi fandt en måde at

komme ud på. Den bestod i, at den ene af os stod ud på trinbrættet

med bowler og rakte affnen ud. Det fik alle til at stoppe, så vi kørte

tværs over alle banerne og slap videre.

I Altmoor traf vi en sømand, der ikke havde været i land i 1 år, så

han ville rigtig give ud. Vi "tabte" ham kl. 2 om natten, hvorefter vi

gik tilbage til Tøsen og overnattede på torvet.

Den l8l9 er det småt med finansetne, så vi gik over til kun at spise

en gang om dagen. I den lille by Harlingen købte vi benzin for vore

sidste gylden. Vi blev kontaktet af en mand, vi tidligere havde talt

med. Han inviterede os med hjem til brot und milch. Det var utroligt

spændende, at komme i et almindeligt hollandsk hjem, så vi blev der

3-4 timer.
2019 lidt før Bremen, kom en mand ud på vejen og standsede os. Fa-

milien var pil vej til bryllup, men var punkteret. Han spurgte, om vi
ville hjælpe. Det ville vi selvfølgelig. Vi sprang alle tre ind i Tøsen

og kørte ind og fik dækket lappet og så retur. Det gav 2 DM., en

pakke småkager og2 pærer. Så var morgenmaden reddet.

2ll9 passerede vi den danske grænse. Tolderne og politiet var mere

interesserede t, athøre om furen, end hvad vi havde med. Færdsels-

politiet fulgte os helt til Åbenril. På turen op gennem Jylland, gjorde

vi holdt i alle byer, vi kom til. Folk jublede og ville høre om turen.

Den 2319 gf orde vi, efter aftale med Herning Avis, ophold på torvet i
Herning. Der blev taget billeder og vi fortalte om turen. Derefter til
stor modtagelse i Vildbjerg.
Det var så slut på denne fantastiske tur, der var en oplevelse, der ikke
kan opgøres i penge. Vi kørte 5000 km., uden særlige problemer.

Flot klaret af Tøsen! !
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4ll0 2009-Et lille efterskrift.
Jeg havde mange sjove oplevelser med Tøsen under min soldatertid i
Århus. Her en enkelt: Jeg og John Holbech (søn af Simon Holbech)
var undervejs til Århus, da vi ved Galten kørte tør forbenzin. Vi for-
søgte at vække en tankpasser og ved larmen, fik vi vækket apoteke-
ren lige overfor. Han spurgte, hvad problemetvar, og da han selv var
interesseret i gamle biler, kom han ned med 1 dunk petroleum og
nogle liter ren hospitalssprit. Det skulle vi bare hælde på Tøsen-så

skulle vi nok komme til Århus. Og det kom vi! Tak for hjælpen.
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Tilbageblik.
v/ tidligere gårdejer Peder Toustrup.

Min barndom foregik på gården Lysgaardlund i Vildbjerg. Min far

og mor købte gården i 1919. De fik 3 drenge, Peder i1921, Mølsted i
1922 og Bækg aard i 1924.

De fik en næsten ny gilrd, men der var ikke indlagt elektricitet. Lyset

fik vi fra petroleumslamper, en hestegang levere-

de kræfter til tærskeværket. Hakkelsesmaskinen

blev trukket med håndkraft. Selvom der var nye

staldbygninger, var der ingen fodergang ved kø-

erne. Køer, grise og2 heste var i samme stald..

Der var plads til 10 køer og to grisesøer. Grisene

blev fedet op.

Til hjælp var der en ung pige og en karl. I erindringen står Karen og

Marie fra Julius Andersen i Tranholm samt Signe fra Timring. Af
karlene husker jeg Osvald Pedersen, Harald Norge og Harald Tran-

holm samt Henry og Ame fra murer Madsen. Der skulle jo mange

hænder til. Når kornet var tærsket, skulle det over rensemaskinen og

køres til mølle for at males.

Kornet blev høstet med en aflægger og bundet op. Farbror Kristian

kom fra Overlund og høstede kornet. Far og onkel Peder Svinth køb-

te i fællesskab en selvbinder. De købte endvidere en ford-bilmotor,

der kunne transporteres. Den afløste hestegangetr, så det var et stort

fremskridt, også fordi vi fik en kværn og var fri for atkøre til mølle.

Min skolegang begyndte i 1928 sammen med min fætter Toustrup

Svinth. Vi sad sammen t 7 ir.

Peder Toustrup
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Vi begyndte ved Oline Jensen og siden Aage Jensen. Det var i den
gule bygning som da kun var 20 år gammel. Der var centralvarme
også i første klasse.

I klassen var der også oline og Aage Jensens datter Else. Der var
Johannes Bastrup, Kristian Iversen, Ernst Thomsen, Kristian Ny-
gaard m.fl.. Der var også lærer Thomasen, frk. Jensen og en yngre
vikar. Vore udflugter gik de første år til Holstebro. Eller Herning,
samt til Viborg eller Himmelbjerget. Det sidste år havde vi en tur til
København., hvor vi sejlede over Lillebælt og Storebælt. I Køben-
havn var vi i Tivoli og cirkus Schumacher. Vi var inde at se Christi-
ansborg.

op mod konfirmationen i 1935 var der krise i landbruget, og mor
forberedte mig ph, at der ikke var råd til at holde fest, I lg34 kom der
svinekort. Økonomisk så det mere lyst ud, så der blev fest i familien,
og jeg fik 35 kr. i gaver. Konfirmationsforberedelsen foregik i den
gamle præstegård ved pastor Bastrup i hans særegne påklædning..
Men der blev sunget og han spillede på harmonika. Jeg husker det
som en skøn oplevelse.

Så blev jeg karl derhjemme i halvan det år,hvorefter Mølsted tog
over. Jeg kom op til Nyager som karl, Det var godt, det var første
plads, for der var alting så omstændeligt. Sønnen, der var to år ældre

end mig, var hjemme. Der var 30 tdr. land, 9-L0 køer,som var ret
højtydende, to jydske heste og nogle grise.

