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Jul i Stadil Købmandsgård 
 

Af Kidde Høj, Anders N. Andersen og Dorit Larsen, børn af Maren og Niels Andersen, som drev 

Stadil Købmandsgård fra 1949, til Niels Lodberg overtog købmandsgården for over 30 år siden. 

 

Vores beskrivelse af julen i Stadil Købmandsgård er skrevet, som vi husker 

julen tilbage i 1950’erne og 1960’erne. 

 

Julen begyndte officielt den første lørdag i december i Stadil Købmandsgård. 

Straks efter at der var blevet lukket i butikken lørdag middag, begyndte 

julepyntningen af forretningen, og ofte blev det over midnat, før vi var 

færdige. Mange kommiser og lærlinge har været i gang med julepyntningen i 

årenes løb, bl.a. Verner Jensen, som senere fik forretning i Sdr. Nissum, 

Kristian Fløe, som senere fik 

forretning i Ringkøbing, Preben 

Jørgensen, søn af centralbe-

styrerparret Dagny og Åge Jørgen-

sen, Anna Jensen, datter af Petrea og 

Niels Jensen, Kis Buhl, datter af 

Anna og Johannes Buhl, Niels 

Nørgård som kom fra Torsted, 

Viktor Vestergård, søn af Anna 

Vestergård og Børge Pedersen, søn af Ellen og Johannes Pedersen, men også 

fars fætter i Skovgård, Niels Johannes Nielsen og hans kone Karen Nielsen 

samt postmand Hans 

Svendsen og hans kone 

Edith Svendsen var faste 

hjælpere.  

Vore forældres pæne 

forgang blev inddraget som 

gaveafdeling for julegave-

idéer til børn. Der var en 

dør, forretningen og 

gangen, som kun blev åbnet 

i julen. Anders havde fået et 

flot Märklin modeltog. Men 
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i december måned måtte han afgive toget, for det kørte rundt inde i 

udstillings-vinduerne i hele december måned. 

Lige gyldigt hvor sent det blev med julepyntningen lørdag nat, var mor klar 

med smørrebrød, øl og snaps. Det var Karen Bendtsen, vognmandens kone, 

der var den faste medhjælper ved tilberedningen af smørrebrødene. Der var 

ikke sat grænser for hvor mange øl og snaps, man måtte få, men kommiser 

og lærlinge var jo på fuld kost og logi og boede oppe på de små hummere på 

loftet, så løjerne kunne nemt fortsætte deroppe, og vi børn blev taget godt 

imod, når vi forsigtigt listede os op til dem. 

 

Den næste store julekomsammen var den 7. december, hvor alle 

mælkekuskene var indbudt. Mælkekuskene var en vigtig mulighed for 

transport af købmandsvarer til samtlige gårde i Stadil sogn. Der blev nok 

mest ringet en bestilling af varer ind – måske dagen før. Varerne blev 

pakket, bragt til mejeriet til den aktuelle mælkekusk. En effektiv og rimelig 

hurtig og gratis levering af varer. Som en form for belønning for den 

tjeneste, mælkekuskene ydede, blev de den dag (som for øvrigt også var far’s 

fødselsdag) inviteret hjem på smørrebrød og snapse, inden turen igen gik 

hjemad. De kom sådan dryssende efterhånden, som de var færdige med 

aflevering af mælk på mejeriet. Sådan en dag, siger mor, at der var travlhed i 

køkkenet. Karen Bendtsen var igen med til at smøre smørrebrødet, så det var 

friske, nysmurte stykker. Snakken gik i ”æ narrestow”– godt hjulpet på vej af 

snapsene. Godt at mælkekuskenes heste selv kunne finde vej hjem. 

Da mælkekuskenes tid var ovre, var det i mange år Knud Stougård, som 

kørte rundt med varerne. Vi var passagerer hos Knud mange gange og skulle 

hjælpe med lidt papirarbejde vedr. sted, varer og æggekasser. 

 

På en af helligdagene mellem jul og nytår hjalp vi gerne med til at pakke i 

massevis af godteposer til børnene. De skulle deles ud ved den store 

juletræsfest i Stadil Forsamlingshus. I posen var altid en frugt, som fyldte 

godt - samt forskelligt slik. Poserne var altid med julemotiv. Der var stor 

forventning knyttet til disse poser.  

 

Vi børn deltog også meget i afvejning af poser til butikken. Der gik egentlig 

meget tid med at veje af, som vi kaldte det. Mel, sukker, kokosmel, 

kartoffelmel, kakao, sukat, rosiner mm. skulle vejes, pakkes i poser og 

lukkes på en helt speciel måde, så det ikke rendte ud igen. Som far sagde, der 
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må aldrig være for lidt i posen. Den købmandsfilosofi havde han måske arvet 

af sin far, Anders N. Andersen, som havde købmandsgården før ham.  

Vi havde mange skønne ting i butikken i december måned. Vi husker blandt 

andet de fantastisk flotte, tredimensionale, eventyragtige julekalendere med 

masser af sølvglimmer. De var jo også meget dyre, så vi måtte nøjes med en 

flad en af slagsen. Men den var vi da også vældig tilfredse med. Bare 

spændingen over, hvilket fint, lille julebillede, der åbenbarede sig hver 

morgen, når kalenderen blev åbnet var jo fortryllende og et tegn på, at julen 

nu nærmede sig med raske skridt. I det hele taget var der en duft af en anden 

verden i vores købmandsbutik. Der duftede af bl.a. krydderier, frugter, tobak, 

ost og nymalet kaffe, som vores far eksperimenterede meget med. Han 

forsøgte med forskellige blandinger, indtil han var tilfreds. 

 

På marken overfor butikken blev der solgt juletræer. Her kunne man så udse 

sig det smukkeste træ. Denne mark blev købt af Mourits Olesen på Nygård. 

I december måned var det ekstra sjovt for os børn at være i butikken efter 

lukketid og” lege købmand”. Det foregik på den måde, at vi havde hver 

vores disk, gik på skift hen og handlede med hinanden. Varerne blev noteret 

på en blok, som også blev brugt til hverdag. Efter at legen var forbi, blev 

varerne sat på rette plads, så far ikke skulle komme efter os. 

 

Specielt for far var det også en stor dag mellem jul og nytår, hvor vi alle 

skulle tælle varer op, så det kunne blive beregnet hvor meget værdi, der var i 

varelageret og dermed blive beregnet, hvor meget han havde tjent i årets løb, 

og hvor meget han skulle betale i skat. Han blev helt blank i øjnene, når 

bundlinjen blev opgjort. 

 

Men også inde i privaten blev der julet. Kort før 

første søndag i advent gik vi med mor i hånden 

ned til gartner Alfred Augustinussen for at købe 

en adventskrans. Der var en uforglemmelig, 

dejlig duft af gran, mos, frugter og blomster i 

gartneriet. Adventskransen skulle se ud, som den 

plejede. En fyldig, grøn krans – smukt bundet af 

Alfred selv, hvide lys og lange røde bånd, 

således, at kransen kunne hænge, hvor den altid 

hang i et hjørne af stuen. 



 

7 
 

Når første lys blev tændt i mørkningen derhjemme, sang vi med mor ”Vær 

velkommen Herrens år” og andre julesange.   

Efter en travl dag i butikken i december måned (og også andre gange) tog far 

ofte sin elskede harmonika frem. Og så spillede han for os. Der kom glimt og 

munterhed i hans øjne og smil om munden. Far var meget musikalsk og 

kunne spille efter gehør alle de gode, gamle evergreens fra sine unge dage. 

 

Man skulle egentlig ikke tro, at det skulle være et problem at købe julegaver 

til vores forældre, når vi boede i en købmandsforretning. Det var ret vigtigt, 

at det blev en ting, som de blev rigtig ”glade” for. Heldigvis var der jo 

mange gode forretninger i Stadil Mejeriby. For vi skulle helt sikkert ikke 

købe gave til mor og far i vores egen butik. Det blev så som regel til en lille 

porcelænsfigur hos Købmand Halkjær til mor og et askebæger til far hos 

Niels Mortensen. I øvrigt var det vildt spændende at gå rundt og se, 

hvorledes de andre handlende havde fået pyntet deres vinduer til jul. 

 

Midt i decembertravlheden og selvfølgelig andre gange kom far tit susende 

ind i køkkenet til mor for at få en kop kold kaffe. Eller måske brugte han den 

kolde kaffe som en undskyldning for lige at komme ind og give mor et kys 

og et knus. Det skete ret ofte. Hos mor i køkkenet blev der selvfølgelig bagt 

pebernødder og klejner som i alle andre hjem. Jo, der var ekstra travlhed i 

køkkenet ind under jul. Mor havde altid ung pige. Det var også nødvendigt, 

når man tænker på al den gode mad, som hver dag skulle laves til ”folkene”. 

De kom ind og spiste på skift, da der jo altid skulle være en eller to til at 

passe butikken. Også han, der passede pakhuset, var på kost. Der blev spist i 
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en fart, så de næste kunne komme ind. Men juletravlheden i køkkenet skulle 

gerne være færdig før den 22. december. For da var det bedstemor i æ hus’ 

fødselsdag. Og den skulle selvfølgelig fejres. Mor medbragte bagværk til 

denne dag, da bedstemor på sine ældre dage sjældent rørte sig ud af sin 

lænestol, som stod ved vinduet i hendes dagligstue. Her kunne hun snildt 

følge med i, hvem der kom og handlede i butikken. Far stak hver dag lige 

over til bedstemor for at få en lille snak. Så kom den 23. december. Den dag 

var det bedstemor i Mejlbys fødselsdag. Og hende skulle vi jo også på besøg 

hos.  

