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Nu er tiden igen inde til 

S

Kender I det, at pludselig kan 
man komme til at “fundere/
smage” på et ord – hvad be-
tyder ordet egentlig sådan helt 
præcist? Sådan kom jeg til at 

når man det ene kvartal med 
det andet sidder og skriver 

Ud fra en her og nu betragt-
ning er det et tilbageblik over 
hvad der er sket og oplevet af 
nogle borgere med tilknytning 
til Dejbjerg Sogn i det tidsrum 
der går mellem udgivelserne 
af S

Umiddelbart forbinder jeg 

og betragtninger omkring det 

både store og små ting her i 

-
Sognebladet bliver 

det ud fra hvad der er sket 
og oplevet i Dejbjerg og som 
har en betydning for sognets 

at give fællesskab på et eller 
andet plan for de, som bor i 

samlet det meste af hvad der 
er skrevet i aviser og lokale 
ugeblade om Dejbjerg og klis-

er blevet til mange igennem 

-

stor tak til Kis for det store 

Ikke kun Sognebladet har haft 

-

i Dejbjerg kan alle, som har 

læse dem, og dermed selv 

ende rummer de jo også noget 
sognehistorie for kommende 

Siden sidste Sogneblad har 
-

ferien, og hverdagen har igen 

Dejbjerglund Efterskole 
brugte sommerferien til at 
renovere drengeværelserne 
til nye og hyggelige værel-

med til at designe hvordan 

grundlag har værelserne fået 

Badeværelset er også blevet 

nybyggeri for fem- til seks 

gerne moderniseres og spise-

ikke problemer med at til-
trække elver, da alle pladser 

I sommerferien var der 
idrætsskole, hvor man kunne 
boltre sig i gymnastik og fod-

Tidligere elever og ledere fra 
Stauning/Dejbjerg U&I var in-

-
nastiklærer på Dej-bjerglund 

Dermant Winther, var også at 

-

i gymnastik og mener at han 
kan være med til at motivere 

Det foregik over Skype, uden 

er et ord et ord og det holder 

nævnes at Stauning skole har 

skolens nuværende elever og 

så fest igen, denne gang for 

startede på skolen med fest-
-

gende var der fest og spisning 

-

Sommeren går på hæld – 

kan vi ikke klage over vejret 
(hvilket snart er blevet en 

landmændene har også haft 
gunstige vilkår med hensyn 

på gode dage næsten kunnet 

-

noget halm samlet, var også 

kan bruges til hygge og afslap-

-bll

R E F L E K T i O N E R  O V E R  T i D E N . . .
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For 10 år siden var jeg 
en ung »knejt« der stod 
i kirken i Dejbjerg og 
sammen med mine gode 
venner og klassekam-
merater fremsagde min, til 
dagen grundigt indøvede, 
trosbekendelse, med 
tankerne på fest, gaver 
og den efterfølgende Blå 
mandag i Esbjerg. 

Det var på en måde også 
den første store skillelinje 
mellem barn og voksen, 

selvom det ikke helt var ty-
deligt for mig dengang.

-

mine klassekammerater på 
8. klasse på Amagerskolen 
i Skjern, og for mit ved-

kommende også 9. klasse, 
hvilket jeg vil beskrive som 
værende det største spild 
af tid i hele mit uddannel-
sesmæssige liv, men som 
også motiverede mig til at 
komme hurtigt videre. 

Jeg valgte herefter som 
en af de få på min årgang at 
tage direkte på ungdoms-
uddannelse efter 9. klasses 
afslutning i 2008, da tan-
ken om efterskole ikke lige 
var mig. Valget faldt for mit 
vedkommende på Det Tek-
niske Gymnasium i Skjern 
(HTX).

10 år efter
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Min kæreste 
Louise og jeg.
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HTX gav mig muligheden 
for at udfolde min kreativi-

som dengang og til dels sta-
dig er min store interesse. 

Det resulterede i mange 

fx. »Den automatiske tør-
resnor«, og »Den semi-
automatiske boldkaster« 
som jeg stadigvæk den dag 
i dag er stolt over at have 
været med til at designe og 
bygge.

Det var en spændende tid, 
med masser af udfordrin-
ger, relevant undervisning 
og gode studiekammerater. 
Det var dog også en stres-
set tid, og for mit vedkom-
mende følte jeg mig noget 
udbrændt efter den sidste 
eksamen og bestemt ikke 
klar til at gå i gang med no-
gen som helst uddannelse. 