Der blev malket 3 gange omdagen, sidste gangkl. halv ni om afte-
nen. Roerne blev børstet og skåret på en håndtrukket roeskærer og
båret op til køerne. Roerne til hestene blev også vasket, og hakkelse
skulle hestene have hver 20 minutter, og de måtte ikke få mere, end
de altid havde ædt op.. Møddingen var i hus ogmøget blev bænket
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op, mØddingsajlen blev hver dag hældt oven på møget. Der var nok

at lave, og var der ikke andet at give sig til, skulle der pilles spirer af

kartoflerne nede i kartoffelhuset.. Det tog jeg ingen skade af.

Jeg var glad, da min onkel Therkild fra Lille Ahle kom og ville fæste

mig for det følgende år. Det var et skønt sted at være. Der var en god

forkarl samt fætre og kusiner, så det blev et godt år. Der var en del

eng til Lille Ahle, så vi slog en del hømed le, det varrartatprøve
det, og når vi blev svedige, tog vi en dukkert i åen. Der var sammen

med Store Ahle en ålegård, hvor der kunne lukkes vand igennem, så

ålene gik i ruserne. Vi fik flere gange hele transpottspande. Det år

var vejret sådan, at vi såede vintemrg i januar.

Det følgende hr varjeg karl hjemme. 1. november 1939 tog jeg til
Østbirk, på en gtnd, hvor fætter Kristian have tjent. Nabogården

manglede to karle, så fætter Toustrup blev fodermester og jeg blev
forkarl på gården Analyst.

Der var 80 tdr. land og 30 køer. Marken var meget kuperet, så vi
vestjyder fik lært at bruge rumpetøjet i hestenes seletøj.. Desuden var

der bremser på alle kassevogne. Bremserne var et par klodser, der

kunne skrues ind mod baghjulene. Det nødvendigt, når man skulle

nedad med fuldt læs. Jeg fik lært at pløje fra midten og udad. De en-

kelte agre var pil 4 tdr.land. Midten blev fundet, og der blev pløjet en

markeringsfure ud til hjørnerne. Så skulle tungen holdes lige i mun-

den, så alle sider var færdig samtidig. Næste gang blev furen lagt den

anden vej. Jeg var der i to kolde vintre. Der var skov mod Torg sø,

hvor træerne kunne fældes ud på isen, og med hestene slæbt til enden
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af søer. Der var ingen motorsav, men en skovsav med en mand i hver
ende. Man fik også lært at skærpe saven.

Vi havde en mark, der var så stejl, at vibrugte en enfuret vendeplov,

da der ikke kunne vendes opad. Den 9. april l,g4} kørtevi træ hjem.
Der var meget flyvning, og der kom mange så lavt hen over skoven,
at hestene blev urolige. Husbond sagde, at "nu myldrer djævle frem
på jord". Det var ikke helt galt sagt.

Efter de to år tog jeg på Tommerup højskole i Vintere n 1942-43. Mor
havde været på Tommerup Højskole r 1912. Hendes højskoleveninde

Marie Knold i Årslev læste deres vandremappe, at jegvar der, og det

var hendes søn Aksel også. Han fik en hilsen med om at tage mig
med hjem, og det blev en god oplevelse.

Nogen tid efter kom han og fortalte, at hans onkel manglede en fo-
dermester fra maj. Hans onkel var Oluf Jensen i Birkum. Vi cyklede

derover en søndag og fik klaret et fæsternål til 1. maj.

I april måned gravede jeg brunkul i Feldbjerg, 10 timer om dagen og

2kr.i timen. Arbejdetbestod i at fierne 8 m overjord., derblev kørt
bort i trillebør. Det var hårdt arbejde. Kullene 1å i et lagpå 1 m. De

blev hejst op og kørt til stationen og læsset i banevogn.

Den første maj tog jeg over til Oluf Jensen som fodermester. Der var

22 røde køer. De blev malket med hånd, og jeg skulle malke 12 køer

3 gange om dagen. Det var en stambesætning. Alle tyrekalve blev
solgt til avl. Jeg var der i halvand et år. Begge somre var vi på fælles-

skuet med 12-14 dyr og fik mange gode placeringer. Fløjplads med

en samlingkøer og fløjplads med en enkelt ko. Vi nåede også det år
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at blive højstydende med besætninger over 20 køet,276 kg smør. Det

var meget dengang, men nu bliver de vel slagtet, hvis de ikke yder

mere.

Andreas Bjerre her fra VildbjergYarjeg også pilhøjskole sammen

med, Vi ville egentlig have plads sammen, men han kom til Randers.

Fra l.november blev han forkarl her, så vi tjente sammen et år. Da

Oluf så ham første EatE, sagde han, Andreas var lige en mand for

Lis, og det kom til at holde stik. Lis var fra nabogården, og de købte

hendes hjem. De nåede at holde guldbryllup og diamantbryllup.

Kr. Kristensen i Ahle Kjærgaardhørte far ad, om han kunne leje mig

som forkarl. Jeg ville i marken igen, og var der det næste år. Der var

20 køer og 1 10 tdr. land, der blev drevet som godt vesdydsk land-

brug. Køerne blev malket med hånd, og der blev først installeret

elektricitet hen på året. Vi dyrke de 4 tdr. land hede op. Det år blev
jeg gode venner med Kirstine. Vi mødtes i KFUM og K og ved

håndbold. Vi havde fælles kusiner og fætre i Lille Ahle.

Den 4. maj var vi samlet i dagligstuen. Peder og Tinne var der, fordi

det var Vibekes flødselsdag. Vi sad og hørte udsendelsen fra London

oghørte, at tyskerne havde overgivet sig i Holland og Danmark, så

mørkelægningsgardinerne blev taget ned. Den 5. maj begyndte vi at

køre møddingen ud, så det var ikke noget tidligt forår.