 

Juleaften havde vi altid besøg af bedstemor i æ hus, af kusine Vibeke og 

hendes mor og far, Maren og Johannes Halkjær Hee. Maren var vores fars 

søster, og både hun og Johannes var født i Stadil. Johannes var søn af Maren 

og Esper Halkjær. Juleaften gik tiden alt for langsomt, og der skulle synges 

alt for mange sange omkring juletræet – før vi kunne begynde at lukke 

julegaverne op.  

 

………………………………………………………………. 
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Ride to Education  
 

Af Jakob Kamp tidl. Bjerregårdvej 17 

 

Ride to Education var et fundraising 

projekt, som blev gennemført i 

samarbejde med den danske NGO, Børn 

Uden Grænser. Vi var fire Vestjyske 

venner sammen om at lave dette projekt; 

Sune Thuesen, Kristian Bisgaard, Anders 

Nybo og jeg selv. Vi ville samle penge 

ind til Børn Uden Grænsers 

samarbejdspartner, Young Children 

Without Borders, som er beliggende i den 

lille Gambianske by Sifoe, i Vestafrika. Pengene der blev indsamlet blev 

brugt på en udvidelse og drift af et allerede eksisterende Education Center, 

som drives af Børn Uden Grænser i samarbejde med Young Children 

Without Borders. Education Centret i Sifoe tilbyder en ny chance for 

marginaliserede unge, der har fået deres skolegang forhindret. På Education 

Centret undervises der i både teoretiske 

og praktiske fag. Ved færdiggjort 

uddannelse er der tilmed mulighed for 

mikrolån, så den enkelte studerende har 

mulighed for at starte egen virksomhed 

og skabe sig en fremtid i lokalområdet. 

Education Centret fokuserer endvidere 

også på unge kvinder, der ofte er 

marginaliserede i Gambia.  

Vores projekt gik ud på at tage en ¨lille¨ cykeltur på 8226 km. fra 

København til Sifoe i Gambia. Turen førte os igennem række forskellige 

lande, heraf 8 europæiske og 5 afrikanske. Den varede 17 uger og foregik fra 

d. 20. august til d. 23. december tilbage i 2015, hvoraf ca. 2/3 af turen var på 

landevejene, mens den sidste 1/3 blev brugt på hviledage, sightseeing osv. 

Ingen af os havde førhen gjort os i cykling, så det var på mange måder en 

hovedkulds beslutning. 

Vi fik på forhånd hjælp af en cykelbutik i København, som gav os et kursus i 

at reparere vores cykler. Det var af flere omgange, et kursus der kom os til 
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stor gavn. Undervejs camperede vi cirka 2/3 af turen. Dette var dels hos folk 

privat, som vi spurgte om plads i enten deres have eller tilstødende marker. 

Andre gange fandt vi steder i det fri og fra tid til anden en campingplads, så 

vi kunne få os et bad.  

I Afrika blev vi dog oftest mødt af en enorm stor nysgerrighed og gæstfrihed, 

hvor man både blev budt på mad og atay, som er en meget sød traditionel 

nordafrikansk te. Derudover ville de ofte ikke godtage, at vi sov i vores telte 

udenfor, men insisterede på, at vi kunne sove i deres hytter. På trods af at 

den gængse afrikaner har væsentligt mindre at gøre godt med, er de utrolig 

venlige og gæstfrie. Til tider var det svært at tage imod, hvad de ville tilbyde 

os, da de har så lidt, men på den anden side ville det være utrolig uhøfligt fra 

vores side ikke at tage imod det. 

Den sidste 1/3 del af overnatningerne foregik på hostels eller hos bekendte, 

når vi var i større byer og havde behov for en pause fra de mange timer på 

landevejen.  

Vi havde bl.a. ¨længere¨ pauser i Amsterdam, Toulouse, Barcelona og 

Marrakesh for ikke at drukne i alt for meget cykling. På så lang en tur møder 

man mange strabadser, og det er oftest også dem, der står klarest i 

hukommels

en. Vores 

største 

bump på 

vejen var da 

jeg fik 

stjålet min 

cykel i 

nattens 

mulm og 

mørke i 

Amsterdam. 

Vi havde kun været af sted i 14 dage, så da vi opdagede det morgenen efter, 

bredte der sig hurtigt en smule panik hos os. Vi fandt dog heldigvis en 

utrolig flink cykelhandler, der solgte mig en god og billig brugt cykel, som 

jeg blev meget glad for. 
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Af hårde stræk på cykelturen vil jeg 

nævne bjergkæden Pyrenæerne, som et af 

de hårdeste, men også smukkeste. Den 

sidste dag, vi skulle cykle over det sidste 

pas og krydse grænsen til Andorra, sad vi 

i sadlen i 4 timer opad, vel og mærke på 

en cykel, der med opbakning vejede 

omkring 50 kg.  

Da vi nåede toppen, var vi i 2400 meters 

højde, og der var kun lidt over 0 grader.  

Vi var på ingen måde forberedt på kulden, 

og cykelturen ned derfra var usandsynlig 

kold. Det afspejler meget godt vores naive 

og uvidende tilgang til turen, på trods af rigtig mange timers forberedelser. 

Alle udfordringerne tog vi dog i stiv arm og kom igennem dem med 

tålmodighed og gåpåmod. Inden vi nåede Gambia, måtte vi også bruge 3 

uger på at cykle de lidt mere end 2000 km igennem Saharas ørken. Denne 

del var den mest ensformige, men dog stadigvæk utrolig fascinerede stræk på 

turen, hvor udsigten fremad ofte var fuldstændig identisk med den, man så 

bagud.          

Da vi endelig nåede Sifoe, fik vi intet mindre end en heltemodtagelse. De 

sidste 10 km. af turen blev vi fulgt på cykel af en flok unge mennesker fra 

den lokale organisation sammen med både politi og ambulance eskorte, der 

havde fuld udrykning på hele vejen. Da vi ankom til byen, blev vi 

fuldstændig overvældet af modtagelsen. De havde fået musikgarden fra en af 

de tilstødende større byer til 

at komme og spille, samtidig 

med at der var kommet 

hundredvis af lokale 

mennesker, bare for at hylde 

os. Det var meget mere end 

vi havde turdet håbe på, og 

endnu engang viste den 

afrikanske venlighed sig fra 

dens smukkeste side. Den 

dag var der fest og dans på 
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bedste Afrikanske manér til langt ud på natten.  

Gennem hele vores tur havde vi forsøgt at promovere og fortælle om vores 

historie til så mange 

som muligt. Vi havde 

kontakt til en del 

forskellige medier, 

f.eks. lokale medier 

som Ringkøbing-Skjern 

Dagblad og TV 

Midtvest, men også 

med mere nationale 

medier. Vi havde bl.a. 

en videodagbog, der 

blev sendt på DR’s 

hjemmeside og artikler 

i både Euroman og Metroxpress. Dette skyldes, at det var et crowd funding 

projekt, hvor man får så mange som muligt til at donere penge til projektet 

med det beløb, de nu finder passende. Vores mål, inden vi tog af sted, var 

70.000 kr. Vi endte dog med at samle omkring 90.000 kr. ind. Så alt i alt var 

det en helt igennem fantastisk tur, som også endte ud i et fantastisk resultat, 

som vi er meget stolte af.  

Vi endte med at bo 6 uger i en lille lerhytte i Sifoe. Vi lavede frivilligt 

arbejde på den lokale skole og dens Health Care Center og havde rigtig 

meget at gøre med den lokale organisation Young People Without Borders. 

Vi blev hurtigt en del af deres lokalsamfund og tog del i alt lige fra 

atletikstævner, fodboldkampe, bryllupper og begravelser. Hvor end vi kom 

hen, kom vi altid i centrum og blev altid set som æresgæster. 

Dette var en mærkelig situation til at starte med, men man blev nødt til at 

affinde sig med det. Inden vi tog hjem, var vi med til at tage spadestikket til 

udbygningen af Education Centret, og to måneder efter vi kom hjem, stod 

den færdig og klar til at blive brugt. Education Centret fungerer stadigvæk i 

bedste velgående, og Young People Without Borders kæmper stadigvæk en 

brag kamp for deres værdier, med de små midler de nu engang har til 

rådighed.  

 ……………………………………………………………… 
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Et bitte barn bliver døbt hos Ivers 
 

Det banker på vinduet i den blæsende sorte nat. Forsigtigt. Undskyldende. 

Man er kommet sent i seng og først for nylig falden i søvn og vil altså ikke 

rigtig tro på forstyrrelsen. Man lægger sig på den anden side. Så banker det 

atter, højere, mere indtrængende. ”Hallo!” ”Ja. Hvad er der?” Om man vil 

komme ned til Ivers og døbe et bitte barn. Der er noget så særdeles 

frydefuldt for en præst i at blive revet op af sin søde søvn midt om natten, 

fordi der er brug for ham. Et øjeblik føler han sig som et lige så 

samfundsnyttigt element som en læge. Før han selv ved af det, er han i 

bukser og jakke og har ritualbogen fat. Der er ikke engang tid til at lange 

efter præstekjolen; den lader han hænge. Det gælder jo menneskeliv. Så 

begynder Ford’en at brumme en salme, af sted går det, alle huse i sognet 

ligger og sover med mørke ruder, kun i et er der lys. Der driver em i 

køkkenet fra nattens varmtvandsforbrug. En mærkelig højtidelig klamhed i 

det jævne køkken. Men ind i den blander sig allerede en duft af kaffe, den 

kære hverdag, hjemmet på vej til at glide tilbage i folderne. Barneøjne kigger 

en i møde fra slagbænken, søvndrukkent blakkede, for første gang ude for 

den oplevelse, at også dette tidspunkt af døgnet eksisterer. Faderen dukker 

op med den et-årige på armen, den er også blevet vækket af nattens 

usædvanligheder og forstår øjensynlig ikke, hvad det skal betyde, at der 

formenes den adgang til mor. Vysse, vysse, vysse, forsøger far. Så toner 

jordemoderen frem og aflaster den forlegne mand. Og vi bøjer hovedet i den 

lave dør og går ind til selve valpladsen. 