Derfor valgte jeg at tage 

af hvad jeg skulle bruge re-
sten af livet på – det burde 
vel være rigeligt med tid.

Første del af mit sabbatår 

arbejdede jeg på Chr. C. 
Grene i Skjern, hvor jeg var 
lagermand. Dette passede 

ro, pengene var gode, og 
jeg havde masser af gode 
jævnaldrende kolleger, der 
var samme sted i livet som 
mig selv.

Jeg begyndte dog efter-
hånden at kede mig lidt, 
uden at være blevet klogere 
på hvad og hvilken retning 
jeg ville gå, efter mit sab-
batår – der måtte ske noget 
nyt.

Derfor valgte jeg i foråret 
2009 at aftjene min værne-
pligt i Beredskabsstyrelsen 
(det tidligere Civilforsvar) 
i Herning. Det blev til seks 
vanvittigt spændende må-
neder, hvor jeg blev ud-
dannet brandmand, og var 
med på skrappe opgaver 
rundt omkring i hele Regi-
on Midtjylland, - og gjorde 
en forskel! Det var også 
seks måneder med kæft, 
trit og retning, holdånd, og 
rengøring i en grad og præ-

cision, som jeg hverken før 
eller siden har praktiseret.

Da værnepligten nærme-
de sig sin slutning, fandt 
jeg ud af, at jeg ikke bare 
ville have det til at stoppe 
der – jeg ville bruge mit liv 
på at arbejde med menne-
sker i nød.

Derfor tog jeg efter min 

Rønde Højskole på Djurs-
land, da de der havde en 
særlig medicin/sygeple-
jelinje, som jeg dengang 
tænkte, ville være et godt 
udgangspunkt for mit mål, 
om at komme til at arbejde 
med mennesker i nød. 

Det var noget af en om-
væltning, fra den meget 
disciplinerede uniforms-
verden til en verden hvor 
det mere frie sociale liv var 
i centrum, og alle – elever 
som lærere – var ligevær-
dige.

Det var for mig et til-

tiden til at fordybe mig i 
såvel det faglige, som mig 

f t df ld i k ti i G i Sk

På dette gruppebillede ses 
jeg som nr. 5 fra venstre.
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selv som person, og jeg 
lærte mig selv rigtig godt at 
kende – både mine styrker 
og begrænsninger – hvilket 
udviklede mig som men-

venner jeg nogensinde har 
haft, og som jeg stadig hol-
der kontakten med den dag 
i dag, selvom vi er spredt 
over hele Danmark. 

Højskolen gav mig vis-
hed, om at min fremtid var 
sundhedsvidenskabelig: 
Jeg skulle læse medicin, 
med henblik på en dag at 
komme til at køre lægeam-
bulance, og forhåbentligt 

med på lægehelikopteren 
(som altid har været en 
lidt af en »drengedrøm« 
for mig) – sådan skulle det 
være. Derfor søgte jeg ind 
på medicinstudiet i Aarhus, 

og blev optaget pr. sommer 
2010.

Det efterlod mig dog med 
seks måneder som jeg ikke 
vidste hvad jeg skulle bruge 

hvor jobmulighederne var 
små. Men efter et par uop-
fordrede jobansøgninger 
var jeg alligevel så heldig 
at blive ansat på et hjem 
for udviklingshæmmede i 
Ringkøbing: »Brohuset«. 

Det var meget anderledes, 
og udfordrende for mig og 

den grad rykket nogle per-
sonlige grænser. Miljøet 
passede mig overraskende 
godt og jeg kom hurtigt til 
at elske beboerne, kolleger-
ne og hele den lille lukkede, 
trygge atmosfære. Det var 
ren »Morten og Peter« 
på den allermest positive 

måde, og jeg savner stadig 
beboerne den dag i dag.

Men alting får en ende 
og medicinstudiet i Aar-
hus kom tættere og tæt-
tere på. Så pludseligt en 
dag oprandt dagen med 
studiestart, rus-tur, og da-

-
tede hjemmefra til en ny 
by, langt væk som jeg ikke 
kendte særlig godt. 

Jeg fandt mig dog hur-
tigt til rette i det nordlige 
Aarhus, og studiet startede 
meget godt, med en rigtig 
god klasse, hvor vi havde 
et rigtig stærkt sammen-
hold, på trods af sene afte-
ner med enorme mængder 
anatomi, latin og genetik, 
og en stærkt begrænset 
økonomi.

