
JULI:
Fredag 2. kl. 19.00 Havekredsen Åbne haver i Borris (19-21)
Søndag 7. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste
Søndag 14. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Søndag 21. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste v/Poul Ivan Madsen

AUGUST:

   Program og tidspunkt følger
Søndag 11. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil
Tirsdag 13. kl. 18.30 Havekredsen Aftentur til Trelborgs have i Tarm
Onsdag 14. kl. 19.30 Indre Mission 

Lørdag 17. kl. 10.00 Støtteforeningen Papirindsamling (10-12)
Søndag 18. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Mandag 19. kl. 19.00 Spotlight Opstartsaften – bålaften ved præstesøen
Søndag 25. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste
Tirsdag 27. kl. 20.00 Havekredsen Lysfest i Karla og Villys have, 
   Åbrinken 51, Skjern

SEPTEMBER:
Mandag 2. og 9. kl. 18.00 Havekredsen Støb dit eget fuglebad/skål til haven
Mandag 2. kl. 19.00 SpotLight Overskrid dine grænser på klatretårnet
Fredag 6. kl. 19.00 Indre Mission Familieaften 
   v/fritidskonsulent Åse Rigtrup, Hjerm
Søndag 8. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil
Onsdag 11. kl. 19.30 Indre Mission 
   Månedsmøde v/missionær Bjarne Lindgren, Ringkøbing
Søndag 15. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste v/Poul Ivan Madsen
Mandag 16. kl. 19.00 SpotLight Bilrally
Torsdag 19. kl. 14.30 Præstegården
   Pensionistsammenkomst i præstegården. Kirkebil
Søndag 22. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Høstgudstjeneste. Kirkekaffe
Lørdag 28. kl. 10.00 Havekredsen Vestjylland Plantemarked i Tambours Have, 
   Karlsgårde Sø
Søndag 29. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste
Mandag 30. kl. 19.00 SpotLight Bibeltema

AKTiViTETSKALENDEREN
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Turisme kan redde 
landsbyer. Udviklingen 
i landbruget og land-
distrikterne betyder, at 
mange landsbyer er 
nødt til at se sig om efter 
en ny identitet. 
For nogle landsbyer vil 
turisme være en gangbar 
vej, hvis blot iværksæt-
terne forstår at udnytte for 
eksempel tidligere land-
brugsejendomme i den ret-

te sammenhæng med den 
eksisterende turisme. 

Faktisk kan nye oplevel-
ser i baglandet til ferie-
områderne være med til at 
trække turisterne tilbage til 

års tilbagegang.
Turister i især kystområ-

derne uden for hovedsta-
den synes, at der er for lidt 
at komme efter. Der er en 
stor udfordring i at være 
med til at få nye aktiviteter 
og attraktioner på banen. 
- Jeg mener godt, at lands-

byer kan være med til det, 
men det er nødt til at være 
i et samarbejde for at få en 
helhed i det, siger Anne-
Mette Hjalager, leder af 
Center for Landdistrikts-
forskning på Syddansk 
Universitet.

Et godt eksempel er 
landsbyen Stauning ved 
Ringkøbing Fjord. Her er 
tidligere landbrugsejen-
domme omdannet til luk-
sus-ferielejligheder og et 
eksklusivt whisky-destille-
ri. To nye attraktioner som 

byen

Så nærmer tiden sig for dette års ”Børnemarch”. Der venter børn og voksne en historisk og 
hyggelig tur rundt i landskabet. Der vil undervejs på ruten, samt efterfølgende på legepladsen 
foregå små overraskelser og aktiviteter for de deltagende børn.  

Marchen begynder kl. 9.30 fra Dejbjerg Missionshus P-plads. Ruten er ca. 5. km lang, og  
turen slutter ved legepladsen i Dejbjerg, hvor det vil være muligt, at nyde en medbragt  
madpakke.  

Prisen for hele dagen: 50 kr. pr. deltager under 12 år. Voksne ifølge med børn deltager gratis. 

Søndag d. 18. august 2013 kl. 9.30

Vi ses til en hyggelig dag i det fri.

På vegne af Børnemarchen 2013

Anne Larsen og Karen Lundgaard Andresen 
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er udviklet med opbakning 
fra lokalsamfundet og spil-
ler sammen med både en 
ny jazz-festival og de eksi-
sterende turist-tilbud i og 
omkring landsbyen.

LandTV besøger i det nye 
program »Den attraktive 
landsby« tre af de lands-
byer, som satser på turis-
me. Ud over Stauning er 
det Lundø ved Skive Fjord 
og Fjellerup på Djurslands 
nordkyst.

Programmet er det andet 
af tre programmer i en ny 
LandTV-serie om moderne 
landsbyer.

på YouTube her: 
www.youtube.com/
watch?v=KwRyjppbEa4

Filmen ligger ligeledes på 
Sogneforeningens hjem-
meside:
www.stauning-dejbjerg.dk

Se øvrige sendetider på 
www.landtv.dk

Er du træt af lange 
intetsigende e-mail 
adresser fx. 
palle_kurt_hansen@
post3.tele2.dk?

Dejbjerg og Stauning Sog-
neforening kan nu tilbyde 
dig en e-mail adresse, hvor 
du stort set selv bestem-
mer, hvad der skal stå 
foran @dejberg.dk eller @
stauning.dk.

Det koster et en gangs 
beløb på 50 kr. pr. e-mail 
adresse.

