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APRIL
Tirsdag 1. kl. 19.00 Skjern Havekreds Forårsinspiration på Friplejehjemmet
Onsdag 2. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde. Vi synger påsken ind
Søndag 6. kl. 19.30 Kirken  Lovsangsgudstjeneste ved bandet
Søndag 13. kl. 9.00 Kirken  Gudstjeneste v/Claus Thomas Nielsen
Søndag 13.   fællesarrangement m/forskelligt på pladsen v/Stauning Brugs
Mandag 14. kl. 19.00 Søndagsklubben Påskemåltid. Vi fejrer påske på jødisk vis
Torsdag 17. kl. 19.30 Kirken  Nadvergudstjeneste, skærtorsdag
Fredag 18. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste, langfredag
Søndag 20. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste, påskedag, indsamling
Mandag 21. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste. 2.  påskedag, altergang

Søndag 27.   Søndagsklubben Løb

MAJ
Søndag 4. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste
Onsdag 7. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde. Fra påske til pinse
Lørdag 10. kl. 10.00 Støtteforeningen Papirindsamling
Søndag 11.   Søndagsklubben ”Med luft under vingerne”
Fredag 16. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste. Bededag
Lørdag 24. kl. 10.00 Skjern Havekreds Plantemarked på Banegårdspladsen, 
Skjern
Søndag 25. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste
Søndag 25.  Søndagsklubben Løvspringstur
Torsdag 29. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kristi Himmelfart. Indsamling

JUNI
Søndag1.   kl. 9.00 Kirken  Gudstjeneste
Onsdag 4. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde. Elsket af Gud
Søndag 8. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste. Pinsedag
Mandag 9. kl. 9.00 Kirken  Gudstjeneste. Anden pinsedag
Søndag 15. kl. 9.00 Kirken  Gudstjeneste v/Claus Thomas Nielsen
Fredag 20.  Søndagsklubben Overnatning
Søndag 22. kl. 19.30 Kirken  Spillemandsgudstjeneste på Bundsbæk 
Mølle
Søndag 29. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste



Sognebladet har siden 

er hermed kommet fra 
hende og sønnen:
På min mors vegne mange 
tak for udkast til næste 
sogneblad, som vi har læst 
med interesse og har lidt 
tilføjelse til:
Ø 2486 (bilen billed 1) 
mener vi er J.H. Christians-
ens bil/taxi. (fra starten af) 
Tankning af benzin (billed 
4) er sikkert fra 1938, da 

-
tanken under/efter krigen.

I den forbindelse er 
vedhæftet kopi af »visit-
kort« til taxi-kørsel midt i 
1950erne - bemærk telefon 
Lem 70y.   
   I starten og efter etablerin-
gen af telefon var det med i 
alt 4 cifre nr. 70 (x-y-z-?)
Bestillingen på telefon var 
med en leveringstid på 11 
måneder pga. kobberman-
gel under krigen. Butikken  
delte med præsten, tøm-
reren og Dejbjerglund.
Bertel havde i lang tid pol.
reg.nr. Ø 2063.

Der er en stavefejl på kor-
tet, da det blev uden kor-
rektur (læs Bertel - ikke 
Bertil) (Billed 8)

Vi er endvidere i besid-
delse af Næringsbevis fra 
14. december 1923 (J.H.C.) 
og Næringsbrev fra 20. jan-
uar 1942 (B.C.)
Og sidstnævnte, er med 
tilføjelser efterhånden som 
sognerådet åbnede op for 
salg af øl 12. juli 1957 og 
senere spiritus med Skjern 

byråds beslutning 25. juni 
1965 efter at byen blev køb-
stad.

Bemærk billede med 
tankning af bil (billed 4) 
er med den gamle em-
alieplakat med Adamas 
cigaretter (vurderingspris 
nu: ca. 8.000 kr.) det blev 
efterfølgende beskadiget. 

Billede med B.C. + R.A. + 
C.A. (billed 5) er med op-

sat postkasse og dermed 
nedlæggelsen af posteksp. 
på stationen (måske ca. 
midt/sidst i 1960erne) 
Billede med J.+B. og 
Tove (billed 6) er ca. fra 
1958/59.

Billede med J. og B. + 
ukendt (billed 7) har vi 
ikke et helt sikkert bud på, 
bortset fra at det er taget på 
havestakit, tilhørende Chr. 
Astrup.

Omtalte bænk er stadig i 
familiens eje og har mange 
gode minder.
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DEJBJERG
LÆSEKREDS

søger 2-3 nye medlemmer
Vor læsekreds startede i 2005, med otte kvin-
der. Siden er tre gået ud, og to nye kommet 
til.

Vi vælger i fællesskab en bog, som vi diskute-
rer og sammen går i detaljer med.