Fra Ahle Kjærgaard kom jeg på Hammerum Landbrugsskole hos

forstander Møller. Toftdal var ung lærer. Det var en god vinter.

Der var kommet en ny ejer til Feldbjerg. Han ville sælge heden fra.

Far købte 20 tdr. land lynghede. Fra landbrugsskolen kom jeg hjem
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som karl, så vi dyrkede heden op med 3 heste for ploven. Mergel
kom i banevogne og blev kørt i kassevogn de 4 km ud i heden.

Et stort arbejde, men et godt tillæg til Lysgaardlund,

Siden blev der købt 5 tdr. land mose og lagt til indhegningen.

Der blev sået rug i den nyopdyrkede hede.

Familien Toustrup ved den gamle eg - 1949
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Om foråret 1947 \ol<kede Peder Ingvarsen mig med i mosen i Fun-

derholme ved Silkeborg. Tre mand passede en maskine, hvor en

transport ør førte dyndet til en presser. Vi havde en god, tØr sommer,

der var kun lidt regnvejr på grundkovsdag.

Kirstine var på husholdningsskole i Hammerum, og vi havde planer

om at købe en gård.

Da Oluf Jensen hørte om eventuelt gårdkøb, ville han i stedet gerne

have Kirstine og mig som bestyrerpar pb en gård, som han ejede

sammen med 2brødre.

De havde været uheldige med en bestyrer, så jeg kunne starte med

det samme. Jeg fik afviklet arbejdet i mosen, fir lejet en fodermester

og2 karle. Så havde vi bryllup 25. oktober 1947 i Vorgod kirke ved

pastor Nørlund Kristensen. F'esten blev holdt i Fuglsang, pe loftet

over hestestalden. Opvarmningen var fra transportspande med varmt

vand fra mejeriet. Det var et stort bryllup. Oluf Jensen og Petrine var

også med og de havde Ester og Andreas Bjerre med.

Derefter begyndte så hverdagene på Noes. Vi havde været heldige

med atfb lejet 2karl,e og en gift fodermester. Viktor Jørgensen som

forkarl, Anton Hindkær som andenkarl og Karen og I«. Kærhede

som fodermester. Det hele var meget forsømt og nedslidt med gamle

kassevogne. Binder og slåmaskine var gamle. Avlen var lille, køerne

forsømte, og ingen vidste, om de var med kalv. Ydelsen var under

100 kg smør. Der var ingen penge i kassen, men der 1å heller ikke
regninger. Bestyrerens lønvar baseret på en del af overskuddet, men

da der var underskud, fik han et symbolsk beløb af ejeren, jeg ved

ikke hvor meget. Ejeren lagde 3000 kr. i kassen, desuden blev de 8
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bedste køer mærket til eksportmarkedet. Det var så den kassebehold-
ning, jeg havde til at begynde med og den slog til i den tid, jeg var
der. Malkemaskine fik vi i sommeren 1948. Fodermesteren havde fri
hver tredje søndag, så skulle karlene hjælpe til i stalden. Kirstine var
med til at malke, det var hun god til.

vi måue drive gården, som vi syntes og købe og sælge, som der var
brug for. Køb af større maskiner ville ejerne dog være med til, de
skulle købes hos smeden i Birkum, det første var malkemaskinen,
siden traktor og plov.

vi begyndte med atfa 500 kr. om måneden, fri avis, kost og logi.
Derefter var alle indtægter og udgifter gårdens. Vi valgte ikke atha-
ve pige tll atbegynde med. Men Kirstines søster Anne var med de

første 3 uger, og der var meg et athjælpe til med. Spisekammeret var
tomt, og der var ikke giort rent, da forgængeren fl}ruede. Fynboerne
kom bl.a. med en spand sirup og nogle rationeringsmærker, så lidt
efter lidt kom vi i gang, også fordi vi havde et par forståelige karle.
Vi trak på samme hammel og kunne se, at det gik fremad. Resten af
sommeren lejede vi vores kusine Jensine som pige. Da Anton rejste
kom Aksel Poulsen fra Timring, og Viktor blev et år mere. Om
sommeren havde vi gerne en karl mere, og i roehakningstiden yderli-
gere et par mand, som også fik kost og logi.

Stuehuse t varstort med 17 rum,intet badeværelse, men WC udenfor,
hvor opyaflnningen foregik med centralvarme fra komfuret. Dor blev

ffret med træ og flis. Der var 50 tdr. land skov til gåden, men for-
uden var der 2 kn Fiøb igennem marken. Der var mange stejle
skrænter ned mod åen. Der ryddede vi megetkrat, som blev ført gen-



nem en kvasklipper fra maskinstationen. Brændet til os selv fældede

vi også på disse skrænter.

Gården Noes

Vi fik ryddet flere stykker og plantede dem til med ahorn. Ahorn

blev anbefalet som særdeles anvendelig til møbler, især skuffer og

træet var en mangelvare. Det var t stort arbejde at fyre med den slags

brændsel, og støv gav det også.

Skovridder Nannestad havde opsyn med de 50 tdr. land skov, og

skovfoged Svendsen mærkede de træer op, der skulle fældes. Der var

afleveringspligt på en del af træet. Det afleveringspligtige træ blev

fældet af skovarbejdere. Motorsaven kom først i 1952, så arbejdet

foregik med håndsav og økse. Vi fældede selv nogle store graner i
skoven og fik dem savet på savværket. Det blev til nye kasser på alle

vogne. Vi blev godt modtaget i Andst, lokalt i Gejsing havde vi vores

samtalekreds, hvor møderne skiftede rundt i hjemmene, der følte vi
os godt hjemme. Jeg kom i menighedsrådet i Andst, der var pastor
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Birkedal præst, det vat i perioden, hvor den nye salmebog kom i
1952, og nu har vi en ny igen.

Vi havde vinterlejr to dage i missionshuset, i to år var far og Egon
Maul med.