Her ville det så have væ-
ret rart, hvis jeg kunne sige 

Ved denne øvelse ses jeg 
med notesblokken helt til 
højre.
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at alt bare var gået slag i 
slag, og at jeg den dag i 
dag stadig havde læst me-
dicin, og efterhånden var 
ved at være igennem min 
bachelor-eksamen, men 
skæbnen ville det desværre 
anderledes.   
Til min anden eksamen et 
år inde i uddannelsen dum-
pede jeg i et fag, som gjorde 
at jeg måtte læse et seme-
ster om, som selvstudium. 
Det var en hård og ensom 
periode, hvor mit hoved 
og min disciplin desværre 
ikke slog til, hvilket resul-
terede i endnu en dumpet 
eksamen.   
Dette efterlod mig med et 
hårdt valg: Enten skulle jeg 
bruge endnu seks måneder 
på at læse op og bruge mit 
sidste forsøg på at bestå 
den pågældende eksamen, 

noget andet at bruge min 
tid på. Jeg valgte at tage 
en pause og få mig noget 

arbejde for forhåbentligt at 

-
berg for hjemløse, drevet af 
Kirkens Korshær i det vest-
lige Aarhus. Det var en helt 
ny og meget barsk verden at 
træde ind i, med masser af 
narkomaner, psykisk syge 
og socialt udsatte i øvrigt 
af enhver art, som gav et 
indblik ind i skyggesiden af 
velfærdsstaten. Men da det 
som sagt »er allermørkest 
lige før daggry« følte jeg, at 
jeg her virkeligt kunne gøre 
en forskel midt i håbløshe-
den, og det var ufatteligt 
livsbekræftende at følge 
med i den udvikling som 
nogle af samfundets sva-
geste kan tage fra hjemløs, 
psykisk syg og misbruger, 
til at have en bolig, et ar-
bejde og være i behandling 
for deres misbrug. 

Jeg valgte efter at have 
arbejdet på herberget et 
par måneder at droppe de-

motivationen og trivedes 
med det mere praktiske 
arbejde på herberget, frem 
for de tunge bøger. 

Jeg kom dog hurtigt frem 
til at herberget nok var 
spændende, men ikke var 
noget jeg ville arbejde med 
resten af mit liv. Derfor 
valgte jeg at gå tilbage til 
starten og tænkte på hvor-
dan jeg ellers kunne kom-
me til at hjælpe mennesker 
i nød, og valgte derfor at 
søge ind som ambulance-
redder hos Falck. 

Her blev jeg dog i første 
omgang ikke optaget, da 
de havde haft over 2000 
ansøgere til 60 stillinger på 
landsplan, hvilket jeg des-
værre fandt ud af var nor-
men. Men stædig som jeg 
var, og stadig er, ville jeg 
ikke lade et enkelt afslag og 
dårlige odds stoppe mig. 

Derfor valgte jeg for at 
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bedre mine chancer for en 
dag at få en elevplads, at 

bestemt Roskilde) og starte 
på redderuddannelsens ud-
videde grundforløb i Hille-
rød, et teknisk skole forløb, 
der er åbent for alle og som 

Dette betød samtidigt at 

med min kæreste gennem 
snart fem år, Louise, som 

boede på den københavn-
ske vestegn. 

Så alt i alt var det et stort 
spændende sats, som hel-

efter en elevplads hos Falck 
med station i Snertinge (en 
lille by på størrelse med 
Lem halvvejs mellem Hol-

bæk og Kalundborg), hvor 
jeg er elev den dag i dag 
og jeg bor stadig sammen 
med min kæreste i det øst-
lige Roskilde, hvor hun er i 
gang med at uddanne sig til 
folkeskolelærer.

Hvad der skal ske herfra 
må tiden vise, men da der 
desværre er stor arbejds-
løshed blandt nyuddan-
nede ambulance-reddere, 
kan jeg ikke læne mig til-
bage endnu, hvilket et eller 
andet sted passer mig godt 
– alt andet ville jo efter-
hånden være kedeligt.

Mange hilsener Martin
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Her er jeg i fuldt 
brandmands-udstyr.

Invitation til 

Sangaften
Efteråret er over os, så kom og syng dig til 
varmen.
Velkommen til sangaften på Dejbjerglund Ef-
terskole

Mandag 4.november  kl. 19.30
i spisesalen på Dejbjerglund Efterskole

Vi mødes og synger årstidssange, sange fra 
højskolesangbogen, og  vi vil også lære et 
par nye efterårssange.

Aftenen er under ledelse af:
Karen Kiørbye Astrup – Stauning
Tanna Kjær Dona – Dejbjerg
Henriette Lauridsen – Dejbjerg

Velkommen til alle, der har lyst til at synge 
sammen.