Vi synes nu, det er på tide, at udvide kredsen; 
og vil derfor gerne, hvis det har interesse, at 
man kontakter Inge Ploug på 9682 7040 eller 
Vivi Wulff på 6015 7712.

Nye medlemmer vil blive optaget efter »først
til mølle-princippet«.



&I
Palmesøndag den 13. april 
afholdes et fælles arrange-
ment på Brugsen.

John holder 
»åbent hus«
i den gl. Andelskasse, hvor 
der vil være mulighed for at 
kigge ind og se de nyindret-
tede lokaler.

-
marked på parkeringsplad-
sen.

-
kort, El aftaler mv.

-
lige til at hjælpe.

- Men alt dette skriver vi 
mere om i næste udgave af-
Sport og Godt.

Max-idræt
Max-idræt starter op igen 
onsdag den 27. marts kl. 
17:00 – 18:00 ved Stauning 
Skole. Vi vil igen lege/spille 

til sidste sæson, samt nogle 
nye ting.
Trænere er

Løbeklub
-

dag den 11. marts kl. 17:00 

Der vil ikke være trænere, 
men man kan få vejledning 

Vi deler os ind i grupper 
alt efter hvor trænet man 

der er enighed om dette.
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U&I vil gerne ønske

MAJA LYKKE
CHRISTIANSEN
et stort tillykke med udtagelsen til DGI´s Verdenshold. Vi 
synes det er fantastisk flot. Men vi ved også, at du har 
trænet rigtigt hårdt for at nå så langt.

DGI skriver bl.a. følgende om det hold som Maja er 
udtaget til:

Teamet bag DGI's Verdenshold arbejder i øjeblikket på 
højtryk for at få planlagt turneen for 2014-2015. Det 
lange forarbejde inkluderer bl.a. en masse rejser rundt 
i verden, hvor vi besøger partnere og sponsorer, under-
søger mulige locations til opvisninger, workshops og ind-
kvartering, og får aftaler i hus.

Det er i omegnen af 160 workshops, 125 shows og 
100.000 km’s rejsen rundt i hele verden, der skal falde 
på plads inden det 10. Verdenshold kan sætte sig i flyve-
ren mod deres første destination.

Den endelig turnéplan er stadig under udvikling, men 
den overordnede rute bringer endnu engang holdet jor-
den rundt:

Danmark, Tyskland, Sydkorea, Taiwan, Japan, Indone-
sien, Singapore, Malaysia, Costa Rica, Uruguay, Argen-
tina, Chile og USA.

Hertil kommer holdets omfattende Danmarksturné i 
april og maj 2015 samt en månedlang Europatur, inden 
holdet kan afslutte den 10. verdensholdsturné i slutnin-
gen af juni 2015.



SKJERN
HAVE
Generalforsamling
5. februar 2014

Skjern Havekreds afholdt 
generalforsamling i Skov- 
og Naturstyrelsens lokaler 
på Ånumvej 163.

Der var mødt ca. 20 op. 
Formanden Lilian Bjerg 

-

Valg til bestyrelsen: 
På valg efter tur:
Lilian Bjerg
modtog genvalg

modtog genvalg

-
gen havde vi inviteret Peter 

-
ning.

-
-

tor.

Jytte Carlsen
Skjern Havekreds

Kommende
arrangementer
i havekredsen:
Tirsdag 1. april kl. 19.00

-

-
-

-

Lørdag 24. maj kl. 10-12
-
-

-

Kom og gør en god han-

-
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Det var ikke meningen……
- at væggene skulle blive 
ved med at være hvide 
og tomme, da vi havde 
fået renoveret vores 
missionshus.

Der skulle noget smuk 
kunst op, som kunne tale 
til alle, der besøger huset 
- store som små, unge som 
ældre og dem midtimel-
lem! Derfor blev der ned-
sat et kunstudvalg, som ret 
hurtigt kontaktede Irma 
Brondbjerg fra Billedværk-
stedet i Herning. 

Hun er uddannet diakon 
og arbejder til daglig med 
unge, men samtidig er hun 
en sprudlende og farverig 
kunstner og kalder sig selv 
for en »sand Container-ar-
kæolog«. Hendes hjemme-
side www.billedvaerkste-
det-Herning.dk er absolut 
et besøg værd! 

Irma sagde heldigvis ja tak 
til udfordringen, og kom på 
besøg for at se rummet og 
huset og høre om, hvad vi 
kunne tænke os. Hun blev 

farverige billeder i glas, 
som søndagsskolebørnene 

-
sker med sig hjem omkring 
temaer og motiver, som vi 
i kunstudvalget gerne ville 
have med. 

