Maler I.C.
Jens Christian Jensen (kaldet I.C. Jensen) blev født den 31.8.1896 i Nr.
Vium sogn og flyttede til Kibæk i midten af 1920'erne, hvor han
etablerede sig med egen malerforretning.
Han både malede og dekorerede, idet han havde stor kunstnerisk sans. I
mange hjem blev lofter og vægge malet med flotte motiver. Han tegnede
og malede også huse, gårde og landskaber.
Også større bygninger dekorerede han, bl.a. "Skrænten”, FDF-hytten i
Arnborg, Kibæk Forsamlingshus og Kibæk Missionshus, hvor malerierne
stadig er bevaret.
En anden af I.C. Jensens store interesser var dilettant og skuespil. Han
både instruerede og malede de flotte kulisser. Især Ungdomsforeningen
og FDF-spejderne nød godt af hans talent ved dilettant opførelser i deres
lokaler. Han var i høj grad drivkraften i iscenesættelsen af "Eventyr på
fodrejsen” og "Elverhøj”. I sidstnævnte opførelse, som blev opført i Kibæk
i 1937, spillede han selv Christian d. 4. Billet til forestillingen kostede 1
kr. 800 personer overværede forestillingen - næsten hele Assing sogns
beboere på daværende tid. Forestillingen var en stor succes og blev opført
flere steder i landet.
Ligeledes lavede han dekorationer til det lokale juleoptog, hvoraf et
klokkespil stadig bruges, når der festes til juli Kibæks gader.
I.C. Jensen var meget aktiv i Hjemmeværnet og det årlige
ringriderstævne med optog og konkurrencer. I 1937 blev der i Kibæk på
hans initiativ genopstartet en sangforening, hvis formand han blev.
I 1933 blev Kibæk stadion anlagt, et meget flot anlæg, hvor også maler
I.C. Jensen bidrog. Midt på vestsiden af pladsen stod "Lurblæseren”,
modelleret af ham. Under "Lurblæseren” stod verset: "Luren gjalder Sporten kalder”. Han var ikke faglært kunstner, men har også her skilt sig
overordentligt godt fra sit arbejde. "Lurblæseren” forsvandt ved
anlæggelsen af det ny stadion, men sten og verset er erstattet af en ny
sten med inskriptionen på, der markerer stedet.

Han elskede naturen, var en ivrig lystfisker og brugte flittigt de mange
åer og vandløb i Kibæk og omegn sammen med gode venner, bl.a. Otto
Busch.
I.C. Jensen boede i Brogade i Kibæk, lige ved Vonå. Hans lysthus var ret
kendt og hed "Tibæk”.
I.C. Jensen var gift med Klara M.M. Jensen, født d. 4.8.1904. Hun døde d.
8.3.1925, kun 21 år gammel. Han selv døde d. 11.8.1971, 75 år gammel.
De er begge begravet på Troldhede kirkegård. Han var i sin tid en meget
aktiv og initiativrig mand, der satte sit præg på Kibæk med sit
udadvendte og flittige virke og derved også gjorde Kibæk kendt.
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