Der vil være mulighed for at købe kaffe/the 
og kage 45,-



Godt 40-50 unge, 
som gamle, var mødt 
op til indvielsen af den 
nyrenoverede
Præstegårdssø i 
Dejbjerg Kirkeby.

Per Lunde Lauridsen bød, 
som menighedsrådsfor-
mand, velkommen i det 
grønne, til alle, i den skjøn-
ne præstegårdpark.

Han takkede alle frivillige 

resultat, som ellers bare 
ville være stået ubrugt hen 
og groet helt til. Det er dej-

på tværs af foreningerne i 
sognet, fortsatte Per.

Menighedsrådet var, un-
der hele seancen, vært ved 
chips, saftevand og vin. De 
to førstnævnte ting, faldt 

især i børnenes smag.
Førhen blev stedet brugt 

til Grundlovsmøder, men 
det vender vi tilbage til; men 
nu er det mest mountainbi-
kes, motionister og gåture 
som folk udøver i området. 

Efter »Jeg elsker de grøn-
ne lunde« fortalte Jørn 
Christensen, som har væ-

Præste  indvielse

Folk hyggede sig gevaldigt 
med hinanden på denne 
skønne sensommeraften.

Alma og Marius kunne 
godt lide lækkerierne i 
skålene.
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ret primusmotor, sammen 
med Laurids Lauridsen, 
på projektet, lidt om deres 
arbejde med renovering af 
søen.

Jørn fortalte, at man ikke 
rigtig vidste om det var en 
gårdejer som opdæmmede 
søen, fordi han ville have  
Karper, eller om det var for 
at give strøm til en vind-
mølle på herregården.

For dem som stod nær-
mest pastor Jørgen Peder-
sen, var det en fornøjelse 
at høre om den gamle pa-
stor Pedersen i Dejbjerg fra 
1925-67. Jørgen fortalte, at 
det første han og Lona var 
blevet spurgt om, var om 
der så skulle holdes Grund-
lovsmøder igen, - men det 
svarede de bestemt nej til.

I sin tid kunne der sam-
les godt og vel 2000 unge 
mennesker 5. juni ved Præ-
stegården, - men det døde 
efterhånden ud i 1960erne. 

Jørgen fortalte videre, at 
når den gamle præst holdt 

sine møder, brugte han 
gerne sit jagtgevær som di-
rigentstok, for at holde styr 
på alle de unge mennesker. 

Hvert år sendte han et 
enslyden telegram til Kon-
gehuset:
»2000 unge i 
præstegården hilser 
eders majestæt«.

Han mente heller ikke 
at folk i Skjern var særligt 
kloge. Det beviste han en 
dag, han kørte rundt i sin 

Med stor koncentration og 
sikkerhed blev fyrfadslys 
tændt og sat ud i søen af 
børnene. Et smukt syn i 
den skønne sommeraften.

Viktor var dygtig til at 
sætte lyset ud og glemte 
ikke at puste.
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bil i byen. Han rullede vin-
duet ned og spurgte: »Hvor 
bor den kloge mand, - og 
det var der ingen der vid-
ste!!!«

Til slut bliv der tændt fyr-
fadslys, som børnene satte 
ud i søen på træstykker.

Menighedsrådets visioner 
for Dejbjerg Sogn

Børnefamilierne var taget 
hjem da ca. halvdelen af 
de fremmødte samledes til 
kaffe og kage i Missionshu-
ser.

Per Lunde Lauridsen tog 
ordet, og fortalte at menig-
hedsrådet bla. var blevet 
pålagt at holde mindst et 
sognemøde i hver valgpe-

særligt hyggeligt en dag 
som denne, fortsatte Per.

I Folkekirken går det ikke 
stærkt, det kan vi jo se mht. 
frøerne ved søen; - og læser 

man Kristelig Dagblad, er 
der kommet en stor risiko 
for splittelse i Folkekirken, 
da mange brokker sig, rege-
ringen blander sig og ingen 
er enige osv.

Her i Dejbjerg er vi dog 

såsom søen; og vi vil gerne 
lave en »Kirke for alle«, ek-
sempelvis har vi haft nogle 
Evening Songs, som vi ger-
ne vil genoptage her i efter-
og vinter-halv-året.

et projekt, og vi har heldig-
vis mange unge mennesker, 
der gerne vil hjælpe med 
arbejdet med børn i  Spot-
Light og Søndagsklubben; 
og Ungdomsbandet som 
skaber musik i kirken. Vi 
har også gang i en ny mes-

henvendelser om hjælp til 
den; - og jeg kunne såmænd 
blive ved smiler Per.