De 50 kr. betales enten 
kontant ved oprettelse eller 
indsættes på konto 
7651-1226086

Husk at skrive afsender 

på indbetalingen.
Formular til køb af e-mail 

stauning-dejbjerg.dk klik 
på internet og mail og læs 
mere.

Spørgsmål kan sendes til 
admin@stauning-dejbjerg.
dk

 E-mail adresse
der ender på
@dejbjerg.dk eller @stauning.dk
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Nyt fra 

Dejbjerg
Jagt

maj 2013
Så er foråret endelig 
kommet med al dens 
pragt og skønhed. 
Skoven og markerne 
er klædt i grønt, bortset 
fra de gule rapsmarker, 
og vi kan igen gå rundt 
i naturen og nyde dens 
mangfoldighed.

I jagtforeningen har vi net-
op været med til at afholde 
Borris stævnet ude på sky-
detærrenet i Borris. Det var 
rigtig godt vejr på dagen, og 
da det havde givet nedbør 
i dagene forinden, forløb 
dagen planmæssigt uden 
afbrydelser. Der var knap 
500 skytter som deltog, og 
man havde i år ramt en rig-
tig god sværhedsgrad, så de 

en god oplevelse med hjem. 

og guld.
For vores forening er det 

en god lejlighed til at tjene 
lidt til foreningen. De sene-
re år er der blevet et over-
skud, som uddeles blandt 
de foreninger som hjælper 
til. Det er vi rigtig glade for 
at være en del af.

Vi har også i år haft mu-
ligheden for indskydning 
på Skelhøje banen. Det er 
der forhåbentlig mange, 
som har benyttet lejlighe-
den til.

Og så kom den 16. maj jo 
igen, og dermed bukkejagt 
for alle riffeljægere i Dej-
bjerg og opland. I forenin-
gen har vi mulighed for 
jagt i Lyager Plantage, hvor 
vi må skyde to bukke. Det 
foregår efter lodtrækning, 
og blandt de heldige i år 
var Eigil og Ib, som hver 
har nedlagt en gaffelbuk, 
stort tillykke til dem. Det 
er altid herligt, når nogle af 
vore trofaste medlemmer 
får lidt jagtheld, og noget 
til såvel fryseren som til 
væggen.

Ellers går forårstiden for 
mange jægere med at pas-
se remissen, enten med at 
plante nye biotoper, eller 
anlægge en fodermark til 
dyr og fugle.

Sidst skrev jeg lidt om 
ulven. Den er igen blevet 
set i sognet, denne gang 
i den nordlige ende, ved 
Andbæk, hvor den er set, 
mens den drev rundt med 
en større rudel kronvildt. 
Så vi skal nok til at vænne 
os til tanken om den i vores 
natur.

Når vi bevæger os rundt 
i naturen nu, er man nogle 
gange heldig at se dyrenes 
og fuglenes afkom. Husk 
at lade det være i fred, selv 
om det umiddelbart ser ud 
til, at det er forladt. Hvis du 
ser et rålam, kan du være 

ganske forvisset om, at 
råen er nærheden og blot 
afventer situationen, indtil 
du går igen.

Til sidst vil jeg ønske alle i 
Dejbjerg sogn en god som-
mer, husk at nyde den dej-
lige natur vi har i området. 

Kristian Vang Andersen
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Nu er Tove Østertoft 
Hansen blevet inde-
haver af hele to guld-
smedeforretninger. 
Den første erhvervede 
hun i 2001, og her 
pr. 1. april købte hun 
»Byens Bedste Hjørne«.

Tove er oprindelig fra Bor-
ris, hvor hun er født og op-
vokset.

I dag bor Tove med sin 
mand Evald i Dejbjerg 
Østersogn, på en dejlig 
nedlagt ejendom, og det 
har de gjort siden 1983.

Tove er indehaver af 
Poulsens Eftf. Ure & Smyk-
ker i Ølgod. Nu har hun så 
åbnet sin anden butik på 
Jernbanegade 11 i Skjern, 
og Østertoft er hendes eget 
mellemnavn

Mange vil kunne genken-
de Tove bag disken. Efter 
realeksamen i 1973, søgte 
hun en elevplads hos My-

-
tede i butikken i Bredgade 

ure til Jernbanegade, mens 
optikken blev i Bredgade.

Det var vel egentlig Tove 
som foreslog Myrup at 

overbevist om, at det var 

en god placering, men han 
lod sig lokke til at stå på ga-
dehjørnet for at følge men-
neskestrømmen, og det 
overbeviste ham om, at det 
måtte være »Byens Bedste 

- Jeg var med til at køre 
alle vore varer på trillebør 
fra Bredgade til Jernbane-
gade, smiler Tove.

Tove kan altså fejre 40-

års jubilæum indenfor 
branchen netop i år; - hvor-
for så ikke købe en butik i 
Skjern også; - for mange 
kunder er Tove på en måde 
vendt hjem.

Tove får selv arbejdsop-
gave i begge sine butik-
ker, mens Tina Nicolaisen 
bliver fast medarbejder i 
Skjern. Tove vil altid være 

Byens Bedste Hjørne

men han, års jubilæum indenfor 
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om tirsdagen.
Butikken er genkendelig - 

kun nænsomt renoveret og 
sortimentet er udvidet med 
Bering ure og Story smyk-
ker, også Stilling-stagerne 
sælges nu fra Østertoft.