En lang og spændende 
proces gik i gang, og den 

5. marts var der fernise-
ring i missionshuset, hvor 
kunstværket blev afsløret i 
forbindelse med vores ge-
neralforsamling.

Stor var spændingen, da 
den farverige billedvæg 
bestående af syv malerier 
blev afsløret, og stor var 

at se. 
Titlen på værket er »Mel-

lem Alfa og Omega«, og 
Irma fortalte om de mange 
tanker, hun har gjort sig 
undervejs i processen, og 
som afspejles i malerierne, 
der hænger tæt sammen 
og foroven kædes sammen 
af symbolerne for Alfa og 
Omega og andre centrale 
kristne symboler. Mellem 
Alfa og Omega – begyn-
delsen og enden – det er jo 

er!
Her er nogle af Irmas tan-

ker omkring hvert enkelt 
maleri i billedvæggen – hå-
ber, det vil gøre dig nysger-
rig på at komme op og se 
billedvæggen »live«!

1. Det første billede – Alfa, 
begyndelsen – rummer de 
syv skabelsesdage, hvor 
Gud skabte lys og mørke, 
sol og måne, himmel og 
jord, land og hav, frugttræ-
er, planter, dyr og til slut 

at bo i Paradiset. Slangen 
som symbol på frafaldet, 
og at mennesket vendte sig 
fra Gud er også med på bil-
ledet og leder videre til det 
næste maleri.
2. Ved frafaldet blev lidel-
sen en del af det skabte og 
af vores liv, og vi vil alle op-
leve smerte, ensomhed og 
føle, at vores livsbåd helt 
uventet kan skifte retning, 
at vi gang på gang når bun-
den, synker og oversvøm-
mes.  Heldigvis bliver vi 
grebet af Guds egen stærke 
hånd, som holder os fast. I 
toppen af maleriet ses tor-
nekronen som symbol på, 
at Jesus døde for os, og at 
vi derfor er himlen vær-
dige.
3. Nåden er ny hver mor-
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Billedkunst i huset

r ferniser
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gen – det er Guds tale til os. 
Det har vi brug for at blive 
mindet om hver dag, og vi 
skal ikke starte dagen med 
skårene fra i går. Gud kal-
der os og favner os, Gud er i 
min storm. Foroven i male-
riet ser vi korset og en hær 
af engle – men hvordan ser 
engle ud? 

Da Jesus var stået op af 
graven, mødte Marta og 
Maria en engel, som de tro-
ede var en gartner – dvs. 
englen var menneskelig-
nende. Derfor er englene 
på maleriet også menne-
skelignende – også fordi vi 
engang imellem får lov til 
at gå englebud for hinan-
den, eller vi måske har haft 
fornemmelsen af, at der 
har været engle på besøg. 
4. Det næste maleri fortæl-
ler om, hvordan Gud kan 
skabe nyt i vores liv. Har vi 
bare tro som et sennepsfrø, 
kan der ske store ting. Det 
handler om potentialet - 
ikke størrelsen. På billedet 
ses også en sommerfugle-
larve, ved siden af den en 
puppe og ovenfor sommer-
fuglen, som er et gammelt 
kristent symbol på livet, 
døden og opstandelsen. 

Vi har alle vores livs-
kamp, og når vi går ind i 
den sammen med Gud, er 
der potentiale til vækst, og 
vi kan blive til det, Gud har 
tiltænkt os. Hvis vi forven-
ter, andre tager kampen 
for os, kan det resultere i 
»en vissen vinge«. At leve 
i Guds plan er at lade sit 
hjerte elskes af Jesus, og at 

lade sit hjerte elske næsten 
og sig selv. 
5. Temaet for det femte 
maleri er fællesskabet og 
fællesskabsmåltidet/nad-
veren. Nadveren er et fest-
måltid, som vi har brug 
for.

Vi har som opgave at være 
et fællesskab, som kan 
rumme alle dem, der gerne 
vil være med i fællesskabet. 
Derfor er der mange for-
skellige slags mennesker 
på vej hen til nadverbordet 
med brødet og vinen. 
 Stenen ligger måske ne-
derst i rygsækken, og vi 
mærker den måske ikke 
– kun når vi engang imel-
lem rydder op i rygsækken. 
Der er det godt, at blive 
mindet om, at Gud også er 
der midt i det svære, og at 
Kristus vil tørre tårerne af 
vore kinder. 
6. Det sjette billede taler 
om dåben, og at vi er adop-
teret ind i Guds hjerte. Der 
er en mælkebøtte i male-
riet – det mest gavmilde 
ukrudt vi har, som gror vil-
ligt og spredes overalt. Den 
skal være et symbol på alt 
det, som vi har fået for intet 
af Gud, og som vi gavmildt 
skal give videre for intet. 