Inde i den trange stue med de mange senge, to store og 5 små, befinder der 

sig 4 personer. Jeg ser dem straks alle 4. Iver, der følger efter mig, ser vist 

kun de 2. Der ligger hans kone, allerede i sirligt hvidt, men endnu med sved 

på panden, rødspættet i ansigtet og med øjnene halvt forvildet af den angst 

og kval, hun har stået igennem. Hun prøver at smile til mig, men det vil ikke 

rigtig lykkes, det er endnu for kort siden, at hun er kommen op af 

skyttegraven, de har stukket hende i underlivet med bajonetter, og der er 

ligesom lugt af gas i hendes næsebor og vammel smag i munden; dertil 

kommer, at min tilstedeværelse røber hende noget om, at det er ikke ganske 

sikkert, sejren er vunden; den kunde vristes hende af hænde endnu. Og der 

ligger så ”Sejren”, i en gammeldags bys´s på hjul, helt pakket ind i varme 

tæpper, og ved siden af ham, bøjet ind over ham, står livets Engel, åndende 

ham varme ind i kroppen og hidsende det spæde hjerte til at blive ved med 
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de uvante slag. Men henne i krogens mørke står der en anden, jeg kender 

ham godt, jeg har set ham så tit, når jeg er kommen ud til mine sognebørn, 

de gamle og de syge af dem; fra de tomme øjenhuler tilkaster han livets 

Engel et strengt og forskende blik: ”Hvor stærk mon du er, hvis jeg nu 

bestemmer mig til at prøve kræfter med dig.” Men Englen besvarer ikke 

blikket, lægger tilsyneladende slet ikke mærke til ham, fortsætter blot sit 

arbejde med barnet. 

Der er hældt lunkent vand op i et vaskefad, et rent håndklæde er lagt frem, 

den hellige handling kan begynde. 

Jeg ved ikke, hvad dåb betyder. Jeg kender en masse forklaringer på den, og 

jeg kender en endnu større masse indvendinger imod den. Lige fra Søren 

Kierkegaards for engangs skyld lavloftede protest mod nytten af en sjat vand 

over et barns hoved, til de mest æteriske beklagelser over, at sakramenterne 

gør kristendommen til en uåndelig religion. Jeg husker også nok, hvordan 

jeg i min pureste ungdom, just i min Kierkegaard- Periode, har siddet i en 

landsbykirke med mine indvolde vendende sig i ækelhed over denne 

latterlige komedie med en kongelig embedsmand værdigt udspørgende et 

spædbarn, der kunde træffe til at svare ham lige så godt med den ene ende 

som med den anden. Jeg ved, at hverken David eller Sokrates eller Gandhi er 

døbt; at barnet, der dør i mors liv, kan have mindst lige så meget krav på en 

evighed som gubben, og at det er oprørende tanke, at Gud skulde hævne sig 

på de børn, hvis forældre har forsømt eller forment dem dåben. Jeg ved, at 

dåb og navngivning for de fleste danske folkekirkekristne vel nærmest løber 

ud i et, at det vilde være ganske urimeligt at antage, at der ”nedlægges en 

spire” eller overhovedet sker noget andet magisk med babyen, at døbt og 

udøbt vokser op sammen og arter sig ganske ens. Alt det ved jeg, og meget, 

meget mer. Men i dette øjeblik, da jeg bøjer mig ned over det nyfødte 

drengebarn, ved jeg næsten ikke andet end, at det er en stor og hellig stund. 

Konfirmanderne i de danske sogne lærer efter deres katekismus, at det at 

døbes til Faderens, Sønnens og den Helligånds navn, er at døbes til samfund 

med den treenige Gud og delagtighed i hans nåde og gaver. Hvad Jesus 

Kristus har erhvervet for os alle, har han i dåben givet hver enkelt af os. Og 

således er vi i dåben kommet i samfund med den treenige Gud, vi er 

indlemmet i Jesu Kristi Rige, vi er blevet Faderens børn, og vi er blevet 

delagtige i den Helligånds Nådevirkninger! – Så siger man endda, at Luther 

afskaffede latinen! Tror man, at landsbybørn aner, hvad samfund er, hvad 
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delagtighed er, hvad indlemmelse er! Eller et ord som nådevirkninger!  For 

slet ikke at tale om igen fødelsens bad og retfærdiggjort af nåde og 

teologernes andre opstablinger af Ossa oven på Pelion. Og så kan det endda 

gå med alt det, de ikke forstår, selv om det jo var bedre, det var latin. 

Men hvad skal vi sige til en tirade som denne. ”Anm. I dåben blev vi 

genfødt, det vil sige: et nyt menneske blev født i os; men dette nye menneske 

skal mere og mere vokse, indtil de fuldendes hisset, og den syndige natur 

eller det gamle menneske skal mere og mere overvindes og underkues, indtil 

det tilintetgøres. Dette sker ved den Helligånds Nåde, som helliggør os ved 

troen.” – Det var vel nok en skøn slump darwinisme at få læsse af på en af 

kristendommens centrale pladser. Jeg tænker hverken på forsoningsdød eller 

gamle Adam eller retfærdiggørelse eller nogen som helst andre skriftsteds-

regnestykker og udpønskede sammenhænge, nu, da jeg smøger de uldne 

tæpper til side, og det lille røde rynkede oldingeansigt kommer til syne. Man 

har ikke vovet at vaske det mere end højst nødtørftigt, der sidder små 

blodkager rundt om på den spæde pande. Lille menneskebarn, har du 

allerede været med i krigen, helt ude ved fronten, hvor det gik så hedt til, at 

det kostede blod? Det var altså det første, du skulde møde i denne verden. 

Men det næste, se det er mig. Nej, ikke mig, for jeg står her i en andens 

navn. En, der sagde. ”Kom hid til mig, og jeg vil give jer fred.” det første, du 

skulde opleve, barnlille, var altså krigen, men straks derpå ham, der er fred. 

Ham er det, der nu slår sit tegn over din blodsprængte pande og dit usikkert 

hamrende bryst, og som smiler til dig og siger: ”Lad de små børn komme til 

mig!”Jeg ved nok, du ikke forstår af det mindste dette her. Men skal alt gå 

vel – nej, sådan tør jeg ikke sige, men skal alt få lov til at gå, som vi gerne 

vil det, kommer der en dag, da du går op foran alteret i vor kirke for sammen 

med mig at mindes denne stund. Da er du allerede en hel lille mand, som 

endog er begyndt at tænke på cigaretter. Og giver GUD os så lov til, at 

stunden må lykkes for mig, da ved jeg, at du i et glimt vil få at se, at det er 

slet ikke mig, der står der: min sorter præstekjole bliver skinnende hvid, en 

kjortel vævet i et stykke, min brøstfældige skikkelse ranker sig og bliver 

myndig og mægtig, selv et stykke, som kjortelen, og min lave pande med de 

tusinde tumlende tanker bliver rolig og høj og sval – og da ved du, hvem du 

hører til hos i Liv og i Død og i Evighed. Jeg nikker ned til den spæde og 

begynder at nævne ordene, kirkens bekendelsesord gennem tiderne helt fra 

hedenold af, de ærværdige, næsten teologismefri, klare, digterisk skønne ord 

om fjenden, vi vil sky, om Skaberen og Frelseren og opholderen, hvem vi 
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tilhører, og mor vil jo også gerne svare Ja for sit barn, men det kniber med 

kræfterne, og så hjælpes vi alle med at svare. Og nu er tiden inde, forsigtigt 

løfter far det spinkle nor op i puderne og lægger det i mors arm og bliver ved 

med selv at støtte det, og jeg dypper mine fingre i vandet ……Vandet! Åen 

snor sig gennem de blomstrende enge, søer breder sig sval og blå og 

livgivende midt mellem hede ørkenbjerge, havet rejser sig i titanisk vælde og 

byder den trodsige død i sin favn, blidner sig ud igen, bærer bud mellem 

folkene og skænker saltfriskhed og styrke til nøgen ungdom, som kaster sig i 

det, dugdråben på strået spejler stjernen i sin sitren, lifligt pludrer kilden som 

nattergalesang, læskende plasker regnen over sprunkne marker, usynlige 

strømme under jorden bringer alle vækster liv, solen lokker vandet op 

gennem stok og ranker og skaber det om til vin, glødende ræd som den flod, 

der er selve livet gennem vort hjerte – hil være dig, mester fra 

Genesarethsøens vover, da du valgte vandet til fostbrodertegn mellem dig og 

os! Så kæder jeg et nyt lille menneskes navn sammen med evighedens store 

navne, og puslingen lægges tilbage, og jeg stryger trætte mor over panden 

med et ”Tillykke og Velsignelse” og kalder på den gamle fromme digter fra 

Sorø og lader ham sige for os, som kun han kan det at 

Guds Søn var selv et barn, og på krybbestrå han lå, 

Og: Guds Himmeriges fryd har han lovet de små,  

og blomster fra Paradisets enge. 