Tove var hos Myrup frem 
til år 2000; her hørte hun 
fra anden side at Poulsens 
i Ølgod var til salg. - Jeg 
hjalp derfor til dernede i 
julen, fortæller Tove, sådan 

det jeg ville. 
- I Ølgod var sortimentet 
½ af hvert, altså ½ smyk-
ker og ½ ure, og det var jeg 
jo vant til i Bredgade hos 
Myrup, så jeg sprang til.

På spørgsmålet om det 

ikke er lidt vovet at købe 
butik nr. 2 i disse tider sva-
rer Tove: Jeg har haft gode 
tider i Ølgod trods krisen 
og håber da, at det fortsæt-
ter.
- Mht. internettet har jeg 
ikke tænkt mig at hoppe 
med på den. Man skal have 
en extra person ansat, og 
det kan ikke betale sig. Til 
kunder, som siger at de kan 
købe billigere på nettet, si-
ger jeg: Nettet har ingen 
service - den giver vi.

Julehandlen er altid god, 
-

denterne, bliver der købt 
til i stor stil. Lige nu er det 
meget in med Marguerit 
smykker, som bedsteforæl-

dre ynder at give.
- I Ølgod har jeg haft Kir-
sten Marie ansat i 6 år, Su-

skifter mellem Skjern og 
Ølgod. Jeg har ingen ele-
ver, for det er ikke let, når 
en elev aldrig må stå alene 
i forretningen, slutter Tove 

-alb

Tove Østertoft Hansen og 
Tina Nicolajsen ved hhv. 
Christina Watches afd. og 
dåbs- og babyafd.

om tirsdagen. ikke er li
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Vi i 6. klasse på 
Stauning skole var 
på bornholmertur fra 
mandag den 27. maj til 
fredag den 31. maj.

Vi var 19 elever af sted og 
havde Johnni Vestergaard 
og Karen Kiørbye med som 
vores lærere.

Mandag
Turen gik til København. 
Først skulle vi mødes på 
Skjern station kl. 09:25. Så 
gik turen til Esbjerg, hvor 
vi skulle skifte tog. 

Vi var fremme i Køben-
havn ca. kl. 14:50. Der 
skulle vi Tivoli.  Vi blev delt 
op i grupper, som vi selv be-

der hedder en pulspakke, 
hvor man kunne få gratis 
mad og drikke, og så måtte 
man prøve alle de ting, man 
ville. Der blev prøvet vilde 
og mindre vilde ting.  Vi var 
i Tivoli i ca. 4 ½ time. 

I bussen på vej til Sverige 
var vi nok alle meget træt-
te. På færgen var der stort 
set helt vindstille. Ankomst 
på Bornholm ca. 1 ½ time 
efter, og efter en time var vi 
på Storløkke feriepark ved 
Allinge.  Så blev der gjort 
klar til sengetid. 

Tirsdag
Kl. 09:00 gik turen med 
bus til Helligdomsklipper-
ne, hvor de havde noget, de 
kalder den sorte gryde. Så 
tog vi til Gudhjem og spi-
ste madpakker. Der var der 
også et par piger, der købte 
den store is til 120 kr., og 
spist blev den ved hjælp fra 
hele klassen. 

Så skulle vi til Øster Lars 

til at komme op i toppen af 
rundkirken.

Bagefter skulle vi til Na-

en rundvisning af en guide, 
og han fortalte om, hvorfor 
Bornholm er en klippe ø. 
Da vi havde fået en rundvis-

inden for, hvor de havde 
lavet en tidsmaskine, som 
vi var inde i.

Derefter skulle vi til Jons 

kabel, hvor vi forsøgte at 
tælle alle trappetrinene; 

var færdig med at se Jons 
kabel, skulle vi hjem. Vi var 

Vi skulle spise aftensmad 
-

sta med kødsovs med no-

jordbærgrød. Efter vi hav-

Bornholm 2013

Alle mand op på 
Rokkestenen.
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de spist, skulle vi skrive i 
dagbog, som vi gjorde hver 
aften en halv time. Om aft-

bade, ellers var der bare 
hygge. Klokken 22 var det 
ind i egen hytte, og klokken 
22:30 var det godnat!

Onsdag
Onsdag skulle vi mødes 
kl. 09:30, og så skulle vi 
tilbage i hytterne og rydde 
op indtil kl. 10:00. Bagef-
ter skulle vi spille fodbold, 
hockeyturnering og andre 
lege. Og så gik vi af sted til 

Helleristningerne og bag-
efter til Opalsøen, hvor der 
var et tydeligt ekko. Det var 

Så gik vi videre til Ham-
mershus, hvor vi også blev 
rundtvist af en guide; det 
var meget spændende at 
høre om. Da vi kom tilbage 

lidt rundt i byen og kigge. 
Der gik vi i alt ca. 15 km. Da 
vi kom tilbage til Storlyk-
keferie park, havde vi ca. 
en halv times tid, så skulle 

skinke, sovs og salat, des-

serten var vaffel is. 
Derefter skulle vi skrive 

dagbog, og så var der mu-
lighed for at bade. Og så 
kunne man bare hygge sig. 
Kl. 22:00 var det egne hyt-
ter, og kl. 22:00 var det 
godnat.

Torsdag
Vi skulle af sted klokken 
9, hvor vi skulle hen og se 
Rytterknægten. Efter vi 
havde været oppe i Rytter-
knægten, skulle vi gå hen til 

noget ekko.!!! Så skulle vi 

Udsigten fra 
Hammershus Borgruin.