Der er afbilledet tre hjer-
ter som symbol på Fader, 
Søn og Helligånd i det vand, 
der risler ned over hænder-
ne og videre ned i døbefon-
ten. På døbefontens kant 
sidder der en sommerfugl, 
som der faktisk også er på 
døbefonten i Dejbjerg.
7. Så er vi nået til det sid-

ste billede - Omega – af-
slutningen, påskemorgens 
tomme grav og vejen ind 
i evigheden. I det kristne 
håb er døden en indgang til 
livet. Dem, vi ikke har hos 
os mere, er ikke gået bort, 
de er gået foran. Døden er 
overvundet og besejret af 
Jesus – for evigt. I nederste 
højre hjørne ser vi slangen, 
som blev knust. Himlen 
venter, og vi kan faktisk 
tænke 100 år frem – hvor 
er vi om 100 år? 

Vi er utrolig glade for 
vores billedvæg – for far-
verne, for symbolerne og 
de mange motiver og detal-
jer, som man skal helt tæt 
på for at opdage (bl.a. ma-
riehøns og dinosaurer), for 
de mange budskaber, som 
rækker ud til beskueren, og 
som fortæller os, at vi ikke 
er alene mellem Alfa og 
Omega.

Det er en billedvæg, som 
man ikke sådan lige bliver 
færdig med at betragte, og 
den vil helt sikkert skabe 
mange tanker og give en 
masse indtryk hver gang, 
man ser den. 

Jo, kunsten blev i den 
grad lukket ind i vores hus, 
og de hvide vægge blev de-
koreret på smukkeste vis, 
og det var helt sikkert me-
ningen!

På kunstudvalgets vegne
Anne Grethe Østergaard



Arkivets
Dejbjerg Lokalhistoriske 
Arkiv indbyder til 
ÅBENT HUS -
mandag 5. maj kl. 19
Kaffe og kage til alle 
gæster.

Arkivgruppen vil gerne vise 
alle interesserede arkivets 
lokaler i Dejbjerglundhal-
len - og fortælle om dets 
projekter.

Digitalisering af Dejbjerg-
bogen. Vi vil gerne præsen-
tere de muligheder, som 
internettet giver i forhold 
til at lære mere om sognets 
historie og udvikling.
- Vi vil meget gerne ko-
piere/affotografere gamle 
fotos og billeder af huse og 
gårde - samt indsamle in-
formationer om personer 
og ejendomme siden 1965. 

Som tidligere nævnt her i 
Sognebladet så er der køb-
mandskurve på højkant 
blandt informatørerne. 
Vinderne vil blive udnævnt 
i løbet af aftenen.
- Vi er godt i gang med at 
registrere indkommet ma-
teriale i det nye Arkibas-sy-
stem og på den nye PC’er, 
som arkivet har erhvervet. 
Målet er at alle en dag kan 
sidde hjemme ved deres 
egne computere og søge via 
nettet i det store materiale 
som vi har i arkivet.

Alle er velkomne til at 
medbringe mulige arkiva-
lier, som vi enten kopierer 

eller modtager til arkivet. 
- I samarbejdet med muse-
et vil Dejbjerg Lokalhisto-
risk Arkiv lave et undervis-
ningsforløb for skoleelever 
-  således at en klasse kan 
besøge arkivet og får en 
fornemmelse for hvad man 

nettet om deres lokalområ-
dets historie. 

I løbet af aftenen vil vi 
synge, høre fortællinger og 
der vil være mulighed for 
at drøfte forskellige lokal-
historiske emner. 

Vel mødt til en hyggelig 
lokalhistorisk arkiv-aften

Opdatering af 
Dejbjergbogen:
Medbring jeres informa-
tioner om nye huse og be-
boere i sognet siden 1965, 
Vi vil gerne følge HPs sy-

stematik, hvor der beskri-
ves personernes fødesogn, 
deres børn, ægtefælle, job 

beboernes arbejde og deres 
lokale aktiviteter og tillids-
hverv fx. i foreninger, sog-
neråd/byråd, menigheds-
råd o. lign.

Vil også gerne have fotos 
af bygninger - evt. luftfotos 
o.lign. - enten indscannet 
pr.mail (min. 300 dpi) el-
ler udlånt til arkivet - som 

fotos tilbage. 
Jer, som kender mange 

informationer også om 
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arkivet. Eksempel fra 
hjemmesiden
Stauning-Dejbjerg.dk



beboere gennem tiden og 
andre informationer - må 
endog meget gerne sende 
info om så mange steder, 
personer og aktiviteter som 
muligt.

Blandt alle indsendte in-
formationer udtrækkes en 
vinder, som modtager en 
stor købmandskurv - lige-
ledes vil den informant, 

-
formationer også vinde en 
præmie.

