
Pæn i tøjet, med 
nervøsitet i maven, 
forventningsfuld og klar 
til at træde op ad 1. trin 
på stigen - ind i 
de voksnes rækker. 

Det er allerede 10 år siden 
mine klassekammerater 

-
sted.

i det bedste selskab med 
-

degården i Lem. Det er 

der i mellemtiden er sket 

-

-

-
-

gik i 8. og 9. klasse. 

jeg allerede kendte mange 

-

-

-

10 år efter

PGA Studietur
- Emporda 

Golf & Resort
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-

identitet.
Der var dog en anden 

-
denhen kom til at overtage 

er i dag blevet min levevej 
-

min uddannelse som Pro-

-

og observerede hans un-

Det greb mig med det 
-

-

-

at kunne se deres egne små 

-

-

-

-

-

mig. David er i dag lands-
-

Empordaen.
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Jeg vidste nu som 14/15 

-

-
-

-
mende erhverv.

-
-
-

len i 2006. Her havde jeg 

masse andet der blev inte-

at jeg skulle have et vist 

-
neruddannelsen.

det sidste halve år holdt 

-
derlig sommerdag i 2009 

-
gående trin.

Nu var jeg klar til livet 

-
-

man skulle have et bestemt 

-

-
-

-

-
sen ned i studierne en gang 
mere.

-

og jeg begav mig videre. 

også godt imod mig. Jeg 
-

min undervisning med en 
-
-

-
re.

Det er så hertil jeg er nået 

-
-

David Dickmeiss stadig 

min uddannelse i slutnin-

har skrevet kontrakt med 
-

lov til at tage ud i verden og 

det ud til de steder i ver-

er kendt.
Med venlig hilsen

Tobias Rørbæk Jensen
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En sangaften på DE, er 
fantastisk, især når man 
er i selskab med Tanna 
Kjær Dona, Karen 
Kiørby og Henriette 
Lauridsen.

Alle tre er musiklærere 
på hver deres skole hhv. i 
Rækker Mølle, Stauning og 
Friskolen i Skjern. 

De tre fandt hinanden, 
da deres piger gik i samme 
klasse på Stauning Skole, 
og siden har de lavet man-
ge musik-arrangementer 
sammen.

Mandag aften, 5. novem-
ber, var det så på Dejbjerg-
lund Efterskole, i spisesa-
len, de havde inviteret til 
Sangaften. Omkring 20-25 

en glad aften, med dejlige 
sange og glade stemmer.

Efter et par sange blev 
man delt op i lyse og mørke 
stemmer, så de med sangen 
Sky Blue, med ord som: Wo 
wo-u wou, kunne varme 
stemmerne op. Det var nu 
vældig morsomt, og nogle 
følte sig nok lidt underlige, 
men det gik nu snart over.

Efter kaffen skulle ØV-
sangen, som er en kanon, 
indlede sidste ½ del af af-
tenen, og den var meget 
sigende, da den handler 

om vejret, og det var rigtig 
ØV den aften, med regn og 
rusk.

Alt i alt en dejlig aften, 
men skulle man sige noget, 
ville det have været dejligt, 
om de også selv havde sun-
get mere, da de hver især, 
og ikke mindst sammen, 
har nogle smukke stem-
mer.

Om de tre musikalske da-
mer gentager successen til 
næste år, vides ikke, men 
herfra skal lyde en stor op-
fordring, - for man bliver 
nu i så godt humør af at 
synge, selv om efteråret, 
som jo også har rigtig man-
ge skønne sange at byde 
på.

-alb

Sangaften på DE
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Vi kom til Dejbjerg i 
januar 1995. Vi havde 
købt Dejbjerg Hedegård 
på Lemvej, men i 2000 
solgte vi og købte i 
stedet Sandagergård. 

Vi købte ejendommen af 
Hanne og Frederik Nielsen, 
som kort forinden havde 
købt den af Kirsten og Jens 
Bjerregaard. Frederik lo-
vede, at der fulgte gode na-
boer med i købet. Det må vi 
sige han havde ret i.

Det var lidt af en tilfæl-
dighed at vi havnede i Dej-
bjerg. Vi boede i Ringkø-
bing, og havde besluttet at 
se på nedlagt ejendom i syd 
eller sydøstlig retning. 