Østerlars Rundkirke.
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hen til rokkestenen, hvor vi 
skulle spise vores madpak-

stenen.!!!
Herefter skulle vi med 

lov til at gå rundt i byen 
og købe forskellige ting. 
Der var fx nogle som købte 

-
boller. Så gik turen tilbage 
til storløkke ferie park. Til 

igen mulighed for at bade 
og, senere på aftenen skul-
le man rydde op i ens hytte, 
så man var klar til tage af 
sted næste dag.

Fredag
Fredag morgen skulle vi 

vi ikke morgen mad, men 
der skulle gøres rent fra top 
til tå i hytten. Bussen kørte 

og nok også på hele turen 
hjem.

Da vi kom til Rønne, skul-
le vi vente i en halv times 
tid på færgen. Det tog ca. 
1 time og 20 minutter at 
sejle. Da vi kom til Ystad, 
skulle vi over Øresunds-
broen, med bus til Køben-
havn.

Da vi kom til København, 
skulle vi ca. vente 1 times 
tid på bane gården, indtil 
toget kom. Da vi kom på 
toget, havde vores lærere 
købt en sandwich til os. 

Vi var i Herning efter ca. 
tre timers tid. Der skulle 
vi igen vente, ca. en halv 

times tid. Da toget kom, 
kørte det os til Studsgaard. 

Der skulle vi skifte til bus 
til Skjern på grund af tog-
arbejde. Da vi var fremme 
i Skjern, ventede der en 
masse forældre og søsken-
de, som selvfølgelig havde 
savnet os helt vildt..!!!

Det var meget fedt at være 
sammen med sin klasse i en 
lille uge, for vi har det altid 
sjovt i klassen, og vi havde 
alle glædet os til turen, så 
alle var i godt humør.

Det var sjovt at prøve at 
være lidt længe væk fra vo-
res forældre, for så kunne 
vi vise, at vi godt kan en 
masse selv og ikke behø-
ver at have dem slæbende i 
hele tiden. Det var nu også 
rart at komme hjem til sin 
familie igen.

Skrevet af 
Mikkel Nielsen 

og Camilla Jørgensen

Program for

MISSION
Søndag 4. august

program og tidspunkt 
følger

Onsdag 14. august 
kl. 19.30

Månedsmøde
v/bibelstudiegruppe 2 

Fredag 6. september 
kl. 19.00

Familieaften
v/fritidskonsulent 
Åse Rigtrup, Hjerm

Onsdag 11. september 
kl. 19.30

Månedsmøde
v/missionær 
Bjarne Lindgren, 
Ringkøbing
Emne: Engle – Guds 
skaberværk.
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Drenge/pigeaften
i Spotlight

Sidste gang vi mødtes i 
Spotlight var vi delt i dren-
ge og pige grupper.

Pigerne rykkede ind i 
missionshuset, hvor der 
var den store bagedyst.

-
de i at skabe den lækreste 

Der blev arbejdet med 
stor koncentration, og der 
blev kælet for detaljen.

Aftenen sluttede med, at 

kåret, og pigerne kunne 
tage lækre kager med hjem 
til familien.

Drengene skulle mødes 
hos Jørgen, hvor en hane 
måtte lade livet. Drengene 
skulle indfange en hane, og 
selv hugge hovedet af den.
Så skulle hanen renses, 
parteres og derefter steges 
over bål. 

En udfordring drengene 
tog imod, og udførte til 

topkarakterer. Der blev til-
beredt udsøgt lækre hane-
sandwich.

Henriette

Program for 

Spot
efterår 2013

19. august
Opstartsaften
Bålaften ved Præstesøen 

2. september
Overskrid dine grænser 
på klatretårnet 
- vi klatrer med uddan-
nede instruktører 
Afgang fra missionshuset 
kl. 18.40

16. september
Bilrally

30. september
Bibeltema 

21. oktober
Scarry evening vi mødes 
v/Bundsbæk Mølle kl. 19 

Spot

Spot
Klub for 5. klasse og opad

Vi mødes i Dejbjerg Missionshus hver anden man-
dag aften kl. 19-21

Første gang efter sommerferien 19. august kl. 19 
Vi mødes i Dejbjerg missionshus 2. september - 
Overskrid dine grænser på klatretårnet.

Du er velkommen til at kigge forbi, og se om det er 
noget for dig. Kig her programmet for i år............
Spørgsmål ring til Henriette Lauridsen 9735 3922
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4. november
Kreativ aften 
vi får besøg af Till 

18. november
Bibeltema 

2. december
Sportsaften

16. december
Julefrokost

13. januar
Spilleaften 

Sommerhilsen
fra SpotLight
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Ny bestyrelse skal 
videreudvikle Støtte-
foreningen for Stauning 
Skole og Børnehave. 
Støtteforeningen for Sta-
uning Skole og Børnehave 
har valgt en næsten spritny 
bestyrelse med medlem-
mer fra både Stauning, 
Dejbjerg og Skjern. Med 
bare ét medlem tilbage fra 
den oprindelige bestyrelse 
er der lagt i kakkelovnen 
til at videreudvikle et godt 
fundament med nye kræf-
ter og idéer. 

Den afgående bestyrelse 
har arbejdet hårdt på at 
øge kendskabet til Stau-
ning Skole, som det sene-
ste par år har haft stor til-
gang af elever primært fra 
Skjern. Efter sommerferien 
kommer 30 ud af skolens 
120 elever udefra, da hele 
seks forældrepar fra Skjern 
har valgt at lade deres børn 
starte i 0. klasse på Sta-
uning Skole. 