Beboernes navne/
fødenavn
Fødesogn:
Slægtsrelationer i sognet: 
Uddannelse/job:
Aktiviteter/tillidshverv:
Børn:
Uddannelse/job
Ægtefælle/Bosted:
Årstal for bygning 
af ejendom/evt. navn. 
Foto af bolig
Evt:

Alt dette kan sendes pr. 
mail til: perlundelaurid-
sen@gmail.com
eller pr. brev til 
Søren Nielsen, Gribsvej 3, 
Dejbjerg, 6900 Skjern. 

På vegne af Dejbjerg 
Lokalhistorisk Arkiv/
Per Lunde Lauridsen

Arkivgruppe:
Søren Nielsen, fmd.  

Bente Lauridsen
Kurt Christensen 

Hans Jørgen Lauridsen 
Gitte Lund

Per Lunde Lauridsen

Beretning fra

Lokalhistoriske

Arkiv
Endnu et år er gået i 
arkivet. Vi har stadigvæk 
travlt med at registrere 
billeder.
Der er blevet investeret i en 
computer mere, en bærbar, 
så der er mulighed for at få 
lavet noget mere.

I mange år har der væ-
ret talt om at få Dejbjerg 
Bogen, som blev udgivet i 
1965, opdateret. Det er så 
delvis sket i 2013. Forfat-
teren til bogen Hans Peder 
Jensens efterkommere har 
givet arkivet tilladelse til 
det. Bogen er blevet skan-
net ind på computer, så 
man løbende kan tilføje, 

når der sker noget nyt på 
en matrikel.

Else Marie Clemmensen 
gjorde for en del år siden 
et stort stykke arbejde med 
at få indsamlet oplysninger 
om, hvad der var sket på 
ejendommene siden ud-
givelsen. Det kan vi så nu 
bruge som tilføjelser.

Ejendommene i bogen 
har nu fået stedbetegnelse 
med vejnavne og nummer, 
så det nu er nemmere for 

rundt i bogen.
Går man ind under Dej-

bjerg Byportal, kan man 
-

gen«. Her kan man så se alt 
det nye, der er blevet tilfø-
jet.

På valg var
Hans Jørgen Lauridsen
Per Lunde Lauridsen
Kurt Christensen.
Alle modtog genvalg.

Søren Sand Nielsen 
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Beretning vedrørende
Dejbjerglund Hallen

1. Bestyrelsen:

-
-

-
-

-

-

-

-
styrelse:

-

Alex Olesen

Foråret så sagte 
kommer…

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

Dejbjerg Menighedsråd
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INDRE
Program for 

april kvartal
APRIL
Onsdag 2. kl. 19.30

Månedsmøde.
Vi synger påsken ind. 
Koret Kildespring, 
Timring

Mandag 14. kl. 18.00
Påskemåltid.
Vi fejrer påske 
på jødisk vis

MAJ
Onsdag 7. kl. 19.30

Månedsmøde.
Fra påske til pinse. 
Leif Mortensen, 
præst i Aulum

Søndag 25.
Løvspringstur

JUNI
Onsdag 4. kl. 19.30

Månedsmøde.
Elsket af Gud. 
Ole Rasmussen, 
præst v/Gjellerup, 
Herning

SØNDAGS

Program for 
april kvartal

APRIL
Mandag 14. kl. 18.00

Påskemåltid

Søndag 27.
Løb

MAJ
Søndag 11. 

Med luft under  vingerne

Søndag 25.
Løvspringstur

JUNI
Fredag 20.
Overnatning.
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IN

NÆSTE
PAPIR
INDSAMLING

LØRDAG
10. MAJ
KL. 10 - 12

DEJBJERG
SOGNEBLAD
vil gerne benytte 
lejligheden til at takke
ESBEN LUNDE LARSEN
for hans indlæg til bladet
fra byråd og folketing
igennem årene.
Esben er jo som bekendt 
trådt ud af byrådet 
og andet steds i bladet 
kan I læse det nye medlem 
JAKOB AGERBOs indlæg.



Søndag 2. marts var 
Dejbjerg Missionshus
traditionen tro rammen 
for årets fastelavnsfest. 

Der var i alt dukket 54 
voksne og børn op, hvoraf 

børn i alle aldre.
Der var mange gode ud-

mere traditionelle, eviggyl-
dige og altid hittende ud-

og superhelte i forskellige 
afskygninger, og også de 
mere originale som f.eks. 

og forvoksede Teletubbies. 
Festlighederne startede 

med at slå katten af tønden 
og der blev virkelig gået til 
den. Anton Lauridsen blev 
kattekonge og Christian 
Andersen blev kattedron-
ning.