Og: Guds søn har os så kær, han er børnevennen stor, 

han bærer barnet op til Gud på armen. 

Da folder far hænderne, og underfuldt lykkeligt befriet begynder mor at 

græde, og da jeg skotter hen i krogen, er den strenge herre forvandlet. Han er 

blevet til et med englen, synes jeg, og mit hjerte slår på engang bange og 

trygt._ _ _ Siden hen kommer fremstillingen i kirken. Oh, det er en stolt dag. 

Det er blevet skik, at mor selv er Gudmor, og det er ingen ringe skik. Skulde 

hun ikke have lov til det? Have lov til at vise hele menigheden, at nu er 

kampen ført stolt til ende for denne gang. Lad orglet tone, lad folk strække 

hals, lad Gud smile ned fra sin Himmel: højt på sin sejrrige mors arm holder 

den lille triumfator sit indtog i livet. 

Kaj Munk 

Nationaltidende 13.3.1938 – Himmel og Jord 

………………………………………………………………. 
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Fra aupair i Tyskland til hotel manager i Japan 
 

Af Laura Kirstine Sørensen (tidl. Stadilvej 12) 

 

Efter gymnasiet fandt jeg et job som aupair i Sachsen-Anhalt (i det tidligere 

Østtyskland). Jeg endte i Hundisburg hos en britisk-tysk familie med to børn 

på to og fire år og det tredje barn på vej!  

Mine forældre afleverede mig i slutningen af juli 2016. Min britiske 

værtsmor, Caroline, tog imod os. Hun var højgravid, i stor sort lang kjole, 

stort hår og store smykker. Hun er karrierekvinde, uddannet advokat men nu 

hjemmegående, direktør for et stort familiefirma i Haldensleben, og ud af en 

tysk adelsslægt. Slægten ejede før 2. Verdenskrig nærmest hele Hundisburg 

landsby samt slottet, men arealerne og de store ejendomme blev konfiskeret 

af russerne, og slægten Von Natusius fik det aldrig tilbage.  

Min værtsfamilie bor i en stor, gammel vandmølle i flere etager med massive 

stenvægge og bindingsværk. Det ligger i en kæmpepark anlagt af Felix’ 

forfædre, og i baghaven ligger Schloss Hundisburg: Et smukt barokslot med 

slotsgård, gamle produktionsbygninger, frugtplantage og stor barokhave.  

Så kom de to frække, små børn. Lily på fire år gav mig en tegning og Leo 

Henry på to år løb hen til sin mor.  

 

Ved bordet blev jeg introduceret til husets daværende au pair, Jackie fra 

Charleston, USA. Vi blev gode venner og har stadig kontakt.  

Det var tydeligt, at de var en familie, der var vant til at have ”tjenestefolk” – 
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og det gjaldt også børnene.  

De var nogle frække unger, der kunne manipulere med en au pair. Det var 

vigtigt ikke at vise, hvis man var usikker.  

Det gik op for mig, at jeg kun har passet børn få gange. Så da drengen skulle 

have skiftet ble, måtte jeg måtte bede Jackie om at hjælpe mig… 

Selvom familien var vant til hushjælp og ”tyende”, var de hverken 

storsnudede eller bedrevidende, bare søde og rare og vi havde masser at tale 

om. Vi talte sammen på engelsk, for Caroline gik meget op i, at engelsk 

skulle være børnenes modersmål. Vores rengøringsdame, Susann, talte kun 

tysk. Det passede mig godt, da jeg både fik øvet mit tysk og mit engelsk.  

 

Min dag som aupair 

Kort efter min ankomst, tog vi til Berlin, hvor de har en fin lejlighed i 

bydelen Charlottenburg. Her skulle vi bo, indtil babyen blev født. Børnene 

gik i børnehave i bygningen ved siden af.  

I Hundisburg kom Susann dagligt fra kl 9-15, men i Berlin havde vi ingen. 

Jackie var taget tilbage til USA, så der var kun mig til at hjælpe til. Det, 

synes jeg, var dejligt!  

Felix kørte tidligt på arbejde, og Caroline havde en masse aftaler og ærinder, 

så jeg sørgede for børnene.  

De kunne være svære at styre, men når jeg havde dem alene, hyggede vi os 

på legepladsen eller i lejligheden, hvor vi tegnede, byggede med LEGO, 

legede eller læste historie. Børnene elskede, når jeg spillede klaver, så 

dansede og sang de. 

Til hverdag lavede jeg morgenmad, middagsmad og aftensmad. I starten 

blandede Caroline sig meget. Det brød jeg mig ikke om. Ret hurtigt sagde 

hun heldigvis: ”Jeg tror, du har styr på det”.  

Jeg kunne godt lide at 

stå for madlavningen. 

Caroline var 

højgravid, og syntes, 

der skulle ske en 

masse. Vi blev slæbt 

rundt til parker, 

legepladser, frisør, 

cafeer, KADW, IKEA 

og svigerforældre. 

Derfor nød jeg at 

bestemme selv, når 

jeg skulle lave mad.  
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I weekenderne havde jeg oftest fri. Jeg gik på museer, i parker, til koncerter, 

på cafeer, jazzbar og mange andre ting. Det var sensommer og dejligt varmt, 

så jeg spiste mange is. 

Nogle weekender skulle jeg med familien i en eksklusiv country club, hvor 

de var medlem. Der var tennisbaner, swimmingpool og restaurant. De kom 

der for at slappe af, så jeg skulle se efter børnene. Heldigvis var der en lille 

legeplads.  

 

Det var fedt i country clubben. Det var en helt anden verden: Smarte damer, 

tjekkede mænd, store smykker og dyre biler. Jeg følte mig som en vestjysk 

bondepige, men ingen kendte mig, så jeg nød det.  

 

Den lille ny 

Den 5. september, da jeg havde lagt børnene i seng, fik jeg besked om, at 

Caroline havde fået en lille pige, Elizabeth. Nøj, hvor var hun lille og sød. 

Jeg havde købt en mor-barn-buket til dem.  

Snart var vi hjemme i Hundisburg igen. Man kunne godt mærke på Lily og 

Leo Henry, at de var jaloux over, at lillesøster tog alt opmærksomheden. De 

skabte sig en del i den periode, men til sidst fandt de ud af, at Elizabeth 

egentlig var ret sød, selvom de ikke kunne lege med hende. Jeg nød at tage 

mig af Elizabeth. Hun var altid glad og god til at sove.  

 

Tyskkursus og ridning.  

I min fritid i Hundisburg tog jeg tyskkursus i nabobyen, Haldensleben. I 

klassen var der mig og 20 andre, som var flygtninge fra Syrien, Afghanistan 

og Afrika. Ingen af dem kunne ret meget tysk, men de var rigtig søde, de 

tilbød mig altid karameller eller kiks og havde nogle spændende historier at 

fortælle.  

 

Ellers gik jeg til ridning. Jeg var helt sikkert den dårligste på holdet, men det 

var altid hyggeligt. En niårig pige hjalp mig. Det var heller ikke nemt, når 

man ikke vidste, hvad hverken ”Gerschirr” eller ”Halfter” betød. Men det 

lærte jeg.  

 

Mens Jackie stadig boede hos os, tog vi Christianiacyklen ind til 

Haldensleben og fik en øl og en schnitzel. Jackie og jeg lavede mange ting 

sammen. Det er vigtigt med venner, ellers kan det godt blive surt, at det kun 

handler om børn. Jackie introducerede mig for sine tyske venner og jeg har 

stadig kontakt med Rene og Sarah.  

 

Schloss Frankenstein   

Til jul skulle vi besøge Felix’ søster, Marilee, i Bayern. Marilees mand, 

Frank, er også af adelsslægt, og de bor på Schloss Frankenstein. De hedder 
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også Frankenstein til efternavn, og havde et stort maleri af deres stamtræ i 

spisestuen. Det er et stort barokslot med massiv stentrappe og voldgrav samt 

et kirkerum, hvor de holdt gudstjeneste om søndagen.  

 

De brugte nærmest kun underetagen. Jeg boede på 3. etage med børnene. Det 

var vinter og meget koldt både ude og inde. Man følte sig hensat til en 

svunden tid, for alt inventar var barok: Massive møbler på kugleben med 

vilde udskæringer og udsmykninger samt portrætter af alle forfædre på 

vægge og gange.  

 

Rummene var 

små, men 

forbundet - man 

kunne fx gå fra det 

ene rum til det 

andet gennem 

klædeskabene, det 

var spændende.  

Der var voldgrav 

rundt om slottet, 

og ved broerne 

vogtede 

gargoilere. Marilee 

og hendes familie 

var meget nede på 

jorden. Selvom de 

boede på et stort 

slot og havde syv 

børn, havde de 

bare én enkelt 

hushjælp, som 

havde været hos 

familien i 14 år. 

Jeg kom godt ud af det med dem, og de tog mig med til julemarked i 

Erlangen. Julemarkeder er meget populære i Tyskland, og enhver by, stor 

som lille, har ét.  

 

 

Stor fællesjagt i det store hus 

Vi blev inviteret til stor fællesjagt hos nogle venner i Mecklenburg-

Vorpommern, der boede i et enormt hus i tre etager, store stuer, mange 

værelser, og med opsatser og udstoppede dyr på alle vægge. I hallen hang et 

kæmpestort, malet portræt af fruen og herren i huset. 30 jægere var inviteret 
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til traditionel, tysk fællesjagt med uniformer, fremvisning og horn. Der blev 

skudt ræve, rådyr, vildsvin og krondyr. Dem, som havde skudt det største dyr 

i deres kategori, blev råbt op og fik gran i hatten.  