Vi håber alle på et fortsat 
godt samarbejde med Dej-
bjerglund Efterskole, Sog-
neforeningen og Missions-
huset, sluttede Per Lunde 
Lauridsen; og gav derefter 
ordet til evt. spørgsmål og 
ideer til visionerne for Dej-
bjerg Sogn.

-alb

Laurids Lauridsen spillede 
til sangen.

lysene i søen.
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Tre JAZZende 
veninder på camp 
i Stauning.
Fot 3. år i træk var under-
tegnede til Jazz i Stauning 
og som sædvanlig, var det 
en kanon oplevelse.

Man får snakket med en 
masse mennesker man ikke 
ser til daglig + at man hører 
et væld af godt musik.

Torsdag aften løb jeg ind 
i tre veninder, som lå på 
camping ved Stauning Sko-
le. De havde fået den bedste 
plads på campen, mente de, 
nemlig allernederst, så de 
havde det helt for sig selv. 
De havde både solbadet og 
gået Stauning tyndt, - man 
kender efterhånden hver 
en krog af byen, fortalte 

de. Ved stranden havde de 
samlet sten til at holde du-
gen på campingbordet på 
plads med.

Selvfølgelig handlede de i 
byens Brugs, hvor der blev 
indkøbt sild, karrysalat, øl-
ler og snaps, - for så hyg-
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Jazz i »æ ren«...

a de de De tre jazz-veninder ses 
her fra venstre: 
Susanne Lauridsen, Birgit 
Sig og Lis Bøndergaard.

Med den solbeskinde 
udsigten over »Æ Ren«; 
fra teltet længst mod syd 
ved havnens indløb; ses 
også kendte folk fra Dej-
bjerg. Med ryggen til er 
det Ellinor Rasmussen og 
Tine Knudsen.



ger man sig enormt meget, 
pointerede de tre veninder.
- Det er simpelthen fedt, 
at de har lavet campen her 
ved skolen, så man også 
kan komme i bad, - fortsat-
ter de samstemmende. 
- Vi fortæller da også alle 
vi møder, hvor godt et ini-
tiativ det er; og vi fryder os 
over at holde sådan en lille 
miniferie sammen.

De tre veninder, som alle 
er fra Skjern, blev også  
kapret til at bedømme og 
stemme på det bedste af de 
tre fyrværkerier hver aften. 

-
et, tilføjede Lis, og bagefter 
går vi hjem ad de små stier, 
og aldrig den samme vej, 
griner de.

Det eneste de savnede, 
var lidt lys på stierne, men 
det var nok for meget at 
forlange, mente de.

Der var fantastisk musik i 
alle telte, men det telt med 
den bedste »udsigt« var 
nok det Orange Telt, hvor 
man sad helt ned til »Æ
ren« og kunne nyde mu-
sikken; og ud ad vinduerne 
sås de små både sejle forbi 
i solskinnet. Virkelig et fan-
tastisk skue krydret med, 
som sagt, fabelagtig godt 
musik.

Vi kommer 100% sikkert 
igen til næste år, men cyk-
le, det gør vi dog ikke; da 
det selvfølgelig var buldre 
mørkt efter fyrværkeriet, 
og så er der sandelig langt 
hjem til Dejbjerg. 

Så skulle man ellers tro, 
at vi havde fået nok af jazz, 
for denne weekend, men 

nej slet ikke, - vi tog lige 
den sidst Sildejazz i Søn-
dervig med om søndagen.

-alb

Tak
for en fremragende 

indsats..!
I gjorde det igen 
Stauning-Dejbjerg.
I leverede en fremragende 
indsats ved 
papirindsamlingen
den 17. august.

Her blev resultatet på i alt 

14 tons
pap og papir. 

denne gang leveret med 
opbakning fra Skjernfolk - 
dejligt.

Vi har indtil videre ind-
samlet

40 tons
i år, og nu tør vi godt håbe 
på at nå målet på 

50 tons
ved årets sidste indsamling  

9. november
Papirindsamlingen er en 

af de vigtigste indsatser i 
arbejdet på at bevare Stau-
ning Skole og Børnehave. 

Tak
for hjælpen..!