-
ning kåres i kategorierne 
»før skolebørn« og »sko-
lebørn«. Vinderen af den 
yngste kategori blev Eli-

som en skøn Dalmatiner, 

William, som havde valgt 

dykker.
Ingen fastelavn i Dejbjerg 

-
stelavnskaffebord, og i år 
var ingen undtagelse. 

Tak til årets fastelavns-
udvalg – Karen & Mads 
og Anne & Karsten – for et 
godt arrangement.

Hilsen
Jonna Nielsen
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Formandsberetning
2014

2013 har været et godt år 
for Stauning Skole. 1/3 
af skolens elever bor nu 
uden for skoledistriktet, og 
interessen udefra ser ud til 
at fortsætte. 

Vi har en god skole og et 
godt og attraktivt alterna-
tiv til de øvrige skoler i om-
egnen, og det kan vi være 
rigtigt stolte af.

I foråret lavede vi sam-
men med Fællesbestyrel-
sen en evaluering blandt 
skolens forældre, som vi-
ste, at både lokale og nye 
forældre er positive overfor 
den forandring, der er sket 
på skolen i kraft af den øge-
de elevtilgang. 

Evalueringen pegede på, 
at det er skolens pædago-
giske fokus og høje faglige 
niveau, der tiltrækker nye 
elever. Mange nye forældre 
har overvejelser om hvor-
vidt et skoleskift vil betyde, 

at deres børn mister det 
eksisterende netværk, men 
det viser sig, at børnene 

De lokale forældre peger 
også på de nye relationer, 
som en positiv effekt, der 

trivslen i klasserne.
Så det går jo godt, og fa-

ren er tilsyneladende dre-
vet over. Der er langt ned 
til de kritiske 75 elever, der 
gør skolen lukningstruet, 
og vigtigheden af Støttefor-
eningens arbejde kommer 
måske til at synes mindre. 
Men elevtilgangen er be-
tinget af, at vi kan tilbyde 
transport til og fra Skjern 

der er store driftsomkost-
ninger forbundet med vo-
res busordning. I år har 
udgifterne beløbet sig til 
110.000 kr.

Vi er ikke en støttefor-
ening i traditionel for-
stand, hvis primære formål 
er, at samle penge ind til at 
forsøde skolens og børne-
havens tilværelse med lidt 

-

kagen. Vores arbejde er en 
forudsætning for, at skolen 
kan bevares som kommu-
nal institution.

For et år siden kørte vi 28 
elever til og fra skole hver 
dag. Nu er vi oppe på 41, 
og vi har været udfordret 

tilbud. Vi har 12 frivillige 
og stabile chauffører, som 
kører 3 morgenture og 5 ef-
termiddagsture hver dag i 
vores 2 busser, og de større 
elever bruger rutebilen i 
det omfang, det er muligt. 

Det er et kæmpestort ko-
ordineringsarbejde, og vi 
er meget heldige, at vi har 
Ivan til at varetage den op-
gave. Han tager enhver ud-
fordring oppe fra og ned. 
Når der kommer en ny 
elev, som vi ikke umiddel-
bart har plads til, så tryller 
Ivan lidt, og alt kan pludse-
lig lade sig gøre.

Men vores nuværende 
set-up er ikke langtidshold-
bart, hvis elevtilgangen 
fortsætter. Vi har afgivet 

og afventer lige nu de en-
delige køreplaner for næste 
skoleår, inden vi har helt 
klarhed over behovet for 
vores eget tilbud.

Ambitionerne for Bør-
nehaven har været lige så 
store som for skolen, men 
det har vist sig at være en 

-
de: Som forælder er det en 
stor barriere at sende et 
barn i børnehavealderen 
afsted med bus om mor-
genen, og i modsætning 
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til skolerne er der generelt 
stor tilfredshed med bør-
nehaverne i Skjern. Og så 
valgte Susanne Langager 
desværre at opsige sin le-
derstilling i børnehave og 
SFO, og det har givet noget 
uro og udskiftning i perso-
nalegruppen, som har dræ-
net overskuddet til den ud-
viklingsproces, der egentlig 
var planer om. Det arbejde 
er dog nu påbegyndt med 
børnehavens nye leder.

Vores to primære ind-
tægtskilder er fortsat 
avisindsamling og med-
lemskontingenter. Avi-
sindsamlingen er nærmest 
blevet en institution i sig 
selv. To faste hold af lokale 
ildsjæle står klar 4 gange 
om året, og der er generelt 

indsamlingen. Indbetaling 
af medlemskontingenter 
går knapt så smidigt, fordi 
vores ambitioner om at 
modtage indbetalingerne 
via girokort og PBS-tilmel-
ding desværre gik i vasken i 
efteråret. Men det bliver et 
indsatsområde her i foråret 
at få det op at køre.