Vi er rigtig glade for, at 
det blev her vi skulle bo. 

Det har stor betydning for 
os, at forenings- og kirkeli-
vet er så godt i Dejbjerg.

Vores børn har gået på 
Stauning skole fra børne-
haveklasse til 6. kl. Kristina 
gik så i 7. + 8. på Amager-
skolen. I 9. og 10 kl. valgte 
hun Frøstruphave Efter-
skole. Nu er hun så hjemme 
igen, og går i 2. g på VGT i 
Tarm.

Fritiden bruger hun på, 
at være leder i SpotLight, 
synge i Dejbjerg Kirkes 
Ungdomsband og et rengø-
ringsjob.

Frederik har gået i 7. + 8. 
på Lem skole og går nu i 9. 
kl. på Frøstruphave Efter-
skole.

Mathias går i 7. kl på Lem 

i Dejbjerg Kirke til april. 
Fritiden bruges på fodbold, 

guitarspil og SpotLight. 
Gerda er fra Skarrild og 

den næstældste i en søs-

fra Outrup og nr. tre i en 

Vi lærte hinanden at ken-
de da vi gik på Frøstrupha-
ve Efterskole, fem år senere 
blev vi gift.

Gerda: Efter to år på ef-

KFUM’s Soldaterhjem i 
Varde, derefter et år på 
EFG levnedsmiddel i Es-
bjerg.

Ringkøbing, kom i lære 
som viktualieekspedient 
hos Slagter Iversen og søn. 
Vi blev gift sommeren 92’ 
og jeg fortsatte i lære som 
butiksslagter.

Kristina kom til verden i 
1995. Det var en dejlig for-

Kvar portræt

Familien Simonsen, 
fra venstre ses:

  Mathias, Gerda, Benny, 
Frederik og Kristina
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andring at blive forældre 
og det gav os nogle udfor-
dringer mht. pasningen. Vi 
var begge butiksansatte, og 
arbejdede sent fredag og 
skulle også arbejde lørdag 
formiddag.

Jeg søgte kantine job hos 
GPV International i Tarm 

blev jeg kantineleder og 
nåede at være ansat i 14 år.

Frederik og to år senere 
i 2000 Mathias.  Med tre 
små børn havde vi brug 
for at lette hverdagen, så vi 
besluttede, at få ung pige i 
huset.

I 2011 da krisen kradsede 
og der efter nogle fyrings-
runder ikke var så mange 
ansatte tilbage  på GPV, 
kom turen også til os i kan-
tinen. Kantinen blev lukket 
og jeg besluttede mig for, at 

det var nu jeg skulle tage et 
år på VUC. 

samfundsfag, engelsk og 
psykologi. Det var en fanta-
stisk oplevelse at sidde på 
skolebænken - som voksen, 
jeg kan varmt anbefale det. 
I det år jeg var på VUC var 
jeg frivillig ved Ringkøbing 
Skjern Museum og ugen ef-
ter sidste eksamen, ringede 
de og spurgte om jeg ville 
passe kiosk mm. ved Nr. 
Lyngvig fyr. 

Det sagde jeg ja til og da 
sæsonen ved Lyngvig fyr, 
var slut manglede der en til 
at stå for den daglige ledel-
se af Ringkøbing Museum, 
jeg sagde ja og er nu på mu-
seet i Ringkøbing.

Når vi ved museet har 
store events som fx. Histo-
risk dyreskue, Middelalder 
dag, Vikingemarked mm., 

På ferie sydpå, 
fra venstre ses: 

Mathias, bag 
palmegrenen Frederik 

og yderst Kristina.

andring at blive forældre det var nu sydpå,  
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er jeg ansvarlig for maden. 
Et meget varieret job.

Benny: Jeg valgte han-
delsskolen i Varde, da jeg 
var ret sikker på at jeg 
skulle have en butiksud-
dannelse. Det blev i et 
byggemarked i Grindsted, 

der i tre år. Gerda var i 
lære i Ringkøbing, så jeg 

jobansøgning til ejeren af 
Ringkøbing tømmerhandel 
– Henry Kjeldsen. Det var 
en lørdag formiddag, så jeg 
var til »jobsamtale« med 
det samme. Jobsamta-
len handlede ikke kun om 
hvem jeg var, men mindst 
lige så meget om, hvordan 
vi arbejdede på den tøm-
merhandel jeg kom fra. 