SætX
i kalenderen

Fredag før 
efterårsferien

11. oktober
afholder vi 
cykelsponsorløb
i forbindelse med skolens 
motionsdag. Vi satser på at 
starte til middag, og håber 
derved at mange forældre, 
bedsteforældre og andre 
interesserede har lyst til 
og mulighed for at deltage. 
Nærmere info følger, men 
gå gerne i gang med at 
hverve sponsorer allerede 
nu.

Støtteforeningen for 
Stauning Skole 

og Børnehave
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10 år efter min 

Jeg har afsluttet andet år 
på engelskstudiet på År-
hus Universitet og er ligeså 
glad, som jeg var den søn-
dag i april i min hvide kjole 
og bøjle på tænderne. 

Siden er der sket meget 
og noget af det, vil jeg for-
søge at indvie jer læsere i.

Ligesom alle mine klasse-

kammerater fra Stauning 
Skole blev Amagerskolen 
i Skjern mit næste skole-
stop, dog kun for ét år, da 

jeg i både 9. og 10. klasse 
valgte at tage på Blaakilde 
Ungdomsskole ved Tarm. 

Det var og er til dags dato 

stadig de bedste to skoleår 
-

ste af mine bedste venner 
stammer. Når man er midt 
i efterskolelivet, opdager 
man ikke selv, hvor stor 
betydning det har for frem-
tiden, men når jeg kigger 
tilbage på det i dag, fyldte 
Blaakilde mig med selvtil-
lid, selvstændighed, ople-
velser og udfordringer.

Efter de to år var jeg slet 
ikke i tvivl om, at det alme-
ne gymnasium var vejen at 
gå – og VGT det blev. Jeg 

10 år efter

m
e
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l
l
d
e
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Mette-pigen på 
yderspidsen af Irland.
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oplevede, ligesom mange 
andre efterskoleelever gør 
det, at gymnasiet var lidt af 
en prøvelse i starten, da det 
man kom fra var umuligt at 
hamle op med. 

Det første halve år gik 
med at se efterskoleven-
nerne hver weekend og 
stadig leve i »boblen«, men 
som tiden gik, blev jeg også 
helt bidt af gymnasielivet, 
og hvad det indeholder. 

Min plan var at dimittere 
med linien Samfundsfag A 
– Matematik A – Erhvervs-

ikke, som jeg ville, da der 
ikke var nok elev-ønsker til 
at oprette et valgfagshold 
på Matematik A, så jeg 
endte med Engelsk A, hvil-
ket lige slog min verden i 
stykker et par dage, da jeg 
bestemt ikke var favorit af 
engelsk. Hvordan det så 
skete, at jeg nu læser en-
gelsk på universitetet, det 
er mig selv en gåde til tider, 
men er ret sikker på, at jeg 

kan takke en meget dygtig 
underviser for den øjen-
åbner.

Jeg havde satset på, at få 
mig et år som efterskole-
lærer efter gymnasiet, men 
det lykkes mig ikke og i ste-
det sagde min veninde Ka-
thrine »Mette, vi tager ud 
og rejser efter jul« og vupti, 
det var, hvad vi gjorde. 

sammen på Kongevej 13 i 
Skjern, bare fordi det kun-
ne være sjovt. Jeg var så 
heldig at få et vikarjob på 
Stauning Skole for et halvt 
år, hvilket jo passede per-
fekt ind i mine planer. 

Det var utroligt udfor-
drende og vildt fedt, at jeg 
fx selv stod for matematik-
undervisningen i 3. klasse. 
Derudover havde jeg idræt, 
musik og nogle støttetimer. 
Bonus er jo også de dejlige 
unger, som man kommer 
til at holde af OG min i for-
vejen respekt for folkesko-
lelærere steg godt nok lige 

et par yderligere grader. 
Sikke et job - både at un-
dervise, opdrage og puste 
på knæet. 

Kathrine og jeg rejste af 
sted i starten af februar og 
3½ måned frem. Vi star-
tede ud i kaotiske, farve-
rige Indien, som er fyldt 
med grise, geder, elefanter, 
høns, kameler, aber, hel-
lige køer og mænd – som 
til tider var knap så hellige, 
men bare pengeglade. 

Vi rejste videre til Ne-
pal med to nye venner vi 
mødte på vores vej, hvor vi 
trekkede, river-raftede, så 
fantastisk natur og var på 
et børnehjem for efterladte 
piger.

Derfra tænkte vi det var 
helt naturligt at rejse om på 
den anden siden af kloden 
og besøge Canada, hvor 
Kathrine har familie og 
derfra sydpå til New York 
og sidste destination, Wa-
shington D.C. 