Jeg blev opfordrettll atvære med i hjemmeværket, og da vi var med
på aldrig mere en 9. april, kom jeg med, og vi trænede meget med
s§dning og øvelser med patruljer og grupper. Der var meg et at lære
for os, der ikke havde været soldat, men jeg blev gruppefører og
havde min egen gruppe, så vi havde flere gange grrypeøvelser på

Noes.

Det blev til mere end 50 år i hjemmeværnet. Da vi kom til Lysgård-
lund overtalte Anders Lund mig til at være delingsfører for delingen i
Vildbjerg. Det blev til flere kurser, bl.a. i Nymindegab en uge. Mig
som delingsfører, Anders Lund som kompagnichef, Harald Ander-
sen, Sinding som næstkommanderende. Da der blev lavet om på di-
striktsgrænser, blev jeg næstkommanderende. Hjemmeværnet er en

effektiv og billig hjælp for forsvarct. Hjemmeværnet vidste, hvornår
der skulle meldes til militæret, hvis der skete noget uventet. Sådan

blev vi brugt til vagt og observation.

Vi havde også et godt socialt samvær, enten på skydebanen eller ved

øvelser inden for kompagniet eller nabokompagniet. Forsvarsviljen
var der, og den gav et godt kammeratskab. Anders Lund blev folke-

tingskandidat og fik et års orlov fra hjemmeværnet. Han blev senere

syg og døde. Jeg måtte afløse ham i perioder, men måtte så overtage
posten som kompagnichef. Thorvald Lund blev næstkommanderen-

de, Villy Najbjerg s§deinstruktør, Svend Aage Lauritsen våbenme-
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ster og Signe Jacobsen kommandobefalingsmand. Det var gode folk

og en god tid i hjemmeværnet.

I 1956 købte vi Lysgaardlund af far og mor.

"Jens og Marie" ville gerne afløses. Vi flyttede hjem efter nogle gode

år på Noes. Vi havde 3 børn med, hvoraf de to var tvillinger.

Kristian, Else og Jens - 1956

^t -l)t
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Den Gule Sygning
Vildbjerg 6anrle §kole

Kai's Autografmuseum

Bursårdsvei 8. 7480 Vildbiere
v/ Tove Lykkeberg

Kgl. Skuespiller Henrik Malberg, Peter Malbergs storebror, kom en
dag og læste op i2. klasse, hvor Kaj Jensen befandt sig. Mødet med
den berømte person vakte interessen for autografer.
Skibbild har i mange århaft et autografmuseum. Det blev oprettet i
1989 og ophørte i 2006.
Museet var indrettet i et tidligere bageri, hvor der også var caf6. Cafe
og bageri ophørte i 1973. Selve bygningen er fra 1929.
Museets samlinger ejedes af Kaj Jensen og blev drevet af ham. I
l99l blev museet omdannet til en selvejende institution. Kaj har
samlet de ca. 10.000 autografer, der var på museet, de fleste med
tegninger, der er lavet af de pågældende personer.
Museet rummede desuden en del effekter fra kendte personer, det
være sig sportsstjerner, kunstnere, politikere og andre.
I museets gård var der lagt cementfliser med håndaftryk af kendte
personer fra ind - og udland. Udover deffe var der en cementmur, der
ligeledes var dekoreret med tegninger og
autografer.
Ved Kaj Jensens død den24. 4.2006 blev museet nedlagt og samlin-
gen er nu flyttet til nabobyen Vildbjerg, hvor det har til huse i "DEN
GULE BYGNING", en nyrenoveret bygning, som nu er indrettet til
Kulturhus. Bygningen har fungeret som Vildbjergs skole fra 1908 til
2007.
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Fliser, som er nedlagt bag "Den Gule"

Mange fliser er flyttet med og er lagt ned i et hjørne af den gamle
skolegård bag den gule bygning. Cementmuren er gfrct i forfald og
kan kun opleves på billeder. På museet er der mange billeder af mu-
ren.
På museet er der nu som omtalt mængder af autografer. Autograferne
befinder sig i autografbØger, på effekter, i en stor samling skønlitte-
rære bøger, i en del faglitteratur, på papirark opklæbet på store plan-
cher og på mange andre måder.
Kaj har selv samlet en stor mængde af autograferne. Men han har
også faet en del. F. eks. er der personer, som synes, at det må være

det rigtige sted for deres 1i11e, men kostbare samling af autografer aI
blive opbevaret.

/*

1.
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Foreløbig er vi tre personer, som passer samlingen. Vi har brugt en
del tid pil at sætte samlingetr op, så den præsenterer sig pænt.
Udover at vise samlingen frem, vil vores fremtidige arbejde være, at
lave oversigt over, hvad vi har, og hvor det er. Desuden er der en del
effekter med autograf på, som vi måske kan finde noget nærnere om,
når vi ffir læst i de utallige scrapbøger, Kaj har lavet.
Fremtidsplanen er også at lave specialudstillinger.
Og ud over autograferne har vi en stor samling af Billedblade, Tem-
po- blade sirligt indbundet, en stor samling af teaterprogrammer plus
meget mere.

museum.
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Et hjørne af det nuværende
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Om Kai:
Kaj blev fødtiHørning ved Århus. Familien flyttede i 1953 til Skib-

bild, hvor forældrene drev en bagerforretning.
Han blev udlært ved kolonial i 7962, derefter lagerarbejder til 68. Så

fik han mange forskellige jobs landet rundt. Bl.a. arbejdede han med

opløsningsmidler, et arbejde som førte ttl, at han fik et dårligt hel-

bred.
Det slog ham imidlertid ikke ud.

I1976 havde han bosat sig i Skibbild, hvor han omhyggeligt passede

sin mor til hendes død i 1990. Han blev invalidepensionist midt i 80-

erne.
I 1986 begyndte han for alvor på sin store autografsamling.
Han interesserede sig for sporl og var professionel cykelrytter og

leder i Herning Cykel Klub.
I det hele taget var han med i mange foreninger. Formand for Skib-
bild IF. Genoplivede den lokale forening Friluftsbadets Venner i
1979 og staftede med at arcangere kræmmermarkeder. Han var med-
hjælper på lokalhistorisk arkiv i Nøvling, han havde grundlagt arki-
vet i 1983.