Jeg skulle mest se efter Elizabeth, men jeg nåede at tale med sønnen i huset. 

Da han hørte, at jeg selv er jæger, inviterede han mig med på næste jagt.  

Det har været utroligt lærerigt for mig at være aupair i fem måneder. Det har 

været en udfordring og lært mig en masse om kulturen i en familie, om mig 

selv og et andet land. Man behøver ikke tage langt væk for at få en eksotisk 

oplevelse.  

 

”Hotel manager” i Japan 

Efter Tyskland ville jeg gerne afsted igen. Jeg havde ingen penge, så jeg 

måtte finde et job, der kunne finansiere rejsen.  

Ivan, min fars kompagnon, tilbød mig at komme til Japan som hotel 

manager. Deres firma Onecollection havde i december 2016 åbnet et Finn 

Juhl hotel med 6 værelser i et skiområde i Hakuba, Japan.  

Det var helt perfekt, for jeg fik et job i et land med anderledes sprog, kultur 

og natur.Min veninde Malene sagde ja til at arbejde på hotellet sammen med 

mig. Jeg rejste i begyndelsen af februar 2017 og skulle læres op af den 

daværende hotel manager, Nikolaj. Nikolaj havde en ven på besøg og vi 

fejrede min første aften på hotellet, med at spise japansk på en af de lokale 

restauranter og drikke os fulde på den lokale bar. Tjuhej!  

Den første uge var der ingen gæster. Til gengæld var der masser af sne, så vi 

stod på snowboard og ski fra morgen til aften. På hotellet mødte jeg Tom 

San, vores handy-man. Han hentede affald, skovlede sne eller reparerede 

ting.  

 

Tom San tog Nikolaj og mig med på tur, når vi havde fri og viste os japansk 

kultur og japanske mærkedage, fester og traditioner, templer, fiskemarked og 

museer.  

Japanerne snakker ikke så tydeligt engelsk, så han var svær at forstå. Men 

jeg vænnede mig hurtigt til det. 

 

Jeg stod for blandt andet booking, rengøring, madlavning, kørsel med 

gæsterne, opvartning og indkøb – og Malene og jeg hyggede os med det.  

Jeg nød, når der var gæster. De var flinke og meget begejstrede for stedet. 

Og så var det fedt, at jeg kunne fortælle dem om området, menneskene og 

hotellet. Tom San og vores japanske chef, Harry San, tog Malene og mig 

med ud på ski en morgen. De er begge nogle garvede skiløberne, som elsker 

at køre off-piste. Der falder meget store mængder sne i Japan, og så er det 

meste puddersne, så man ryger lige igennem, hvis man styrter! Især i off-

pisten. Malene og jeg var ikke vant til den dybe puddersne og slet ikke i det 

tempo, som de ældre herrer satte af sted i. Mange gange lå jeg halvt begravet 
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efter et styrt, når jeg havde prøvet at undgå et træ eller en busk, og måtte 

kæmpe mig på benene. Malene og jeg var fuldstændig smadrede, da klokken 

blev 12 og vi måtte trække os tilbage. Den eftermiddag tog vi i Onsen, som 

er naturlige, varme kilder, man kan bade i. Der lå vi og kogte vores ømme 

kroppe, mens vi kunne se solnedgangen over bjergene og dalen.  

 

Road trip 

Når der ikke var gæster, var der ikke noget at lave, så Malene og jeg 

besluttede at tage på tur sydpå. Det var forår og sneen lå stadig højt, men 

længere sydpå ville de lyserøde japanske kirsebærtræer snart springe ud.  

Vi planlagde en road trip langs Japans vestkyst. Først overnattede vi i bilen 

ved en lille fiskerby. Det var afsindigt flot at vågne op til solen på vandet og 

lyden af havet og fuglene. Det var en meget lille by med små og enkle huse. 

Japanerne har sans for at få meget ud af lidt. De kan få rod til at ligne kunst. 

De små huse var alle udstyret med flot håndværk eller en fin have. Selv i det 

mindste hus kan de få plads til det nødvendige, uden at det føles for småt. 

Japanerne er meget grundige, sirlige og stolte af deres arbejde. De sætter en 

ære i et godt stykke håndværk, og gør sig lige stor umage hver gang.  

 

Vi satte kursen mod Kyoto og ville ikke have bilen med ind i den store by, så 

vi valgte at slå os ned i nabobyen, Otsu, der ligger lige ved en kæmpesø, 

Lake Biwa. Næste dag tog vi toget ind til Kyoto, hvor vi så Kejserens Palads 

og Det Gyldne Tempel. Der var mange turister i den flotte gamle by og 

vejret var dejligt varmt.  

 

Bagefter fandt vi en campingplads lidt væk fra byen. Det var den bedste ide, 

vi længe havde fået. Campingpladsen lå nær Osaka, Kotakiji Camping, og 

køreturen i bjergene, hvor hundredvis af kirsebærtræer blomstrede mellem 

alle de andre grønne træer, var utrolig smuk. Der var ufatteligt frodigt. Vi fik 

en snak med de lokale, som vi købte brænde hos - mad havde vi selv sørget 

for. Luftfugtigheden var høj og vejret var nærmest tropisk, dog var det for 

koldt til at bade i bækken, der rislede direkte igennem pladsen. Vi gik på 

opdagelse i skoven, lavede bålhygge og tog små køreture i området, inden vi 

måtte tilbage til skihotellet.  

 

Besøg af boligindretningsmagasinet Elle Decor 

De næste gæster var et par fra det internationale boligindretningsmagasin 

Elle Decor, som skulle lave en artikel om hotellet. Jeg har nok aldrig gjort så 

meget rent… Vi tog dem med ud at spise sammen med Harry San og de var 

en fest at være sammen med. Malene og jeg spurgt, om vi ville være med i et 

fotoshoot. De skulle tage billeder af baren i kælderen og manglede nogle 

unge mennesker, der kunne stå model.  
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Vi sagde straks ja og blev fotograferet i de fine Finn Juhl stole på vores eget 

hotel! Et par uger senere sumpede et magasin ind af brevsprækken, og dér 

var vi jo! Nu som modeller. Det var en meget fed oplevelse.  

Inden jeg så mig om, var jeg hjemme i Stadil igen. Det var utroligt lærerigt, 

jeg mødte nogle fantastiske mennesker, folk var utroligt hjælpsomme og 

gæstfrie, og jeg vil helt sikkert gerne til Japan igen. 

 

………………………………………………………………. 

 

 

Vedersø Klit Badehotel fylder 90 år 
 

Af Kaj Bonde Larsen (redigeret af Svend Boye Thomsen) 

 
I år er det 90 år siden, at dansk-

amerikaneren Thorvald Nygaard 

opførte Hotel Seattle, som siden 

skiftede navn til Vedersø Klit 

Badehotel.  

Det var i 1927, og syv år senere, i 

1934, blev hotellet solgt til parret 

Elna og Kristian N. Larsen, som overtog det for 21.000 kr.  

Elna og Kristian N. Larsen overtog et hotel, hvor der hverken var indlagt 

vand eller elektricitet. De første år måtte man derfor klare sig med 

petroleumslamper og vand fra en pumpe i gården.  

I 1936 investerede man i et strømanlæg, der gav mulighed for elektrisk lys 

på dele af hotellet, ligesom adgangen til vand blev forbedret.  

Samme år forsøgte Kristian N. Larsen at få en spiritusbevilling, hvilket 

sognerådet så positivt på. Et enkelt medlem af sognerådet forlangte dog en 

afstemning i sognet, og her fik digterpræsten Kaj Munk forpurret planerne 

om at spiritus på hotellet. Kaj Munk skrev således rundt til samtlige beboere 

i området, at de børn, han skulle konfirmere, ikke skulle have mulighed for 

at drikke spiritus på hotellet. Og sådan blev det.  

Elna og Kristian N. Larsen besluttede også at ændre navnet til Hotel Vedersø 

Klit. 

Hotellet blev hurtigt et samlingssted for beboerne i området. Naboerne 

kiggede ofte ind til en kop kaffe, og fiskerne kom flere gange om ugen forbi 

med friskfanget fisk i form af både rødspætter, ål, torsk og hummer. 
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Om vinteren blev der opført skuespil på hotellet, hvor fru Elna gerne spillede 

med. Hun sørgede også altid for kringle og kaffe efter forestillingerne.  

Dengang var der 12 værelser på hotellet, ét badeværelse samt et toilet til 

henholdsvis damer og herrer. I oktober 1937 blev taget revet af garagen 

under et voldsomt stormvejr. Garagetaget blev slynget over taget på hotellet 

og ødelagde tre værelser. Ingen kom til skade, da man på grund af 

stormvejret havde taget ophold i stuen denne nat.  

Elna og Kristian N. Larsens børn kom i bad hver fredag. Det foregik i en stor 

zinkbalje på køkkengulvet, og vandet blev opvarmet på komfuret, hvor der 

blev fyret med tørv. Når børnene var færdige med at bade, stod den altid på 

en skefuld levertran – det 

var ingen fornøjelse. 

Bag hotellet holdt man 

både høns og svin, og de 

tre grise i svinestien blev 

fodret med madrester og 

ølsjatter fra køkkenet – 

efter sigende kunne det 

somme tider ses på dem, 

at de havde problemer 

med balancen.  

Når det var vaskedag, 

kom vaskekonen Maren fra Møllebyen altid cyklende til hotellet fra 

Vedersø. Hun var en stor og stærk dame, som havde magt over tingene, 

hvilket var nødvendigt, for det var et hårdt arbejde.  