Der brugte vi nemlig EDB 
og den tid var slet ikke 
kommet til den noget »kon-
servative« tømmerhandel 
i Ringkøbing.  Det endte 
dog med, at jeg startede i 
byggecenteret (det der nu 
hedder 10-4) og er nu 22 år 
senere stadig ansat.

Min tid i 10-4 har budt på 
mange spændende opgaver 
bl.a. besøgs- og indkøbstu-

-
ker, opstart af ny tømmer-
handel og byggemarked i 
Varde. I dag arbejder jeg 
på vores indkøbskontor i 
Ringkøbing, hvilket jeg tri-
ves godt med.

22 år på samme arbejds-
plads er længe, men ved 10-4 
er man ½-»nybegynder« 
for 25, 40, 50 sågar 60 års 
jubilæer har vi fejret for en 

medarbejder – 60 årsjubi-
laren er stadig ansat.

I de 13 år vi har boet på 
Sandagergård har vi lø-
bende renoveret; det meste 
gør vi selv.  Det er blevet til 
mange projekter både ude 
og inde. Da vi kom, var der 

-
træer, som dannede en lille 
»skov« ved haven. Elmesy-
ge gjorde at de måtte væk 
og i stedet har vi udvidet 
haven med fodboldbane, 
bede, stier og nye træer. 

I sommerferien er det dog 
rart at komme lidt væk fra 
hverdagen. Da børnene var 
mindre holdt vi campingfe-
rie i Danmark. De senere år 
har vi holdt bilferie syd på 
nogle gange.  Vi har været 
i Kroatien, Østrig og Ita-
lien. Især børnene nyder 
de højere temperaturer og 
solskinsgaranti.

Mange jule- 
og nytårshilsner fra 

Familien Simonsen på 
Sandagervej 1



Af Lajla Nielsen-Refs

Set med teaterbriller på 
Dejbjerglund Efterskole

Alle kender vist følelsen af 
at misunde nogen noget: 
udseende, held eller job. I 
middelalderen var det nok 
til at man i livet efter døden 
røg direkte i skærsilden; 
helvedes forgård.

Religion var loven
Det var altså meget alvor-
ligt at begå en dødssynd. 
Dengang var religionen 
hjørnestenen i al forståelse 
af verden og mennesker, 
det var her man fandt ve-
jen, det var loven. Så derfor 
truede stor lidelse (udover 

-
ste havde i levende live) og 
den eftertragtede plads i 
himlen var temmelig usik-
ker.

Man måtte derfor for alt i 
verden prøve at nøjes med 
»små« synder, man kunne 

som sikrede præster og 

kirken ufattelig vellevned 
og bygningsværker af ar-
kitektonisk storhed, men 
hvordan er det i dag?

Vi dyrker hovmodet 
Er det forfærdeligt i nu-
tidens Danmark at være 
hovmodig, en af de andre 
dødssynder? Jeg har svært 
ved at forestille mig L.O.C. 
uden en virkelig selvopta-
get attitude, lige som en-
hver anden rapper ville få 
mindre gennemslagskraft, 
hvis man optrådte som en 
meget venlig og følsom per-
son. Publikum efterspørger 
simpelthen det egocentre-
rede, den brovtende og tæt 
på uudholdelige type… vi 
dyrker det nærmest.

Er det aktuelt i dag?
På Dejbjerglund Efterskole 
udfor-sker vi aktualiteten 
af de syv dødssynder: hov-
mod, grådighed, gerrighed, 
begær, dovenskab, misun-
delse og had. Meningen er 
at ende op med en forestil-
ling, hvor elever¬ne selv 
har været med til at bygge 
et skuespil op omkring em-
net de syv dødssynder, og 
vi er godt i gang.

Fælles teaterdag for alle
Vi har haft en fælles tea-
terdag for alle elever og 
involverede lærere, hvor 
vi dykkede ned i, hvad de 

syv dødssynder egentlig er. 

blive klogere på, hvordan 
de også kan fortolkes i dag. 
Vi legede med forskellige 
teaterudtryk så som ma-
sketeater, skyggeteater og 
performance, hvor eleverne 
smagte på arbejdsformer 
og optrådte for hinanden 
ud fra musikstykker, stik-
ord og historier. Ligeledes 
var der en work-shop med 
stomp, hvor skolens rengø-
ringsredskaber blev udsat 
for en noget usædvanlig 
Behandling,  der mundede 
ud i sjove rytmiske sekven-
ser fra de forskellige grup-
per.