Fra 1984 og fremover affangØr af en årligt tilbagevendende EF-dag i
Herning med deltagelse af danske EF-politikere. Ligeledes fra l9B4
ugentlige radioprogrammer om EF i Herning Lokalradio. I en perio-
de producerede han en halv times EF-program til lokalradioer over
hele landet.
I 1987 blev han udnævnt til årets danske EF-borger.

Autografmuseet er åbent mandage fra kl. 14 tll kl. 17 med undtagelse
af skolefridage

Formand: Hans Christensen, Tlf. 97137236
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Niels Mouritsen
v/ Karl Gregersen

Forfatteren Konrad Understrup har fortalt, at han i 1874 som dreng
mødte Niels Mouritsen for første gang. Han havde sammen med

Mouritsen-karlen drevet 4

svin til Tvis kro, hvor
Niels Mouritsen skulle
have dem med hjem
Niels Mouritsen spurgte

en mand,han havde med,

om han kunne holde svi-
nene. Manden tog fat i
halen på et af dem men

den løb rundt med ham,

for det var kraftige svin.
Det vakte almindelig
morskab, men nu tog Ni-
els Mouritsen grisen i
halen. Han kunne holde

den, om end med stort

anstrengelse.

Det kunne ses, at han havde legemlige kræfter, noget der imponerede

en dreng. Niels Mouritsen blev gennem hele hans tid som bonde be-

troet utallige hverv. Han havde mange gæster, og de blev beværtet af
konen og datteren. Selv sad han i dagligsfuen sammen med de mænd,

der søgte hans råd. I gipsdækket var repareret et stort huI, hvor en

skorstenspibe faldt ned gennem tag og loft lige foran Niels Mourit-
sen, der sad og læste sin avis.
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Niels Mouritseflyar af en utrolig rolig natrtr, enten dagligstuenflød

med papirer, eller modkandidater og andre var særdeles uhøflige

over for ham.

Niels Mouritsen blev født9. februar 1838 i Vestergård i Rødding.

Han fik en simpel skolegang ligesom de andre landmandsbørn. Der

var ikke mulighed for højere skoleuddannelse. Niels Mouritsen var

godt begavet og meget fremsynet. Han blev 24. februar 1860 i Vild-

bjerg kirke viet til Else Marie Nielsen. De første par år boede parret

på Neder Burgaard, som var Else Maries fødehjem.

Etpar år efter flyttede de til gården Bredkjær i Nøvling, men kom

tilbage til Vildbjerg i 1866. Her fik de en byttehandel med degnen

Nis Andersen Petersen, så Niels Mouritsen fik møllen med tilhørende

jordareal. Her byggede han den firlængede Vildbj ergaard, hvor han

kom til at bo i 38 år. Stuehuset ligger nu som Vildbjergs ældste byg-

ning på Bredgade25. 1882 købte Niels Mouritsen det vestlige jordtil-

liggende fra Over Burgaard, hvorefter han byggede kroen i 1883. På

Niels Mouritsens tilkøbte jord, er den gamle bydel i Vildbjerg efter-

hånden vokset op Umiddelbart efter opførelsen af kroen, blev den

overtaget af Martin Israelsen.
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Ved Møllen lod Niels Mouritsen opføre en stald, så hestene kunne fii
et foder, mens kornet blev malet. Desuden byggede han et bageri,
som brændte næsten samtidig med møllen i 188l-BZ. Møllen blev
genopført, men bageriet ophørte. Niels Mouritsen var mølleejer til
sin død. Omkring 1870 lejede Niels Husted sig som handelsmand ind
i en af længerne i Niels Mouritsens gård. Handelen var ikke stor,
men det var den første med forskellige varer, herunder købmandsva-
rer. I årene derefter dukkede de mange forretninger op.
Det hele gik alt i alt lidt langsomt i tiden omkring år 1900, men så

kom jernbanen Herning-Holstebro i 1904, og det gav påmange om-
råder et stort løfttllVildbjerg by, men også til omegnen. Niels Mou-
ritsen kunne om nogen se betydningen af at få en jernbane gennem
Vildbjerg. Han satte hele sit netværk i gang, og det var utroligt så

mange foreninger og kommissioner han var med i og ofte som for-
mand.

Han var sognerådsformand i nogle perioder, amtsrådsmedlem, land-
væsenskommissær, repræsentant for kreditforeningen og formand for
repræ sentantskabet. Medlem af j ernbanekommissionen, formand for
landboforeningen for Hammerum herred, repræsentant for Hede-
selskabet, skatterådsmedlem m.v.

Den 29. november 1900 arbejdede man med følgende 3 jernbanelini-

of,
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Holstebro-Vinding-Vildbj erg- Heming

Holstebro - Aulum -Vildbjerg - Herning.

Holstebro - Ørre - Sinding - Herning.

Det første tog kørte gennem Vildbjerg 11. oktober 1904.

Den 19. oktober døde Niels Mouritsen.

Forarbejdet med jernbanen var godt overstået, men virkning en af at

få en jernbane gennem Vildbjerg, nåede Niels Mouritsen ikke at se.

Han er blevet tillagt æren for
j ernbanens tilblivelse.
Det kom til udtryk ved banens

100 års jubilæum i 2004, hvor en

togvogn med en flot plade kom

ttl at bære hans navn.

En af de episoder i danmarkshi-

storien, hvor Niels Mouritsen

blev indblandet, var riffelsagen.

Den 22. februar var der møde i
Ringkøbing amt med henblik på

oprettelse af en riffelforening, og

kort tid efter var der møde for at se på vedtægter m.v.
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Niels Mouritsen var formand for udvalget.
Venstre havde flertal i folketinget allerede i 1872 og styrkede siden
deres stilling. Det lod HØJRE-regeringen hånt om og udstedte provi-
soriske finanslove.