Den 9. april 1940 blev Danmark besat af tyskerne, og de første tyske soldater 

ankom til hotellet samme dag på deres motorcykler. De ville vaskes og have 

mad.  

Senere kom der flere, og de blev indkvarteret på et vandrehjem, som Kristian 

N. Larsen havde købt af købmanden i Vedersø. Hele området blev hegnet 

ind med pigtråd, og der blev lavet minefelter syd for hotellet. Disse blev 

tyskerne selv sat til at fjerne, inden de fik lov at drag tilbage til Tyskland i 

1945.  

I 1942 forsøgte Kristian N. Larsen endnu engang at få en spiritusbevilling. 

Han cyklede rundt i hele sognet, hvor han indsamlede underskrifter, og han 

så ud til at have et pænt flertal for sin bevilling, men på afstemningsdagen 

satte Kaj Munk sig for bordenden i afstemningslokalet, hvor han kiggede 
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folk dybt i øjnene som for at spørge, om de nu også havde tænkt sig godt om. 

Heller ikke denne gang lykkedes det at få bevillingen. 

 

Servitricer 1956 

 

Det fik Kristian N. Larsen til at true med i stedet at opføre et nyt hotel på en 

grund i Husby. Faktisk var han så langt i overvejelserne, at han fik lavet en 

tegning af det nye hotel. Planerne blev dog aldrig til noget.  

Efter krigen fik hotellet langt om længe sin bevilling, og Elna og Kristian N. 

Larsen fortsatte med at drive hotellet helt frem til 1973, hvor datteren Grethe 

og svigersønnen Johan Jensen overtog det.  

Grethe og Johan Jensen moderniserede hotellet, og i 1980 blev det overtaget 

af fagforeningen BUPL, som etablerede et kursuscenter og udvidede med 20 

nye værelser. De seneste mange år har hotellet haft en omskiftelig tilværelse, 

men i dag er der atter liv i hotellet, som nu bærer navnet Vedersø Klit 

Badehotel. 

 

………………………………………………………………. 

 

 

.  
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Fra By til Land - Om at flytte og at være sin egen 
 

Af Janus Vestergaard, Mejlbyvej, Stadil 

 

Når man slår op i Den Danske Ordbog under betydningen af at flytte, finder 

man som første punkt "at skifte bopæl eller opholdssted" eller "bosætte sig 

eller slå sig ned et nyt sted". Og netop denne betydning indleder denne lille 

artikel. 

I sommeren 2008 fik Mathilde og jeg besked om, at vi skulle være forældre 

til tvillinger, udover de to drenge vi i forvejen havde. Vi boede i hus i 

Vanløse ved København og der var god plads til to voksne og to børn, men 

knap plads til seks personer. Så der skulle indenfor en overskuelig fremtid 

tages stilling til en anden bolig.  

  

Mathilde er opvokset i Spjald og Holstebro og jeg havde altid haft en drøm 

om at bo på landet, så det indgik i vores overvejelser i forhold til en ny bolig. 

Kravene var beskedne, men alligevel specifikke i relation til beliggenhed. Et 

sted tæt ved havet, ude i naturen og med plads til udfoldelse. Et hus eller en 

ejendom med muligheder for fremtiden. Søgemaskinen på nettet blev tunet 

og lokationer og landsdele blev spottet. 

 

Vestjylland og Stadil tonede efter noget tid frem på skærmen. Den nedlagte 

landejendom på Mejlbyvej, med udsigt over mark,eng og klitter. Med nyt tag 

køkken og bad og så resten, eller resterne. Det måtte stå model for en 

fremvisning. 

 

Jeg tog alene til Stadil en lørdag morgen i juni 2010. Mødtes med svigerfar - 

der bor i Fjaltring - og mægleren fra Boligcenter Vestjylland. Han kom for 

sent, mægleren, men ringede og sagde, at vi kunne bare gå indenfor - nøglen 

lå i fyrrummet i stalden. Allerede her fornemmede jeg en hvis for for 

tryghed. Her kan man lade nøglen ligge eller lade døren stå. Her ånder fred 

og ro og naboerne holder et vågent øje. 

 

Huset blev beset og der blev afgivet bud og det endte lykkeligt. Vi skulle 

fremover bo i Stadil-Vedersø området - vi kendte ikke noget til det, Mathilde 

havde ikke set huset, andet end på billeder og ved mine ord. Huset blev 

overtaget d. 15. juli 2010 og i de kommende weekender blev der knoklet løs 
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med elektriker og murer -resten kunne vi selv stå for. 1. september flyttede 

vi ind, Storm, vores ældste søn, startede i Stadil-Vedersø skole, som dengang 

endnu var en kommuneskole under Vagn Knudsens ledelse. Da vi skulle 

undersøge skoletilbud havde vi i første omgang ringet til Tim skole. Her talte 

jeg med Jan som venligt fortalte, at Storm var meget velkommen på Tim 

skole, men at vi da også lige kunne ringe ud til Vagn - vi blev meget glade 

for, at der lokalt var en skole og endda med mulighed for skolebus. 

 

I samme ombæring blev vi indtroduceret til Børnehuset, hvilket passede 

perfekt, idet vores næstældste søn Sejr gik i børnhave. Tvillingerne var der 

også pasning til - i Vanløse gik de i vuggestue - her kunne de komme i 

dagpleje. 

Således var der nu plads til familien i nye og trygge omgivelser. 

------------ 

Ved andet opslag i Den Danske Ordbog under betydningen af at flytte, finder 

man "at bringe fra et sted til et andet; give en ny plads eller stilling". Og om 

netop denne betydning fortsætter denne lille artikel. 

Mathilde havde i København arbejdet både på Christiansborg og i Danmarks 

Statistik. Hun fik ganske kort tid efter vores beslutning om at flytte til 

Vestjylland, ansættelse ved Velux i Skjern. Jeg havde i en del år drevet egen 

revisionsvirksomhed og kunne derfor, godt hjulpet af den teknologiske 

udvikling, flytte min virksomhed "på landet", uden at kunderne skulle lide 

under det. Mobiltelefon og internet sikrede kommunikationen og i en tid 

forsatte jeg med min undervisningsgerning på Niels Brock i København. Der 

var morgenafgange fra Karup lufthavn, og tog man flyet kl. 7.00, var man på 

Frederiksberg kl. 8.25 og klar til at undervise kl. 8:45. Retur gik flyet kl. 

18.10 og så var man hjemme i Stadil kl. 19.00. Bekvemt og smertefrit.  

Med andre ord, så var det at flytte fra øst mod vest ikke en hindring for 

fortsat at kunne virke og at skifte stilling var på ingen måde en umulighed - 

det er lysten, der driver værket og lykken står den kække bi. 

 

I 2012 skulle der ske noget. Jeg havde brug for nye udfordringer og søgte 

jobbet som ledelsessupporter i Kystdirektoratet i Lemvig. Stillingen var en 

blanding af drift og anlægsøkonomi, samt ledelsesopgaver på 

afdelingsniveau i afdelingen for anlægsopgaver på Vestkysten. Det var en 

unik mulighed for at få indsigt i de mange opgaver der udføres, for at sikre at 

de danske kyster står stærkt i forhold til vind og vejr - især her på vores del 
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af vestkysten. Opgaver som kystfodring og strandfodring, fjernelse af farlige 

bunkers, anlægsopgaver i havne m.v. bliver styret af dygtige ingeniører og 

andre fagfolk, således at vi som borgere kan føle os trygge når stormene 

raser. 

Jeg havde en fantastik chef som desværre blev alvorligt og langvarigt syg, og 

da der samtidigt blev varslet organisationsændringer, som i min optik ikke 

gav mening, valgte jeg i foråret 2015 at sige farvel og tak til Kystdirektoratet 

og Lemvig. 

 

Kort tid efter blev stillingen som direktør i Stadil Sparekasse slået op. Jeg 

kendte på det tidspunkt ikke væsentligt til sparekassen, men havde haft lidt 

kontakt med Birgit Aarup, den daværende direktør i forbindelse med opstart 

af Stadil-Vedersø Friskole og Børnehus. Som forældrevalgt bestyrelses-

medlem og kasserer i institutionen kendte jeg til anvendelse af sparekassens 

netbank, men det var så også det. 

 

Jeg læste stillingsopslaget med interesse, lagde det lidt hen, men endte 

alligevel med at ringe til formand Knud Olsen. Vi fik en god snak, og han 

gjorde det klart, at jeg var velkommen til at søge stillingen. Opgaverne lå 

ikke langt fra revisorgerningen, og de øvrige ledelsesmæssige opgaver jeg 

havde arbejdet med tidligere. Jeg fik jobbet og gik efterfølgende i gang med 

opgaverne som udstukket af bestyrelsen. 

Sparekassen stod over for en stor opgave med udskiftning af IT-platformen, 

og så skulle der sættes gang i udlånsforretningen. I dag to år senere er vi i 

mål med begge opgaver, og i skrivende stund har vi udvidet vores primære 

forretningsområde til også at omfatte strækningen fra Stadil og til Husby, 

Sdr. Nissum, Thorsminde og Fjaltring-Trans-Ferring området. En spændende 

proces, som vores nye it-løsning fint understøtter.  Vi arbejder på at kunne 

gøre plads til en ny medarbejder eller to - alt dette på trods af, at vi er 

Danmarks mindste pengeinstitut. 