Det var så spændende 

op evede, geso a ge a ta e

Den Irske Cup i volleyball
blev vundet med disse 
fantastiske piger.
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og sjovt at rejse rundt på 
egen hånd og jeg oplevede 
mange ting, både store og 
små, som gjorde et stort 
indtryk på mig. Jeg hiver 
nogle gange mine fotoal-
bum frem og sidder for mig 
selv og smiler og griner.

Egentligt havde jeg tænkt, 
jeg kun skulle bruge ét sab-
batår før studierne i Århus, 
da jeg slet ikke var skole-
træt, men en dag sidder jeg 
pludseligt ved computeren 
og bestiller højskolebro-
churer hjem, og august 
2010 starter jeg på Gymna-
stik og Idrætshøjskolen ved 
Viborg.

Det var så fedt, og jeg følte 
mig så privilegeret, at kun-
ne stå op hver dag og dyrke 
mine ynglingsinteresser, 
som for mig var volleyball, 
friluftsliv og gymnastik, og 

være omringet af 80 andre 
som var lige så begejstrede 
og klar på at få de bedste 

Men højskole koster og 
mange vender hjem til et 
kedeligt arbejde,  fordi 
det er nødvendigt at fylde 
bankkontoen op igen; men 
for mig blev det drømme-
jobbet det næste halve år. 

Jeg blev kontaktet af 
Blaakilde, som stod med 
et ledigt barselsvikariat, 
og jeg var ikke lang tid om 
at sige ja tak! Det blev et 
halvt år med undervisning 
i dansk, idræt, kreativ, hi-
storie og tøsefag – krydret 
med kærestesorger, drenge 
der bryder i bar overkrop, 
latter, elever der ikke går i 
seng, skitur, herlige kolle-
ger, hygge og mange dejlige 
øjeblikke.

Efterhånden var jeg ikke i 
tvivl om, at det var under-
visningens vej jeg ville gå, 
og jeg afviser heller ikke 
livet som efterskolelærer. 
Men da jeg gerne vil have 
muligheden for at under-
vise på et gymnasium, så 
endte det med universitet 
og engelskstudiet som tid-
ligere nævnt. 

I maj hjemvendte jeg 

Nordirland, efter at have 
taget mit 4. semester som 
udvekslingsstuderende på 
Queens University. Det var 
en stor udfordring for mig, 
som heldigvis udviklede sig 
til noget jeg næsten ikke 
havde lyst til at forlade, og 
til oktober skal jeg mødes 
med venner fra Sverige, 
Belgien, Frankrig, Holland, 
Finland, USA og Spanien i 

Her ses jeg foran 
Queens University med 
mine udvekslingsvenner.
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Barcelona.
Et udvekslingsophold er 

også undervisning og eksa-
mener, men når man sid-
der hjemme i Danmark, så 
er det ikke, hvad man hu-
sker, men derimod alle de 
mennesker man har mødt, 
steder man har set og kul-
turen man har levet i. 

Jeg var også så heldig 
at spille på Queens’ vol-
leyhold og være med til at 
vinde den Nordirske Cup. 
Desværre har Belfast og 
Nordirland en ærgerlig for-
tid, som jeg heldigvis ikke 
mærkede meget til, men si-
den jeg er kommet hjem, er 
situationen blusset op igen, 

for, at fornuften snart ven-
der tilbage. 

Til slut vil jeg lige fortælle 
en kort episode, som endte 
ud i, at jeg »var på« i TV2s 
krimiserie Dicte (hvilket
jeg bemærkede blev nævnt 
i Sognebladet) i omkring 
fem sekunder. 

valgte sidste sommer at 
blaffe til Malmö. Fidusen 
er nemlig, at man kan stille 
sig ved havnen i Århus ved 
Århus-Sjællands Odde li-
nien, og så er man godt på 

vej. Her blev vi så samlet 
op af Charlotte Sachs Bo-
strup, dansk skuespiller og 

Vi sidder og snakker og 
pludseligt udbryder hun: 
»Piger, jeg mangler netop 
to som jer til en lille scene 
på tirsdag, hvad siger I til 
det?«. Og sådan et tilbud 
kan man da ikke sige nej 

jeg hånd til Iben Hjejle, får 
lagt makeup og skal kind-
kysse en mand foran fem 

kameraer 30 gange i træk 

vinkler.
Sjov sjov dag, som jeg skal 

fortælle mine børnebørn 
om, om 50 år. 