Der dukkede efterhånden flere større politiske emner op, og som et
modtræk til Højre-regeringen etablerede man riffelforeningerne. De
blev brugt som trussel og fik dermed nogen indflydelse.
Også andre tiltag mod regeringen var på,tale, men det blev ved riffel-
foreningerne, som regeringen ikke kunne forbyde.
Niels Mouritsen var medlem af Ringkøbrng amts skoleråd. Han skul-
le i slutningen af 1885 til møde i rådet, men var han klar over at der
var noget i gære.

Lærerne og formentlig offentligt ansatte r øvrtgt var forment adgang

til riffelforeningerne. Nogle havde den mentng, at så kunne et med-
lem af skolerådet heller ikke være med.

Der udspandt sig en omfattende debat, hvor Niels Mouritsen holdt på

lovligheden i at være valgt begge steder. Det endte med en afstem-
ning, hvor flertallet stemte for Niels Mouritsens udtræden af skolerå-
det.

Den gamle stationsbygning blev revet ned i 197 5, en beslutning

mange var kede af og gerne ville have lavet om, hvis de kunne. Niels
Mouritsens vej går stadigvæk langs banelinien fra forretningskvarte-
ret og hen mod gartneriet.

Niels Mouritsen er begravet på den gamle kirkegård, der ligger ved

kirken. I 1994 holdt man en mindehøjtidelighed i forbindelse med

90-års dagen for hans død. Hans gravsten, der mange ilr har ligget
gemt i græsset er anbragtpilplænen vest for kirken og er sat phhøj-
kant.
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Højtideligheden sluttede med kaffe på Vildbjerg hotel samt en snak

om Niels Mouritsens indsats og bedrifter.
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Vildbjerg gennem 100 år
v/ Arne Sørensen, Niels Korshøj og Kristian Mosekjær.
Igen i år tager vi et tilbageblik over den svundne tid, og der sættes

focus på årene 1909 1934-1959 og 1984.

Kildematerialet er lokale aviser og diverse protokoller.
Vildbjerg for 100 år siden: 1909.

1900 var valgår for sognerådene landet over. Valget blev noget af en
gyser. Ikke en eneste af det gamle sogneråd i Vildbjerg blev gen-

valgt. Det nye råd valgte Iver Overgaard

som formand, men han trak sig efter 2 mil-
neder på grund af sygdom og blev erstattet

af Niels Korshøj. Chr. Harløv købte den

gamle skole for 5.500 kr. Alle kommuner i
landet blev i øvrigt opfordrettil at indsende

mindst 10 større kampesten til brug ved

opførelse af murene ved Christiansborg slot.
Det vedtoges at sende l0 sten, dog med den

betingelse, at byggeudvalget betalte fragten

til stationen.

Førstelærer ved Vildbjerg skole var Thomas Thomasen, førstelærer

ved Rødding skole var C. Jensen.

Sognepræst og provst ved Vildbjerg og Nøvling kirke var
S.V.Nyholm.

Annonce i Herning folkeblad: 31. Jan. 1909:

Vildbjerg modemagasin

Undervisning i alle broderifag, såvel eftermiddags- som aftenkur-
sus., begynder igen fredag d. 5. Februar.

2 kr. pr måned for 2 timer 2 gange ugentligt
Louise Nielsen.

S. V Nyholm
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Vildbjerg for 75 hr siden: 19342

Sognerådsformand er Anders Kr. Jensen. Han og sognerådet har i
"årets løb en lang række nye tiltag på det sociale område attage
stilling til, idet der efter den store socialreform i 1933 fra staten blev
udsendt en række cirkulærer og bestemmelser angående Lrjælp til
arbejdsløse, syge og andre personer inød. 81. a. kan nævnes, at sta-

ten tilsender kommunen 182 kr., der udgør statens tilskud til forde-
ling af oksekød til værdigt trængende. Sognerådsmøderne blev den-

gang holdt på asylet (fattiggården i daglig tale). Amtet foreslår, byg-
ningerne alene indrettes som alderdomshjem, og der indrettes syge-

stue for hjemmets beboere.. Det ville også være ønskeligt med cen-

tralv arme. (so gnerådet tagu skrivelsen til efterretning. ).
Asylet skiftede bestyrer 1. November L934. Der var 11 ansøgere.

Mads Madsen og hustru blev antaget.
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Ansættelse

Undertegnede Mads Madsen og hustru antages som bestyrer af Vild-
bjerg Asyl, hvorfor bestyreren skal drive og passe gården som hel-
hed. Og sørge for de forhåndenværende aldersrentenyderes forplej-
ning og ophold. Han skal selv antage og lønne folkehold.
Han skal 1 gang månedlig bortkøre det af girdens brønde udrensede
snav§, samt tømme kommunens skarnkuler. I øvtigtskal bestyreren
til hver tid rette sig efter sognerådets besternmelser og udføre gernin-
gen efter næflnere anvisning. Pladsen er opsigelig fra begge sider
med 3 måneders varsel. På nævnte betingelser overtager jeg pladsen,
hvilket herved bekræftes med min underskrift. 28-9-34 Mads Mad-
sen.

Rødding skole skiftede leder 1. September, idet lærer Just blev an-
sat.

I slutningen af året beslutter sognerådet at bygge en gymnastiksal til
Rødding skole til sommer.

Prisen for en barnefødsel!

S ognerådsforeningen og j ordemoderforeningen meddeler resultat et af
forhandlingen. Prisen for fødselshjælp er 30 ørepr.løbende km . For
en tur, tilkaldelse(forhastet) 20 øre pr. km. Dog mindst I kr. Tilsva-
rende gælder for nødvendig tilsyn efter fødslen(kun 1 gang)

Små glimt fra mejerielt forhandlingsprotokol 1934:
Det vedtages, at enhver leveran dør kanfå et pund smør gratis hver
uge. Og endvidere 1 pund for hver 1000 prrrrå leveret søåmæk.