Af andre aktiviteter kan 
nævnes sponsorløbet som 
vi planlagde i forbindelse 
med skolernes motionsdag. 
Der var stor opbakning fra 
både skole, børnehave og 

lagde et imponerende en-
gagement for dagen, det 
var en ren fornøjelse at 
overvære. Sponsorløbet 

-
kring 35.000 kr. Dertil kom 

også en del feedback fra 

og konstruktiv. Vi sætter 
stor pris på begge dele. Vi 
hjalp også til ved Stauning 
Skoles store jubilæmsfest i 
september, hvor vi blandt 
andet stod for barsalget, og 
også det gav os et overskud 
på ca. 40.000 kr.

Af mindre arrangementer 
kan nævnes Jazz Camp i 
forbindelse med festiva-
len i august, som Støtte-
foreningen har stået for. 
Vi har solgt amerikansk 
lotteri ved skolefesten, ar-
rangeret det efterhånden 
traditionsrige bankospil i 
skolens samlingssal, delta-
get på forårsmessen i Sta-
uning og haft en bod i et 
af handelsforeningens ju-
lehuse i Skjern. Fælles for 
disse arrangementer er, at 
de hver især kræver et stort 
forarbejde mod et relativt 
lille overskud. Fremadret-
tet vil vi fokusere på færre 
og større aktiviteter, fordi 
det kræver en næsten lige 
så stor indsats at planlægge 
et lille arrangement som et 
stort.

Vi var heldige at modtage 
et sponsorat fra Andelskas-
sen, og så har vi tjent lidt 
på at leje busserne ud, når 
vi ikke selv har dem i brug.
Støtteforeningen spiller 
fortsat en rolle i at gøre 
opmærksom på Stauning 
Skole som et alternativ til 
de øvrige skoler i området. 
Det sker via pressemed-
delelser, kontakt til lokale 
journalister, radiostationer 

og decideret annoncering. 
Vi har desuden startet et 
månedligt nyhedsbrev, som 
skal være med til at synlig-
gøre foreningens indsats 
og vigtigheden heraf.

Til sidst vil jeg sige tak til 
alle dem, der gør en indsats 
for at det her projekt er lyk-
kedes og kan fortsætte med 
at lykkes: De utrættelige 
chauffører, avisindsam-
lerne og alle jer der stiller 
op, når vi mangler nogen til 
at servere, bage kage, ind-
samle sponsorater osv. Tak 
også til alle vores lokale for-
retninger og virksomheder, 
som bidrager med gaver, 
præmier og sponsorater.

Tak til alle medlemmer 
og til bestyrelsen, som har 
ydet en ekstraordinær ind-
sats. Vi skal vælge 4 nye 
bestyrelsesmedlemmer i 
aften, og vi er heldige, at 
både Line, Anne Marie og 
Alec har valgt at fortsætte. 

Selv trækker jeg mig i 
erkendelsen af, at hver-
dagen skal kunne hænge 
sammen, og at livet er en 
prioritering. Det har været 
både sjovt og spændende 
at være en del af det fan-
tastiske sammenhold, som 
er grundlaget for støttefor-
eningen. Jeg glæder mig til 
at følge det videre arbejde.

26. februar 2014 

Trine Ørskov 
Afgående formand for 

Støtteforeningen for 
Stauning Skole & Børnehave
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Beretning – 2013

Så er det igen tid til at se 
tilbage i jagtforeningen. Vi 
har i år haft nogenlunde 
samme aktivitetsniveau 
som i tidligere år og kan 

vores sognejagt og ræve-
jagt, lidt færre til vores jagt 
i Lyager, men det er mit 
indtryk, at de, som deltog, 
havde en god formiddag.

Året startede som altid 
med riffelindskydning, 
hvor vi har muligheden i 
Skelhøje. Vi håber I benyt-
ter lejligheden til at få no-
get træning forud for buk-
kejagten.

Borris stævnet var vi igen 
med til, og det er dejligt 
at så mange fra vores for-
ening er klar til at give en 
hjælpende hånd; det håber 
vi at kunne fastholde også 
i årene fremover. Det er et 
godt arrangement; jeg for-
nemmer at de som hjælper 
derude har en god dag, og 
det giver et godt kontant 
tilskud til foreningen. 

Efterfølgende blev der 
igen afholdt medhjælperaf-
slutning i Borris Lejren, og 
her var der gevinster til næ-
sten alle, som havde hjul-
pet.  Eneste kritik punkt til 
Borris Stævnet: man bør 
sørge for forplejning også 
om fredagen til hjælperne, 
så alle behandles ens.