På længere sigt forven-
ter skolen, at halvdelen af 
eleverne skal komme fra 
andre distrikter på grund 
af et faldende børnetal i 
Stauning og Dejbjerg, og 
det er ikke kun Skjern, der 
bejles til. Skolen har også 
modtaget elever fra Lem, 
og et stigende antal Lem-

forældre har vist interesse 
for skolen.

Den nye bestyrelse vil 
videreudvikle foreningen 
med udgangspunkt i den 
indsats, der i 2011 blev 
kickstartet af den afgående 
bestyrelse. Man vil desuden 
arbejde på at øge kendska-
bet til Stauning Børnehave, 
som også har ambitioner 
om at tiltrække børn ude-
fra.

Den nye bestyrelse tæl-
ler formand Trine Ørskov, 
Skjern, næstformand og 
genganger fra forrige be-
styrelse Anne Marie Krog-
strup Hansen, Stauning, 
kasserer Karsten Larsen, 
Dejbjerg, Alec Lindgren, 
Dejbjerg samt Jade Ruskin, 
Mette Stræde og Line Buch 
Lauridsen, alle fra Sta-

uning. Suppleanter er Line 
Andersen, Skjern og Mar-
tin Kristensen, Stauning.

Der skal penge i kassen
Støtteforeningen har i sin 
forholdsvis korte levetid 
allerede skabt en lille perle 
af traditioner, som bliver til 
ved hjælp af frivillige kræf-
ter og sponsorer, bl.a. avi-
sindsamlinger, forskellige 
arrangementer og drift af 
jazzfestivalens camping. 

Dertil kom i 2012 et sti-
gende antal medlemskon-

Veluxfonden, som i alt har 
indbragt 110.000 kr.

Den nye bestyrelse vil 
desuden forsøge at stable 

arrangementer på benene 
for at øge indtægterne. For 

Ny bestyrelse
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der skal penge i kassen til 
at realisere de store ambi-
tioner.

En stor post på støttefor-
eningens budget er driften 
af den bus, som hver dag 
bringer Skjern-elever til og 
fra skole i Stauning med 
frivillige chauffører ved rat-
tet. I takt med den voksen-
de elevtilgang fra Skjern, 
har det været nødvendigt 
at købe endnu en bus. Den 
investering er blevet mulig, 
fordi VestKvisten i Sta-
uning har ydet foreningen 
et favorabelt lån.

Godt nyt til musikelskere
På Stauning Skole råder 
man over et veludstyret 
musiklokale og en meget 
dygtig og engageret musik-
lærer. Takket være en be-
villing fra foreningen Jazz 
& Rock ved Ringkøbing 
Fjord, kan skolens elever 
nu skrue yderligere op for 
udviklingen af de musikal-

lydudstyr, som bl.a. giver 
dem mulighed for at opta-
ge musik på deres iPad. Et 

kor-hold, der øver på Sta-
uning Skole under Musik-
skolen Ringkøbing/Skjern, 
får også glæde af det nye 
udstyr.

Ved spørgsmål kan for-
mand Trine Ørskov kon-
taktes på tlf. 20314804 
eller e-mail oerskov78@
gmail.com.

Støtteforeningens

dejbjerg.dk
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i Dejbjerg
og Stauning
Dejbjerg og Stauning 
Sogneforeninger har 
i samarbejde med 

nu muligheden for at 
tilbyde trådløst internet 

og fritidshuse ejere i 
Dejbjerg, Stauning og 
opland.

For at det kan blive en rea-
litet, skal vi have tilkende-
givelse fra minimum 200 
husstande.
Og hvad kan vi så få:
Hvis du er sommerhus- el-
ler fritidshusejer kan du 
købe en 5/1 Mbit/s forbin-
delse for 189,- pr. mdr.

Hvis du er almindelig 
bruger, kan du vælge imel-
lem en 10/5 Mbit/s forbin-
delse til 249,- pr mdr. eller 
en 20/10 Mbit forbindelse 
til 349,- pr mdr.

Hertil kommer en start-
pakke til 875,-, som inde-
holder modtager, monte-
ringsbeslag og 25 meter 
kabel.

Find forhåndstilmeldin-
gen her www.stauning-dej-
bjerg.dk klik på internet og 
mail og læs mere.

Mads Nielsen

På
Mountain Bike

i Dejbjerg 

Plantage og hede. 
Du behøver ikke være i top-
form eller erfaren i at køre 
MTB. Vi kører i et tempo 
hvor vi alle kan være med. 

Har du ingen MTB eller 
mulighed for at låne en så 
sig til. Vi kan låne dig en 
den første aften. Du skal 
have cykelhjelm på og 
gerne sportstøj som du kan 
røre dig i. Det er en fordel 
med sko med groft møn-
ster.

Vi mødes ved Dejbjerg-
lund efterskole alle man-
dage kl.19:00

Der vil blive taget godt i 
mod dig, og vi fordeler os i 

hold, efter hvor meget man 
har kørt før. 

De hurtige får en guide 
på, som viser ruterne, og 
de knapt så hurtige får også 
en guide, som viser vej og 
samtidig underviser i tek-
nik, gearskift og balance. 

Kontakt person 
Thomas Kronborg Hansen 

2282 6940
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I år var tilslutningen, 
til plantemarkedet ved 
Pakhuset, ikke så god 
som de  foregående 
år, da der kun var seks 
stande.

Det er svært ikke at ramme 
nogle datoer, hvor andre 
havekredse har plantemar-
ked.

Det var ellers dejligt vejr 
uden blæst og regn denne 
gang.