 

Rejserne frem og tilbage til København, flytningen til Stadil med familien, 

på tværs af landsdele, bragte det med sig, at forskellene på by og land, for 

mig, blev tydeligere, end de før havde været. At køre til Karup igennem 

plantager og over hede, for derefter at sætte sig i en flyvemaskine og lande i 

København. Køre med Metro i morgenmyldretiden og om eftermiddagen 

tage den modsatte tur hjem, giver stof til eftertanke. Hvad var det for et liv - 
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storbylivet. Gik man i virkeligheden ikke glip af noget ved at bo på landet? - 

eller i byen? Konklusionen stod mig hurtigt meget klar. Nej på ingen måde. 

Det er ikke et spørgsmål om at leve på en speciel måde, der gør en lykkelig, 

men at leve på sin egen måde. At være sin egen. 

 

………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Foto: Henriette Steffen , Tyskland 
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Jens Kamp Bjerg blev konfirmeret af Kaj Munk 

Af Svend Boye Thomsen (på baggrund af artikel i Dagbladet Ringkøbing-Skjern samt 

artikel af Jon Høgh i Munkiane) 

Der er ikke så mange af dem tilbage; de unge mennesker, som fra 1924 og to 

årtier frem blev konfirmeret af Kaj Munk, da digterpræsten havde sit virke i 

Vedersø.  

 

En af de tilbageværende er Jens Kamp Bjerg, som i dag bor i Husby i en 

alder af 101 år.  

Han blev født den 24. april 1916 i Torsted, flyttede som ganske lille med 

sine forældre til Hee og siden til Tarp i Vedersø, hvor han voksede op på 

”Lillegaard”.  

De to kilometer fra barndomshjemmet til Vedersø Skole blev tilbagelagt til 

fods seks dage om ugen i vinterhalvåret og om mandagen i sommerhalvåret, 

hvor han ellers hjalp til på gården.  

 

Han blev konfirmeret palmesøndag den 13. april 1930.  

Kaj Munk prædikede den dag over beretningen i Markusevangeliet, hvor en 

kvinde ”der levede i synd” salvede Jesu fødder. Kaj Munk sluttede 

beretningen af med at spørge de unge konfirmander, hvilken salve de ville 

bringe Kristus, hvortil han selv gav svaret: ”Der er en salve, der glæder ham 

mere end nogen anden; det er de gode gerningers salve.”  

 

Forud for konfirmationen var de unge konfirmander blevet undervist på 

præstegården af Kaj Munk. Her skete det af og til, når de ankom, at Lise 

Munk stod i køkkenet med nybagt kage, hvilket gerne fik dem til at gå 

køkkenvejen for at få del i lækkerierne.  

 

Undervisningen fandt sted i dagligstuen, hvor man lagde ud med en salme og 

et Fadervor. Herefter blev eleverne hørt i salmevers og dele af Luthers 

Katekismus, som de skulle lære udenad.  

Kaj Munk kunne være ganske streng, hvis eleverne ikke havde læst 

tilstrækkeligt på lektien. En dag sendte han fire elever tilbage til skolen med 

besked om ikke at vise sig mere den dag, fordi de ikke havde styr på de 

tekster, de hjemmefra skulle have lært sig udenad.  
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Livet som landmand 

Jens Bjerg Kamp blev sendt ud at tjene umiddelbart efter sin konfirmation. 

Han fik aldrig en egentlig landmandsuddannelse, men det betød ikke noget, 

for dengang var det mere afgørende, at man havde gode kautionister, hvis 

man ville være gårdejer.  

 

Og gårdejer blev han. Selv flyttede han ind på gården ”Øster Bækby” i 

Vester Husby den 1. oktober 1949, og et par uger efter blev han gift med 

Inger Marie, som flyttede ind på gården umiddelbart efter brylluppet. 

 

”Det dejlige ved at være landmand er, at man er fri og bestemmer selv,” 

udtalte Jens Bjerg Kamp i et interview med Dagbladet i forbindelse med sin 

100 års fødselsdag sidste år.  

 

Han bor stadig på ”Øster Bækby”, men 26 af de 27 hektar jord, som engang 

hørte til gården, er solgt fra, og der er i dag bygget sommerhuse på det meste 

af den jord, som tidligere var græsmarker for gårdens sortbrogede køer.  

Faktisk er det mere end 40 år siden, jorden blev solgt fra. Det var i 1973, 

hvor han samtidig stoppede med at holde dyr på gården.  

 

Da han stoppede som landmand, blev han tækkemand, og han har lagt stråtag 

på mange af sommerhusene i området ved Husby.  

Han har altid gået meget op i sin have, ligesom han har sat stor pris på 

kortspil, så længe indsatserne var moderate.  

 

Han har desuden været medlem af den lokale skolekommission og kasserer i 

Husby Sogneråd, ligesom han i sin tid var med til at stifte Husby Vest 

Vandværk. 

  

Den store fødselsdag 

Jens Bjerg Kamp mistede sin hustru i marts 2014, blot et halvt år før de 

kunne have fejret krondiamantbryllup.  

 

100-års-dagen den 24. april sidste år blev fejret på Ulfborg Gæstgivergård, 

hvor 42 gæster var inviteret til gilde.  
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Han fortalte i den forbindelse til Dagbladet, at der ikke er meget, han 

fortryder fra sit lange liv. En enkelt ting ville han dog gerne, han havde gjort 

mere ud af:  

”Jeg skulle nok have taget mig tid til at lære computeren at kende. Det havde 

jeg bare ikke rigtig tålmodighed til.” 

 

 

 

………………………………………………………………. 

 

 

 
Foto: Henriette Steffen , Tyskland 
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Dansehøjen i Vedersø 

Af Knud Tarpgaard 

Dansehøjen kaldes ”Æ Dværgdans”. Her mødtes ungdommen til fest med 

leg og dans. Helt op til efter 1. Verdenskrig skete det, at karle og piger 

mødtes til festlig samvær i ”Æ Dværgdans”. ”Æ gammel smed” i Vedersø, 

Jens Chr. Lauridsen (1897 – 1995), har fortalt, at han kunne huske at unge 

karle og piger samledes i ”Æ Dværgdans”. 

Professor Gudmund Hatt var i Vedersø 1938. Han vidste, at der skulle være 

en dansehøj i Vedersø. Han så den – han vidste også, at den blev kaldt ”Æ 

Dværgdans”. Det er der flere dansehøje, der bliver kaldt. I Torsted ved 

”Rødsten” er der en flad Dansehøj, der hedder ”Dværgdans”. 

Dansepladserne kaldtes Danshøj, Dansehøj, Gillehøj, Gildhøj, Gilleshøj, 

Pinsebjerghøj, Pinsebakkerne med m.fl. 

Vejen i Bjerregård med navnet Gilhøj har fået navnet fra højen, hvor 

hyrdedrengene festede Pinsedag. 

En dansehøj kunne være rund med en diameter på 15 m og stejle sider, som 

hæver sig hen ved 2 m over terræn og danner et kredsrundt dige omkring 

højens topflade, hvis bund ligger 1 m under diget. Imod vest kan der være en 

indgang gennem diget. I Vedersø er indgangen mod sydvest. De dansende 

var 1 meter under overfladen så de kunne godt ligne dværge – derfor ”Æ 

Dværgdans”. Ved at sammenligne Dansehøjen i Vedersø med Dansehøjen i 

Uhe ved Give bliver de to dansehøje meget ens. Dansehøjens diameter i Uhe 

er 15 m – i Vedersø er det 20 m – de stejle sider i Uhe er 2 m over terræn – 

det samme i Vedersø – indgangen er 2 m bred begge steder. 

”Nordisk Bondereligion” fra Bjarne Troelsen 
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………………………………………………………………. 
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Kaj  Munk 

Af Knud Tarpgaard 

I efteråret 1943 kom en tysk officer ind i købmandsforretningen i Ulfborg og 

sagde, at de to præster i Husby og Vedersø var i fare for at blive hentet af 

Gestapo. Pastor Karl Aastrup rejste til Sverige. Kaj Munk ville ikke til 

Sverige. Han troede, at hvis han blev hentet af tyskerne, ville han komme i 

fængsel. I Norge og Tyskland var der præster, der ikke blev skudt, men kom 

i fængsel. Den 1. januar 1944 var det 20 år siden, Kaj Munk holdt sin første 

prædiken i Vedersø. Det blev markeret med en gudstjeneste, lørdag den 1. 

januar 1944. Kirken var fyldt, som den var på hans første prædiken i 1924. 

Kaj Munk gik ikke på prædikestolen. Han stod neden for prædikestolen. 

Kære menighed: I undrer jer over, at jeg står her ved prædikestolen i min 

mørke overfrakke og røde halstørklæde. Men i går, da jeg forberedte mig 

foran Guds åsyn, fik jeg det sådan, at jeg ikke kunne gå på prædikestolen. En 

dyb sorg har ramt mig. Der er gået skred i det gode nationale sammenhold i 

vort sogn. Folk, der ikke har det behov, hjælper tyskerne med at bygge 

bunkers. Det bliver aldrig kristen gerning at hjælpe fjenden. Jeg taler ikke 

had mod nogen – jeg hader ingen. Der findes mange gode tyskere - 

gudskelov for det. Men nu efter 29. august (1943) er vi i krig med Tyskland. 

Så må vi vide, hvad en tysk uniform står for. I den sidste tid har jeg ikke lagt 

mig til ro uden at tænke: ”Kommer de efter mig i nat?”. Den tanke er ikke 

rar for en mand, der elsker livet og sin familie og har nok at gøre i sit 

daglige virke. 