I eventyrworkshoppen 
forvandledes et kendt 
eventyr til et moderne set 
up, som nok ville have fået 
den gode H.C. Andersen til 
at rulle lidt rundt i graven, 
og som fremstod til me-gen 
morskab for tilskuerne.

Spændt på resultatet
Alt i alt må man sige, vi er 
godt tilfreds med proces-
sen, men sige noget om 
resultatet. Vi havde fore-
stillinger torsdag og fredag 
i uge 48! Publikum mødte 
talstærkt op til en ikke helt 
sædvanlig oplevelse på Dej-
bjerglund Efterskole

-
res dødssynd, som de skulle forsø-
ge at fortolke via teaterteknikker, 
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»Find Holger«
opfølgning på omtale 
fra sidste nummer af 
Sognebladet.

-
-

-

-

-

-
-

-

-

Gitte Lund
frugittelund@outlook.dk  

Udflugt til

STRAND
med Laurids Hansen

Ja, så har vi i arkivet 
småproblemer med 

-

Fra venstre: 
Ukendt person, Laurids 
Hansen, ukendt dame, 
Kristian Astrup, Ella 
Astrup, Richard Astrup 
og Julius Astrup.

Holger...???

Udflugt til
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-

Vi prøver en gang til...

-

-

-

- eller:
Gitte Lund 

frugittelund@outlook.dk
2216 0024

DEJBJERG SOGNEBLAD



AKTiViTETSKALENDEREN
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JANUAR
Søndag 5. kl. 10.30 Kirken. Gudstjeneste. Indsamling til Bibelselskabet
Tirsdag 7. kl. 19.00 Indre Mission. Bedemøde i missionshuset
Onsdag 8. kl. 18.30 Dejbjerglund Efterskole: Åbent hus
Torsdag 9. kl. 19.00 Menighedsrådet

  Menighedsrådsmøde på Dejbjerglund Efterskole
Torsdag 9. kl. 19.00 Indre Mission. Bedemøde i missionshuset
Søndag 12. kl. 10.30 Kirken. Gudstjeneste
Søndag 12.  Søndagsklubben: Vi laver snurretoppe
Tirsdag 14. kl. 19.30 Skjern-Egvad Museumsf. Årets udgravninger. Sted: Skjern Vindmølle
Søndag 19. kl. 9.00 Kirken. Gudstjeneste
Mandag 20. kl. 19.30 Indre Mission: Kredsgeneralforsamling IM
Onsdag 22. kl. 19.30 Indre Mission. Månedsmøde: Dåben v/Poul Ivan Madsen
Fredag 24. kl. 14.00 Menighedsrådet: Vinterfest i Dejbjerg Missionshus
Lørdag 25. kl. 9.00 Dejbjerg Jagtforening: Rævejagt. Start fra Efterskolen
Søndag 26. kl. 10.30 Kirken. Gudstjeneste

FEBRUAR
Lørdag 1. kl. 10.00 Støtteforeningen: Papirindsamling (10-12)
Søndag 2.                       Søndagsklubben: Vi bager
Onsdag 5. kl. 19.00 Skjern Havekreds: Generalforsamling på Ånumvej 161B
Onsdag 5. kl. 19.30 Dejbjerg Jagtforening. Generalforsamling på DE
Onsdag 5. kl. 19.30 Indre Mission. Månedsmøde. Parforholdet v/Brian og Lene
Søndag 9. kl. 9.00 Kirken. Gudstjeneste
Søndag 16. kl. 10.30 Kirken. Gudstjeneste. Indsamling
Mandag 17. kl. 19.30 Indre Mission. Temauge: Skabelse, synd og nåde (urhistorie)
Tirsdag 18. kl. 19.30 Indre Mission Temauge: Udvælgelse og løfter (Abraham)
Torsdag 20. kl. 19.30 Indre Mission Temauge: Ledelse og frelse (Israel)
Fredag 21. kl. 19.00 Søndagsklubben: Familieaften
Søndag 23. kl. 10.30 Kirken. Familiegudstjeneste