Jacob Korshøj er overdraget kørselen af kul for 75 ørepr. tons. Han
skal desuden bortkøre aske og gødning for 15 kr.
Kørselen af brænde fra Bruuns plantage overdrages Chr. Andersen,
Overlund for en pris af 97 øre pr. rummeter.
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Der købes25.000 tørv af. Kr. Jensen til en pris af 5% kr. tusinde le-

veret i hus. Der ydes mejeribestyrer Molbæk Pedersen et tilskud un-

der hans sygdom pil200 kr. til vikarhjælp. Det vedtages at yde er-

statning pil 140 kr. til montørens tøj, som skorstenen ødelagde, da

den væltede. Forslag om søndagskørsel af mælk i oktober måned

vedtages.
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Vildbjerg for 50 år siden: 1959:

Et år hvor der sker rigtig mange ting, og det kan være svært at træffe
bestemmelse om, hvad der skal med i årsskriftet. Carl Pedersen er
sognerådsformand og giver i snak med Herning folkeblad en række
oplysninget., om det der er arbejdet med i sognerådet., bl.a. en udvi-
delse af alderdomshjemmet., en forbedring af vejene, bygning af
skole i Nøvling. Han glæder sig over, at Vildbj erghar en realskole,

men han "undlader "at komme ind på den tilbygning, der netop dette

år er i gang,. Det drejede sig om 5 nye klasselokaler, et samlingsrum

samt $zsik/kemi og sløjdlokale, et arbejde, hvis pris var 400.000

Aage Jensen er skoleinspektør, og der indgås efter råd fra amtet afta-

le om, at elever fra nabokomunerne Ønq Sinding,Timring,Vinding
og Vind kan tage realeksamen her.

De ældste årgan-

ge i Rødding sko-

le agtes flyttet til
Vildbjerg sam-

men med N. J.

Nielsen, der hidtil
var leder af Rød-

ding skole. Sog-

nerådet vedtog

også at installere

toiletterideTlej- Mejeriets bolig
ligheder i asylet. Det skulle medføre, at huslejen steg 5 kr. pr. mdr.

Vildbjerg-Nøvling menighedsråd vedtager at lade opføre ny lade

samt ombygning af stald ved præstegården.
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Mejeriets bestyrelse vedtager at V. Molbech
Pedersen afløses som mejeribestyrer af sønnen

Leonhard Molbech Pedersen. Faderen havde

stillingen i 44 år.

Vildbjerg bio har gennemgået en række forbed-

ringer, efter den pr. 1. Juli skiftede ejer. Den nye

ejer er Snogdal , der har fornyet fremviseran-

lægget, der sammen med toneanlægget fra B&O
giver en god teknisk fremføring af filmene. Bio-
grafen har 243 pladser.

rnm;foffie" *, g
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Vildbjerg for 25 hr siden:1984.:

Med Jens Pedersen som borgmester arbejder kommunen med projek-

;f{.qr*. ter for en 4 års periode og ph 32

mill. Kr. En del af disse midler
anvendes i Vildbj erg, og der for-
beredes bl..a en ny skole, nye

boligudstykninger og, flere pum-
pestationer. Ombygning af de

gamles hjem, udvidelse af Røde

kors børnehave samt færdrggørel-

se af Pugdalvejen.

Diakonsammenslutningen plan-
lægger udvidelse af Trehøje plejehjem med en af«leling for psykiatri-
ske patienter. Licitationen viser en omkostning på 4,4 mill. kr.
Folkekirkens nødhjælp åbner en genbrugsbutik i Vildbjerg. Huslejen
på 10 kr. pr. måned er den eneste udgift. Varerne er foræret og ar-
bejdskraften er gratis., så man håber på en indtjening, der kan hjælpe,
hvor der er behov. Indbyggertallet er steget med 29 i aprll kvartal,
heraf 18 i Vildbjerg.

;icÅn»urx
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Verner Ebdrup(omtalt i årsskriftet 2007) fik i
1984 i Vildbjerg sportsforeninger oveffakt jubi-

læumspokal 1983 for sin store indsats for idræt-

ten.

Vildbjerg cup afvikles for 6. Gang og blev på ny

en succes. For første gangbesatte et hold fra

Vildbjerg en 1. Plads. Det var klubbens junior A
hold, der vandt en række.

s*"*x- ;3.*rr Ml

(i,
, ,J5w

fret uindende Junior A-hotd forr*st fra uenstre: Magens Li
;;d," ii;;;i fii*o*, Jørsen Jensen,. Kai $epha'n§en' 7'*r

S** Ar"t, John Peterse;, Preben Wtnd. §a.gest fra usn$

Tr*ng Benny Jensen, Henrile .tYleJsen, Karsten ffsrnnrelui
ir[;; Looriåren, FlJmming Linneberg, Lars Årrelsen, ?'or

&.iÅen, Torben fiahl, kotdt*l*r l/*aÅ *n Juhl Ris*rn. §rlm tt

fra uønsfre ses'fl enrik.Bisom, §om uandt ,,l)en gyldne {o.db*
LJr*l a$ BT til turnerång.ens bed.\te spiller, endnu en triwrn|

Hf Idb.lrrg-frolde r.
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I en lokalavis fra 1984 er der en snak med den 9l-årige Jens Stampe

Siden 1963 har han boet på Kærmindevej i Vildbjerg og været en
mand, der kunne have fortjent en medalje for sin måde at være på.
Han varbørnenes ven, ogbørn var der mange af i hans nabolag.
Mange husker ham sikkert siddende på en bænk ved Nylandsvej og
være meget opmærksom på legende småb ørn, så han kunne gribe
dem, hvis de var uopmærksomme på vejen. Han havde været udsat

for uheld og var dårligt gående, men han havde en yndlingsbeskæfti-
gelse, som vakte glæde på institutioner og hos private. Han brugte
megen tid på at lave ryatæpper.

liW

Jrns Srlrspr ig;rrr5: nr*rf enrlnu er {t?{fx:I}pt' i ltj*:rnmat pit Fi;rrmintf*re i" { l:*ttr: { }/r: f .;*rrlit'rcrr}
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Niels Peder Nielsen byder velkommen til indvielse
af den gule bygning. Til venstre for ham står
Johs. Poulsen, der klippede snoren. Til højre

sekretær Niels Møller Poulsen

Mange mennesker var mødt op til indvielsen. Over 400. De
måtte lukkes ind i flere hold

åffi'
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Den gule bygnings mødelokale på 1. sal kan rumme
omkring 60 personer. Så er pladsen fyldt ud.