Der mødte mange men-
nesker op på grund af det 

en hyggelig snak.
Nogle personer var hjem-

me med deres planter og 
kom igen for at købe.

Vi er klar næste år igen til 
vores årlige plantemarked.

Jytte Carlsen
Skjern Havekreds

Kommende
arrangementer
i havekredsen:

Tirsdag 2. juli kl. 19 – 21
Åbne haver i Borris hos 

Tove Holk, Grønborgvej 
8, Borris og Solveig og 
Jørgen Daasbjerg, 
Vestergade 29, Borris.

Vi mødes på Grønborgvej 

8, ser Toves store parklig-
nende have med bl.a. rodo-
dendron.

Derefter kører vi til Sol-
veig og Jørgen, og her 
skal vi se en gammel præ-
stegårdshave, som nu er 
forvandlet til en skovhave 
med mange hostaer og en 
stor sø i bunden af haven.

Husk medbring kaffe og 
brød, som kan nydes her i 
haven, tag en klapstol med 
i bilen. Vi håber på en dej-
lig lun aften i haverne, hvor 
vi mødes og hygger os med 
andre havefolk.
Entré 10/15 kr. for medl./
ikke medl. pr. have.

Tirsdag 13. august 
kl. 18.30

Aftentur til Trelborgs 

have, Engdraget 3, Tarm

Skjern Kredsen 
arrangerer:
Som en fortsættelse af vort 
foredrag i foråret »Fra have 
til mave« skal vi gense ha-
ven hos Jonna og Bo Trel-
borg, Engdraget 3, Tarm. 

De har en så spændende 
have, at den er endnu et 
besøg værd. De er meget 
selvforsynende med urter, 
frugt og grønt fra haven, og 
de vil gerne lave forskellige 
smagsprøver (både spise-
lige og drikkelige) denne 
aften.

Det er en dejlig naturhave 
lige ned til åen med mange 
hyggekroge. De vil fortælle 
om udviklingen i haven, er-
faringer i tidens løb, og de 

Have

e parkligre have, Engdraget 3, Tarm
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vil servere kaffe med hjem-
mebag i haven.

Entré og kaffe 30/40 kr. 
for medl./ikke medl. pr. 
person.

Tirsdag den 27. august kl. 
20 – 22
Skjern kredsen arrangerer
Lysfest i Karla og Villys 
have, Åbrinken 51, Skjern
Kom og oplev en aften-
stemning hvor hele haven 
vil være oplyst af lamper 
og fyrfadslys. Vi serverer et 
glas vin samt kaffe og små-
kager.

kraftigt regnvejr. (Ring evt. 
på tlf. nr. 21432851.
Entré 30/40 kr. for medl./
ikke medl.

Mandag 2. og 
9. september kl. 18-20.30
Støb dit eget fuglebad/skål 
til haven

Skjern kredsen 
arrangerer
Vi arrangerer et støbekur-

sus i samarbejde med Lene 
Juhl Jensen, Lynevej 16, 
Sdr. Vium. Det foregår over 
to aftener, og den første af-
ten støbes, og den næste 
uge pyntes/tilplantes. Der 
kan kun deltage syv kur-
sister på holdet, så det er 
først til mølle princippet. 
Du skal selv medbringe ca. 
tre blade fra gunnera/ra-
barberblad eller lignende. 

Der vil være en udgift på 

ca. 100 kr. til støbemate-
riale, som købes hos Lene. 
Derudover er der en egen-
betaling på 250 kr. som 
betales til havekredsen ved 
tilmelding til arrangemen-
tet.

Beløbet overføres til vo-
res konto reg. nr. 7704-
0123960, og når beløbet er 
indbetalt, er du tilmeldt; 
husk dit navn. Ring gerne 
lige for at høre ang. pladser 
til Lilian på tlf. 5124 6760. 

I tilfælde af mange tilmel-
dinger kan vi måske opret-
te endnu et hold.

Pris egenbetaling 250 kr. 
+ 100 kr. for materiale + 
evt. udgifter til pynt efter 
eget valg.

Lørdag 28. sept. kl. 10 – 13
Vestjylland afdeling 
arrangerer

Plantemarked i Tam-
bours have, Bredmosevej 
21, 6800 Varde ved Karls-
gårde Sø.

sus i sama ematebe
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Traditionen tro afholdes 
stort efterårsplantemar-
ked, hvor du også kan be-
søge Tambours Have. Der 
vil være et rigt udvalg af 
spændende planter til ha-
ven samt andre haverelate-
rede ting. Tambours Have 
har også plantesalg. Mad-
kurven kan medbringes. 

Der er mulighed for at 
købe kaffe, kage, øl og vand 
i kiosken.

Alle både medlemmer og 
ikke-medlemmer er vel-
komne til at møde op for 
at købe planter – eller har 
man bare lyst til at kigge, er 
det også i orden.

Fri entré.
Hvis du ønsker at deltage 

med en bod, skal der til-
meldes til Lisbeth Broholm 
på tlf. 7529 8700 eller mail: 
lisbethbroholm@mail.dk

Se havekredsens hjemme-
side www.haveselskabet.
dk – link til haveselska-
bet – link til afdelinger og 
kredse.

MENIGHEDSRÅD
Det summer af sol 
over engen... 
Snart er det sommer i Dej-
bjerg og vi kan alle se frem 
til en forhåbentlig smuk og 
varm årstid. Det var næsten 
sommer den dag persona-

-
dere og menighedsråd blev 
afholdt 31. maj. 