Næste dag var det søndag den 2. januar 1944. Den dag gik Kaj Munk på 

prædikestolen. Der var dåb – det var bagernes søn, der blev døbt.                                                                                                 

Han fik navnet: Bent Overgaard. 

Det blev Kaj Munks sidste dåb. Efter dåben var Kaj Munk med hjemme hos 

bageren Overgaard. 

Den 4. januar 1944 rullede Gestapo bilen op til præstegården.                                     
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Præstegaardshaven Vedersø foto: Marie Kolby 

 



 

38 
 

 

 

 

Artikel fra Kirkebladet 

Vedersø dec.-jan. 1970 

 

”Søndag  2. januar blev Bent 

døbt. Det blev den sidste dåb 

pastor munk forrettede. 

Dagen i forvejen var folk 

kommet rystede hjem fra 

kirke. 

Vi ville invitere ham til 

spisning, men havde lovet at 

komme til Marie Halkjærs 

fødselsdag (som han have 

gjort i 20 år). Men da vi 

skulle til bords kom Kaj 

Munk. Han var kommet i 

tanke om, at han lige kunne 

nå det. Så var Lise sendt 

derop. Han gav sig god tid og 

sad og talte med Knuds fader. 

Johan tog han på knæet og 

snakkede med ham. Han 

sagde, han regnede med at 

komme i koncentrationslejr, og det kunne han ikke holde til. Knuds fader 

mente: ”Var det ikke klogt at tage over til Sverige?” ”Nej det kan man ikke, 

stikke halen mellem benene og forlade kone og børn!”  

Først ved ti-tiden tog pastor Munk ned til Tarpgaard. Cyklen havde han sat 

ned i tørvehuset - det opdagede vi først et par dage efter. På bagagebæreren 

lå nogle papirer i en stor gul konvolut, hvorpå der stod ”afsender: Arne 

Sørensen”. Derved blev vi klar over, det var Kaj Munks cykel, han må have 

glemt den. Tre dage stod den der, måske flere, også efter hans død. 

Mary og Knud Overgaard ”      

………………………………………………………………. 
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33 år i bankens tjeneste 
Af Kirsten Jørgensen, Vedersø 

 

I 33 år var jeg ansat i 

Ringkøbing Banks afdeling i 

Vedersø.  Afdelingen blev 

åbnet i 1931 i Vedersø 

Købmandsgaard, dengang 

ejet af Niels Skytte, og han 

blev den første bestyrer. Der 

var ingen åbningstider, 

kunderne blev løbende 

betjent dagen igennem. Da 

Skytte flyttede til 

Ringkøbing i 1944, blev 

afdelingen flyttet over i 

nabohuset, ”Skyttesminde” 

(Vesterhavsvej 39), som var 

ejet af Skyttes far (Æ Gammel Skøt i folkemunde).  Man gik ind fra vest, og 

kontoret var i dagligstuen med pengekassen på stuebordet. I 1949 købte 

Ringkøbing Bank huset, og der blev bygget en tilbygning ud i øst med egen 

indgang, kontor og baglokale. Konsulent Thomsen Tarp og 

præstegaardsforpagter Chr. Bertelsen var de første, der overtog ledelsen efter 

Skytte.  Efter Thomsen Tarp holdt, blev det mejeribestyrer P G Jensen, der 

ledede afdelingen i mange år sammen med Chr. Bertelsen og i kort tid 

gårdejer Knud Vestergaard. Åbningstiden blev tit udvidet med en god snak i 

baglokalet, om hvad der ellers skete i sognet.  

I 1976 blev jeg kontaktet af banken, om jeg kunne tænke mig at være den 

ene af de to, der skulle være der. Der var åbent 2 gange ugentlig med en time 

per gang. Jeg var handelsuddannet, havde solgt sko i Ringkøbing, gift 

landmandskone og mor til en pige, så det var en arbejdstid, som nemt kunne 

tilpasses i hverdagen. Jeg takkede ja, da jeg syntes, det var et spændende job, 

og det blev til 33 gode år. De fleste år sammen med murermester Thomas 

Tarpgaard. 

Vi hjalp kunderne, så godt vi kunne, modtog og udbetalte penge, betalte 

regninger og udskrev gavechecks. Udlån blev ordnet i hovedbanken. Vores 

kunder var både erhvervskunder og den lokale befolkning og enkelte 

sommerhusejere. Det sjoveste var, når børnene kom med deres sparebøsser, 
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og vi talte pengene op på gammeldags måde i hånden og stablede deres 

mønter. Vores bankboks og pengekassen var i alle de år den samme, som 

blev brugt i 1944. 

I 2000 skulle afdelingen gå over til EDB. Det var jeg ikke stolt af, men med 

god hjælp fra mine søde kollegaer i banken og især Else Agerskov fik jeg det 

lært. Samtidig med indførelsen af EDB blev jeg den eneste i denne afdeling. 

De 33 år gik hurtigt, jeg mødte en masse dejlige mennesker – tak for det - og 

jeg havde heldigvis ingen ubehagelige oplevelser.  

I 2004 blev ejendommen solgt til Britta og Anders Graversgaard, og banken 

lejede sig ind. 

I 2009 lukkede Vestjysk Bank afdelingen. Jeg var holdt en måned før, og det 

blev personale udefra, der lukkede og slukkede. Mange var skuffede og kede 

af det, men i ugeavisen 7. okt. siger to Vedersø damer: ”Man har jo heldigvis 

sit Dankort”.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Viggo Høgsberg siger farvel og tak til Else Agerskov og Anne Madsen. Foto: Ugeavisen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       

 

                                                        Elvin Thorup forlader banken for sidste gang. Foto: Ugeavisen 
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Unyttig viden om Stadil-Vedersø 

 

Af Svend Boye Thomsen 

 

Den frokostbøf, man serverede på Vedersø Mejerikro, før kroen lukkede, 

blev serveret med fritter, mayonnaise og syltede rødløg.  

 

Afdøde miljøminister Svend Auken var iført en grøn trøje ved indvielsen af 

”den nye” Vest Stadil Fjord. 

 

De første beboere i De Gamles Hjem flyttede ind på en tirsdag. 

 

Aksel Mortensen fra Fjordhuse blev den næstsidste formand for Stadil 

Husmandsforening. 

 

Ole Kamps tale ved åbningen af den nye sø i Gammelå-dalen var fire sider 

lang. 

 

I 1967 betalte borgerne i Vedersø 0,2 procentpoint mere i kirkeskat end 

borgerne i Stadil. 

 

Den brogede pony, som i sommeren 2016 græssede på marken ved siden af 

Karin og Jørgen Thornvigs hus vest for Stadil, hedder Alma.  

 

Stadil Købmandsgård havde i slutningen af august i år tilbud på både Faxe 

Kondi og 3-stjernet spegepølse.  

 

Jens Bjerg Thomsen gik på pension, 14 år før han døde. 

 

93 procent af borgerne i Stadil stemte ja ved afstemningen om salget af de 

vestindiske øer i 1916 mod 64 procent på landsplan. 

 

Det er 300 kr. billigere at leje mødelokalet i Stadil Forsamlingshus, end det 

er at leje forsamlingshusets anneks. 

 

To af suppleanterne til bestyrelsen i Stadil Gymnastik og Idrætsforening var 

kvinder, da man stiftede foreningen i 1957. 

 

Danmarks statistik har offentliggør hverken indbyggertal for Stadil eller 

Vedersø, men ifølge en folketælling fra 1930 boede der dengang 375 

mennesker i Tim. Af disse var 113 beskæftiget inden for industrien.  

 

Ejendommen Lergravvej 1 i Stadil blev opført i 1938. 
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Tak til nævnte for gode bidrag: 
Bettina Graversgaard 

Janus Vestergaard 

Jakob Kamp 

Laura Sørensen 

Jonna Bach 

Anders Andersen, Kidde Høj og Dorit Larsen 

Kirsten Jørgensen 

Henriette Steffen 

 

 

 

 

Tak til bidragydere, som gør det muligt at udgive hæftet. 

Stadil Sparekasse 

Ringkøbing Landbobank 

Stadil Lokalarkiv 

 

 

 

Hæftet udgives og finansieres af: 

Stadil – Vedersø Sogneforening 

Vedersø Menighedsråd 

Stadil Menighedsråd 

Vedersø Idrætsefterskole 
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Redaktionen består af: 

 

Marie Kolby  Tlf: 61695866 

   mariekolby@mail.dk 

 

Karen Marie Thesbjerg                   Tlf. 20926896 

                                                        kmthesbjerg@jubii.dk  

 

Svend Boye Thomsen                    Tlf: 41441094 

                                                        svend.thomsen@hotmail.dk 

 

Knud Tarpgaard  Tlf: 97 331788 

   aktarpgaard@altiboxmail.dk 

    

 

 

 

Har du forslag til fortællinger, som kan passe ind i hæftet næste år, er du 

meget velkommen til at kontakte redaktionen. Det kan både være nye og 

gamle historier, så længe de har en relation til Stadil-Vedersø. Vi modtager 

også billeder – gamle som nye – med stor tak. 

 

”Jul i Stadil – Vedersø” uddeles adresseløst til alle husstande i 

Stadil og Vedersø. 

 

Ekstra eksemplarer koster 40,00 kr. og kan købes hos: 

Stadil Købmandsgård. 

 

De seneste årgange kan ses på internettet.  

 

 

Redaktionen ønsker alle læserne 

En glædelig jul og et godt nytår. 

mailto:mariekolby@mail.dk
mailto:kmthesbjerg@jubii.dk
mailto:svend.thomsen@hotmail.dk
mailto:aktarpgaard@altiboxmail.dk
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