Når I læser dette indlæg 
er jeg startet på studierne 
igen. Jeg er begyndt på 
mit sidefag i Religionsvi-
denskab og skriver bache-
loropgave i engelsk – som 
faktisk kommer til at hand-
le om vold og genforening i 
Nordirland.

Derudover er jeg enga-
geret i KFUM og KFUKs 
arbejde, spiller volleyball, 
nyder livet med roomboer, 
kæresten Mads, vennerne 
og familie. - - Og jeg er vild 
med det! 

Jeg ønsker jer alle 
et dejligt efterår..!

Mette
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Her ses jeg med et krus øl 
med skum fra en
Guinness, da vi var på 
besøg på Guinness
Fabrikken i Dublin.

JULEMARKED & 
ADVENTSMØDE

Traditionen tro afholder vi adventsmøde med 
julemarked på 
Dejbjerglund Efterskole 9. december.
18.30 – 19.30 Julemarked i Hallen
 Salg af elevfremstillede juleting/godter.
19.30  Dørene åbnes til adventsmøde i 

Kulturhuset – Entré: 30 kr.

Ca. 21.30 Tak for i aften
Vi håber på en hyggelig aften med stort frem-
møde.

Med venlig hilsen
Elever og medarbejdere på Dejbjerglund



Spotlight
nåede til tops..!
Mandag 2. september 
udviste de 23 unge 
mennesker fra Spotlight 
fantastisk vovemod.

Light tops
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AKTiViTETSKALENDEREN
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OKTOBER
Søndag 6. kl. 10.30 Kirken. Familiegudstjeneste. Lodseddelsalg. Kirkebil
Søndag 6. kl. 13.00 Museet. Pergamano på Bundsbæk Mølle (13-16)
Onsdag 9. kl. 19.30 Indre Mission. Månedsmøde v/Per Nørgaard, Herning
Søndag 13. kl. 09.00 Kirken. Gudstjeneste
Mandag 21. kl. 19.00 Spotlight. Scarry evening. Vi mødes ved Bundsbæk Mølle 
Fredag 25. kl. 15.00 Søndagsklubben/Indre Mission. Basar i missionshuset
Søndag 27. kl. 10.30 Kirken. Gudstjeneste
Søndag 27. kl. 13.00 Museet. Nisser på Bundsbæk Mølle 13-16)

NOVEMBER
Søndag 3. kl. 16.00 Kirken. Gudstjeneste. allehelgensdag. Kirkebil. Mindeskik
Søndag 3.  Søndagsklubben. Besøg
Mandag 4. kl. 19.30 Sangaften i spisesalen på Dejbjerglund Efterskole
Mandag 4. kl. 19.00 Spotlight.Kreativ aften. Vi får besøg af Till
Søndag 10. kl. 10.30 Kirken. Gudstjeneste
Onsdag 13. kl. 19.30 Indre Mission.

  Månedsmøde ved sognepræst Peder H. Sønderstjerne
Mandag 18. kl. 19.00 Spotlight.Bibeltema
Fredag 22. kl. 18.00 Søndagsklubben og Indre Mission 

  Julespisning i missionshuset
Søndag 24. kl. 10.30 Kirken. Gudstjeneste
Søndag 24.  Søndagsklubben. Kalenderskovtur

DECEMBER
Søndag 1. kl. 10.30 Kirken. Gudstjeneste. Det nye kirkeår. Kirkebil
Søndag 1. kl. 16.00 Sogneforeningen: Juletræstænding foran missionshuset
Mandag 2. kl. 19.00 Spotlight: Sportsaften
Søndag 8. kl. 9.00 Kirken. Gudstjeneste
Søndag 8.  Søndagsklubben: Juleafslutning
Mandag 9. kl. 19.30 Efterskolen: Adventsmøde

  (18.30-19.30 julemarked i hallen)
Onsdag 11. kl. 19.30 Indre Mission. 

  Undervisende møde med Jesus som forbillede
Torsdag 12. kl. 19.00 Kirken. Vi synger julen ind
Søndag 15. kl. 10.30 Kirken. Gudstjeneste. Kirkebil
Mandag 16. kl. 19.00 Spotlight: Julefrokost
Søndag 22. kl. 10.30 Kirken. Gudstjeneste
Mandag 24. kl. 15.00 Kirke. Gudstjeneste
Tirsdag 25. kl. 13.00 Kirken. Gudstjeneste. Juledag
Onsdag 26. kl. 10.30 Kirken. Gudstjeneste. Skt. Stefans dag. Indsamling. Nadver
Lørdag 28.  Søndagsklubben og Indre Mission: Julefest