Her besøgte alle, der 
kunne deltage to kirker - 
nemlig Snejbjerg Kirke og 
Baunekirken i Tjørring. 
Turen som afholdes hvert 
2. år har til hensigt at give 
medarbejdere og menig-
hedsrådsmedlemmer mu-
lighed for at tale sammen 
om stort og småt - da vi jo 
ikke dagligt arbejder sam-

-
dre arbejdspladser. 

Et ligeså vigtigt mål var at 
udtrykke menighedens tak 
til alle medarbejderne for 
deres store indsats. Og her 
skal der lyde en stor tak til 
alle medarbejderne. 

Turen skulle også give in-
spiration til renoveringen 
i Dejbjerg - da begge kir-
ker vi besøgte netop havde 
gennemgået en indvendig 
renovering.

Siden foråret har arkitekt 
Knud Fuusgaard, Ringkø-
bing arbejdet med at un-
dersøge kirken og udarbej-
de et forslag til projektet. 

I løbet af foråret er der 

blevet investeret i musik- 
og lydudstyr. Vi glæder os 
over at så mange unge øn-
sker at deltage i at skabe 
musik og sang i kirken. 

Derfor har menigheds-
rådet prioriteret det højt, 
at kunne stille de rigtige  
faciliteter til rådighed. De 
tekniske detaljer vil blive 
indtænkt i renoveringspro-
jektet således at,  udstyret 
vil få en mere elegant og 
permanent løsning i frem-
tiden.

Vi kan være meget stolte 
over at have så dygtige og 
villige unge musikere i Dej-
bjerg.

Menighedsrådet har fået 
bevilget en sum penge til 
indkøb af ny alterkande 
til vin og en ny dåbskande 
til vand. Sidstnævnte har 
trods dens udseende ikke 
en lang historie i Dejbjerg 
Kirke - og den Rosendahl 
vandkaraffel som der er 
blevet anvendt til alterkan-
de skal udskiftes. 

Vi håber at det nye inven-
tar vil stå klar når kirken 
står klar efter renovering.

Menighedsrådet
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Referat fra general-
forsamlingen 23. april 
2013. Aftenen startede 
med fælles spisning for 
de cirka 50 tilmeldte 
forud for genera-
lforsamlingen.

Efter spisningen gik man op 
til den nyetablerede »grill-
hytte« skænket af brødre-
ne Anneberg i forbindelse 
med skolens 25-års jubilæ-
um. Generalforsamlingen 
indledtes i foredragssalen 
med sangen ”Løb gennem 
morgenens tåger” af Jesper 
Kallesøe, som blev sunget 
første gang i forbindelse 
med 25-års jubilæet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører 
  og stemmetællere
3. Bestyrelsen og 

  beretning.
4. Det reviderede regn-
  skab forelægges til 
  godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelses-
  medlemmer og 
  suppleanter.

På valg er: 
Hans Laurids Pedersen 
Erik Lund og 
Karen Søndergård

7. Valg af revisor
8. Visioner og fremtid, 
  herunder status på 
  Industriprojekt på 
  Dejbjerglund Efter-
  skole i 10.klasse.
9. Evt.

1. Karen Margrethe blev 
foreslået og valgt som 
dirigent og konstaterede, 
at generalforsamlingen 
var lovlig varslet.
2. Alice blev valgt som 
protokolfører.
3. Formanden Erling 
Gaasdal’s beretning:

Dejbjerglund Efterskole 
har lige haft besøg af un-
dervisningsminister Chri-
stine Antorini den 8. april, 
og da blev skolen godt solgt 
af Gitte, Kjeld og eleverne 
i forbindelse med indu-
striprojektet. En rigtig god 
eftermiddag for hele Vest-
jylland!

Også en bekræftelse på, 
at det er den rigtige vej, vi 
går og få vurderet, at det er 
korrekt. Der er afsat i alt 
ca. 4 mill. kr. til projektet. 
Normalt bliver det afsluttet 
økonomisk efter et år, men 
det fortsætter, og bevillin-
gen forlænges til næste år. 

Alle tre skoler, der er in-
volveret, fortsætter til næ-
ste år. Stabilt skoleår, som 

-
bet, hvilket er usædvanligt 
på grund af skolens 25 års 

jubilæum samt et rejse-
hold. Det kræver en indsats 
fra lærerne. 

Udfordringer: udvikling 
i befolkningens fødselstal 
er faldet i 2008 - 2010 fra 
700 til 600 og fra 2010 - 
2012 fra 600 til 500, hvil-
ket får den konsekvens, at 
det giver et faldende ung-
domshold, så vi skal have 
et større opland. Statstil-
skuddet er beskåret; der er 
besparelser, hvilket kræver 

-
drebetaling.

Vi har en rimelig velud-
viklet skole, men springfa-
ciliteterne er ikke optimale 
- især til drengene. Det har 
omegnsskolerne. Eftersko-
len har en udfordring i at 
forklare, at 10. kl. er vigtig - 
også selvom man er boglig 
stærk.

Der er blevet arbejdet 
med en vision for Dejbjerg-
lund Efterskole anno 2020 
og derudfra udarbejdet en 
analyse, som skal danne 
basis for det videre arbejde 

samarbejde med erhvervs-
livet og de fysiske rammer. 
Der har været en arbejds-
lørdag.

Efter 25 år skal elevvæ-
-

noveres. Tak til de frivillige 
hjælpere, medarbejdere og 
til Gitte og Kjeld. Det har 
været vanskeligt med lock-
outen.