Kunstforeninger har haft travlt i de nye, Iyse og venlige
Iokaler. Her er der vist en farverig udstilling.



Her ligger Kajs autograffliser, hvor de nu danner en terrasse i
et af den gule bygnings hjørner.

Guldkonlirmation i Vitdbjerg. Personerne er nederst fra v.: Poul E.
Agergaard, Bjarne Møller, Jørgen Andersen, Sveend Agergaard, Ulla
Thomsen, Birgit Poulsen, Anna Spandet, Leo Riis, Eva Simonsen, Tove
Vendelbo P., Arne Bakbo Pedersen, Benny Ahlers, Sonja Jensen. Jens P.

Jensen, Martin Madsen, Ketty Poulsen, Elly Jensen.Vagn Frederiksen,
Frede Madsen, Jens Kølbæk.: (lokalavisen)
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Den gule bygnings nabo , kirkecentret, har haft livlig aktivitet
sommeren igennem.

ved rejsegildet på vildbjerg kirkecenter talerprovst Niels
Kobbelgård på vegne af provstiet.
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Trehøje Naturpark har mange udflugter i det gamle Trehøje. Deltagerne er
forskellige personer fra et eller andet sted hovedsagelig i Danmark Her

besøges Berit Kiilerich, der giver opvisning i, hvordan hundene dirigerer
fårene(lokalavisen).

Dagplejebørn på besøg hos Tove X'alsig. For både børn og voksne
en god dag på landet. (lokalavisen)



Der kommer nye tiltag på Vildbjerg hotel. Det vil Køkkenchef
Allan Bang Jensen og hoteldirektør sørge for.(lokalavisen)

Fru Jensen svinger malerpenslen. Nyuddannet med butik og
hvad der hører til malerfaget. (lokalavisen.)



I
I rundkørslen ved den nye skole har en "næsten "glemt figur fra
år 2000 fået en plads, hvor den daglig §e§ af mange mennesker'

Årsskriftets fotograf var Herning under det royale besøg.

Især blev han interesseret i de flotte heste

I
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Franks bil er medtaget i samlingen af farvebilleder. så ses
det tydeligt, hvilken interesse og energi, der er lagt i den

gamle tøs.

Der er efterhånden svaner på besøg i vitdbjerg hvert år. Her er
en familie, der har slået sine folder i søer ved det nye byggeri på

vej mod Timring.
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Artikler i 2000-udgaven:
Vildbjerg skole
Vildbjerg apoteks historie t9l4 -2000
To gartrerier i Vildbjerg
Fotograf Ole Birkmose
Historien kom frem af glemsele,n

Glimt fra året oktober 1999 - oktober 2000

Artikler i 2001-udgaven :

Gtimt fra årene 190l-1926-1951-197 6
Virksomheden H.P. Briketter
Karetnagerfaget og Hans karetnager
Kontolassistent i Vildbjerg 1 96 1- I 983
Episoder fra besættelsestiden
Skolevisitats 1 858- I 878
Glimt fra året november 2000-august 2001

Artikler i 2002-udgaven:
Glimt fra tuene 1902-1927-1952-1977
Oprydning ved vest§sten sommeren 1945
Thomas Thomsen og sønnen H.C. Thomsen
Træk af Indre Mssions historie
Hotel Vildbjerg gennem tiderne
Ung i Vildbjerg i begyndelsen af 1960erne
Glimt fra aret september 2001 - september 2002

Artikler i 2fi)3-udgaven:
Glimt fra årene 1903-1928-1 953- I 978
Spredte erindringer fra 1930erne og senere
Et "livets træ" I Vildbjerg kirke
Gammelager, en slægtsgård
Thomas K. Thomasen
Vildbjerg sogn omkring 1830

Glimt fra året september 2002 - september 2003

Artikler i 20M-udgaven:
Glimt fra årene §A4-§29-1954-1979
Jernbanens 100år
En Vildbjergpiges erindringer
De grønne spejdere i Vildbjerg
Godser og bøndergfude omlaing år 1800
Glimt fra tuet 2004



Artikler i 2005-udgaven:
Glimt fra arene 1905-1930- 1955-1980

Uddrag af Harry Thomsens erindringer
Om lysthuse
Købmænd i Vildbjerg
Glimt fra året 2005.

Artikler i 2006-udgaven:
Glimt fra årene 1906- 193 1-1956-198 I
Lysgaard brødrene
Hans Bøtker og Vildbjerg kirkegård
Bredgade i Vildbjerg
Glimt fra året 2006.

Artikler 2007 udgaven
Glimt fra årene 1907-1932-1957
Farmors erindringer
En vildbjergdrengs liv
Livets gang i købmandsgården
Verner Ebdrup 1935 -2006
Et byområde i Vildbjerg (Jyllandsgade-Nørregade)
Glimt fraåret2007

Artikler 200E udgaven
Glimt fra arene 1908-1933-1958-1983
En beretring om ruten Ørnhøi-Timring -Vildbjerg - Herning
Dagliglivet på landet.
Landpostbud cyklede 421.000 kn på 37 åff.

45 år med kontor i Vildbjerg
Murermester Jens Albæk
Eksempler på landbrugets bygninger i 100 ar.

Glimt fra aret 2008
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