MARTS
Søndag 2. kl. 9.00 Kirken. Gudstjeneste
Tirsdag 4. kl. 19.00 Dejbjerg Sogneforening. Generalforsamling på DE
Tirsdag 4. kl. 19.30 Skjern-Egvad Museumsf. Ulvetider. Foredrag på Skjern Vind-
mølle
Onsdag 5. kl. 19.30 Indre Mission: Generalforsamling
Torsdag 6. kl. 14.30 Præstegården. Pensionistsammenkomst m/Vidjai Dharampal
Søndag 9. kl. 10.30 Kirken. Gudstjeneste

Søndag 16. kl. 9.00 Kirken. Gudstjeneste v/Claus Thomas Nielsen
Onsdag 19. kl. 19.30 Indre Mission: Månedsmøde v/Hans Jørgen Hedegaard, 
Brande
Fredag 21. kl. 18.30 U&I: Lokal gymnastikopvisning i Dejbjerglund Hallen
Søndag 23. kl. 10.30 Kirken. Gudstjeneste
Søndag 30. kl. 10.30 Kirken. Gudstjeneste
Søndag 30.  Søndagsklubben. Noahs ark



Nyt fra 
DEJBJERG
JAGT
November  2013  
Så går året atter på 
hæld, og vinteren 
begynder at vise sig.
Det er frostklart om morge-
nen, og markerne står uden 
dækkende afgrøder for dyr 
og fugle, som må søge ly i 
læhegn, skov og krat. 

Trækfuglene søger syd på 
til varmere himmelstrøg, 
og andre dyr går i hi, indtil 
foråret kommer igen.

I jagtforeningen og hos 
jægerne er det tid til de sid-
ste jagter inden sæsonen 
slutter med udgangen af ja-
nuar. Mange har tradition 
for at afholde en jagt i ju-
ledagene sammen med fa-
milie og venner, og i januar 
er det rævejagterne samt 
drivjagter på kronvildt i de 
større skovområder, som 
er i højsædet.

Mange skovejere og lods-
ejere ser gerne, der bliver 
skudt en del mere kron-
vildt, da de er årsag til 
skader på såvel træer som 
afgrøder.

I jagtforeningen har vi af-
holdt efterårsjagterne i no-
vember, og nu mangler blot 
rævejagten i januar.

Vi vil gerne igen takke 
lodsejerne i Dejbjerg for, 
at vi må komme på deres 

arealer i forbindelse med 
sognejagten. Det er vi rig-
tig glade for, og igen i år 
havde vi en god dag. Vi var 
13 jægere af sted fra kl. 9 
om morgenen indtil hen på 
eftermiddagen, og vi star-
tede omme I Vognbjerg hos 
Jørn Christensen og gik så 
af sted nord på rundt om 

frokost. Efter frokost star-
tede vi nord fra, nemlig fra 
ringvejen ved Lem og gik 
tilbage mod efterskolen, 
hvor vi sluttede med en pa-
rade. Her var det nedlagte 
vildt lagt op, et rådyr, en 
fasankok samt en skov-
sneppe.

Om aftenen var der spis-
ning og hygge sammen 
med lodsejerne, og vi kan 
kun sige, at det var en rig-
tig god dag og aften i Dej-
bjerg.

-
søg af ulven i vores sogn, 
og der går rygter om, at den 
har været her et par gange 
siden. Lige syd for os ved 
ESØ i Tarm samt i Hemmet 
er der blevet observeret og 
skudt vildsvin, så der kom-
mer åbenbart ”nye” dyre-
arter også til vores område. 
Om man synes det er godt 
eller skidt, er der meget 
delte meninger om. Men 
det giver da mange menne-
sker nye oplevelser. 

I Skjern Ådalen dukker 

fugle op, og igen kan vi 
konstatere, at når naturen 
bliver genoprettet, giver 
det grundlag for mangfol-

dighed i naturen, og man 
glædes over at se hvilken 
liv og trivsel, der er her.

I slutningen af januar har 
vi generalforsamling, det 
afholdes som altid på efter-
skolen.

Til sidst vil jeg ønske alle 
læsere af sognebladet og 
borgere i Dejbjerg et godt 
nytår.

Hilsen Jagtforeningen
Kristian
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