Generalforsamling DE
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Kjeld Christiansen orien-
terede om årets gang på ef-
terskolen og arbejdet med 
eleverne og deres tilvæn-
ning til efterskoleopholdet. 
Det er et godt elevhold med 
megen energi. 

Han fortalte også om sam-
arbejdet med forskellige 
foreninger og virksomhe-
der. Desuden orienterede 
han om undervisningen og 
sluttede af med den kom-
mende afslutningstur til 
Fanø og landsstævnet, som 

Derefter orienterede Gitte 
Christiansen om industri-
projektet, som de har søgt 
om at få lov til at fortsætte 
med til næste år. Man vil 

-
der med. Der arbejdes med 
at få efterskolerne dækket 
ind forsikringsmæssigt, så 
eleverne kan få lov at være 
med mere aktivt. Det lærer 
man nemlig af.

Man arbejder også på at få 
en international linje, kal-
det Cambridge, så eleverne 

-
tagelse på en international 
gymnasieuddannelse.

4. Regnskabet kort gen-
nemgået og godkendt. 
5. Indkomne forslag: 
ingen
6. Bestyrelsesmedlemmer 
på valg: genvalgt. Supple-
anterne Heli Christensen 
og Jacob Bjerregård blev 
genvalgt.
7. Partner Revision gen-
valgt (fremover bestyrel-
sens beslutning)

8. Visioner og frem-
tid, herunder status 
på Industriprojekt på 
Dejbjerglund Efterskole i 
10.klasse. (gennemgået af 
GL tidligere)
9. Evt.
Karen Margrethe kon-
staterede, at der ikke 

Erling takkede hende for 
dirigentposten.

Aftenen sluttede med kaffe 
i spisesalen.

Dirigent
Karen Margrethe Nielsen
  Reff. Alice Laursen 

100 års fødselsdag
på
Dejbjerglund Efterskole

At have fødselsdag 
på samme dato, er der 
ikke mange ægtefolk, 
der har. 

Men det har Gitte og Kjeld 
Christiansen på Dejbjerg-
lund Efterskole. 

Kjeld blev 50 år i decem-
ber sidste år, og i år bliver 
det så Gittes tur. 

Derfor blev fødselsdage-
ne slået sammen og således 
fejret den 7. juni med en 
fødselsdagsreception i kul-
tursalen.

SØNDAGs

18. august
Opstart efter 
sommerferien

6. september
Familieaften

15. september
Vi udforsker Indien

22. september
Høstgudstjeneste

6. oktober
Familie-gudstjeneste, 
hvor vi medvirker 
og sælger lodsedler 
+ kaffe bagefter

3. november
Besøg

24. november
Kalenderskovtur

8. december
Juleafslutning
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Vandværk
Dejbjerg Vandværk har 
på generalforsamlingen 
28. februar nyvalgt 
Jesper Frost og Karsten 
Larsen i bestyrelsen. 

Bjarne Stampe og Sven 
Erik Aarup.

Bestyrelsen har konstitu-
eret sig som således:

Formand:
Søren Knudsen

Næstformand:
Jesper Frost

Kasserer:
Palle Grønborg

Sekretær:
Kurt Christensen

Menigt medlem: 
Karsten Larsen

Da formanden, i forbindel-
se med sit arbejde, ofte er 
udrejst og ikke kan træffes, 
bedes man ved akut behov 
for hjælp (ledningsbrud el-
ler lignende) kontakte Jør-
gen Hansen, som er VVS 
mand hos Hansen & Lar-
sen, på tlf. 5131 4905.

Pbv Kurt

På vej mod 

guldet
Pap- og papirindsamlingen 
den 11. maj indbragte over 

15 tons

Det betyder, at vi i år indtil 
videre har indsamlet næ-
sten

27 tons 
Vi går efter guldet, og hå-
ber på at nå 50 tons inden 
året er omme, så sæt kryds 
i kalenderen lørdag den 17. 
august, hvor vi samler ind 
igen.

Indtil da, er du velkom-

papir i skuret i skolegården 
på Stauning Skole. 
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DEJBJERG
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

JULI: Søndag 7.: kl.10.30 KIRKEBIL
Søndag 14.: kl.9.00
Søndag 21.: kl.9.00 v/ Poul Ivan Madsen
Søndag 28.: ingen

AUGUST: Søndag 4.: ingen
Søndag 11.: kl.10.30 KIRKEBIL
Søndag 18.: kl.9.00     
Søndag 25.: kl.10.30      

SEPT.: Søndag 1.: ingen
Søndag 8.: kl. 9.00 KIRKEBIL
Søndag 15.: kl. 9.00  v/  Poul Ivan Madsen
Søndag 22.: kl.10.30   Høstgudstjeneste . Kirkekaffe 
Søndag 29.: kl. 9.00

»Sø – indvielse« og orienteringsmøde:
Torsdag 22. august kl. 19.00 

ved den nyoprensede præstegårdssø og bagefter i Missionshuset. 
Se omtale andetsteds i bladet.

Pensionistsammenkomst
Torsdag 19.september kl. 14.30 er alle sognets pensionister meget velkomne i 
præstegården. Det samme gælder tidligere beboere fra Dejbjerg.

KIRKEBIL kan benyttes.
Vedr. kørsel: Ring til os 9734 1158.

Hjertelig velkommen!

RADIO »ÅDALEN«:
Hver søndag kl.16.30-18.00 transmitteres der en 

96.4 - 107.1 - og 107.5.

Lona og Jørgen Pedersen
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