Næste aktivitet var buk-
kejagten i Lyager. Her var 
der i år ikke fuld belæg-
ning, men der blev alligevel 
nedlagt to bukke. Tillykke 
til Eigil og Ib, som var de 
heldige jægere. Det er rig-
tig dejligt, vi har denne 
mulighed at tilbyde vore 
medlemmer, håber det 
også kan forsætte i årene 
fremover.

Første lørdag i november 
havde vi arrangeret sogne-
jagt i Dejbjerg vest, og vi 
havde en rigtig god dag 
med pæn tilslutning. Vi ser 
meget vildt sådan en dag, 
og da dagen var omme, var 

-
gere, som kunne betragte 
dagens parade: én kok, én 
skovsneppe samt et rådyr.  
Om aftenen mødtes vi igen 
på efterskolen sammen 
med de indbudte lodsejere 

 Efter at have nydt Han-
nes lækre veltilberedte 
mad havde vi underhold-
ning med lotteri på gevin-
ster fra vore sponsorer.  En 
rigtig god aften som er med 
til styrke sammenholdet 
mellem os i jagtforeningen 
og lodsejerne. 

Den 28. november havde 
vi vores jagt i Lyager. Der 
var ikke så mange deltage-

stykket er jo ikke så stort. 
Der blev skudt en hare, og 

der blev set endnu en hare 
samt en del snepper.  Vi 
som deltog drøftede mulig-
heden for eventuelt frem-
over at afholde to sneppe-
jagter.

I starten af december hav-
de vi to mand afsted på en 
hagljagt i Nørre Nebel, som 
Naturstyrelsen afholdt, det 
var i år Allan og Torben, 
som deltog.

Vi havde i år forsøgt at 
arrangere en havjagt samt 
kaninjagt. Begge ting blev 
desværre ikke til noget. 
Havjagten pga. manglende 
tilslutning og kanin jagten 
pga. sygdomsudbrud i be-
standen.

Vi har endvidere haft mu-
ligheden for at kunne tage 
på jagt på det areal, som 
menighedsrådet har. Vi har 
lagt det på vores hjemmesi-
de, men der har ikke været 
den store interesse.

Her den sidste lørdag i ja-
nuar havde vi vores årlige 
rævejagt i sognet; det var 
der god tilslutning til. 18 
mand drog ud for at jagte 
ræven, men der er ikke så 
mange som tidligere pga. 
udbrud af hvalpesyge. 

Vi så to ræve, hvoraf vi 

som var den dygtige skytte. 
Vejret var, som man kan 
forvente i januar, frost og 
med blæst, så det var rigtig 
godt at komme ind og få 

Jagtfor
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gule ærter til middag.  Det 
er altid en rigtig hyggelig 
dag.

I år var der igen jagttid 
på dåvildtet. Der er set en 
del her i Dejbjerg området, 
men jeg har ikke hørt, at 
der er nedlagt noget i sog-
net.

-
rende/vigende medlems-
tal, har vi i år fået fem nye 
medlemmer; det er dejligt, 
at der er nogle, som har lyst 
til at være med og velkom-
men til, skal der lyde her-
fra.

Vi havde i denne sæson 
et nyt tilbud til vore med-
lemmer, nemlig at deltage 
i jagt i Albæk Mose. Her 
kan man købe et kort til 
andejagt eller deltage i en 
af de tre fælles jagter, som 
afholdes. Der vil også være 
mulighed for at købe et lod 
til bukkejagt i foråret 2014. 

Det er medlemmer af de 
jagtforeninger, som driver 
jagten i Skjern ådalens jæ-
ger sammenslutning, som 
har fået denne mulighed 
fra Naturstyrelsen.

Til sidst skal der lyde en 
stor tak til alle, som på hver 
deres måde bakker op om 
vores forening; det gælder 
efterskolen, lodsejerne i 
Dejbjerg, foreningens med-
lemmer samt sponsorer.

Dejbjerg Jagtforening

 & TAL
FØDTE & DØBTE
DEJBJERG SOGN
2013
Liv Marie Lund Sørensen
Skovagervej 24

Mikkel Gaardsøe Sivertsen
Uglbjergvej 16

Victor Dhanawat 
Meldgaard
Dejbjergvej 4

Georg Juulsgaard
Rindum Skolevej 16

VIEDE
DEJBJERG KIRKE
2013
Henriette Lønberg Larsen  
&
Kasper Kjærgaard Bach
Uglbjergvej 8

DØDE - OG
BEGRAVEDE 
DEJBJERG SOGN
2013
Ella Bang Overgaard
Anlægsvej 15

Peer Bruno Thomsen
Højbjergvej 1

Børge Krogsgaard Nielsen
Uglbjergvej 23

Bent Bakbo
Straussvej 152, Holstebro

Dagny Kærgaard Bjerg
Kirkevej 14

Henning Olesen Bjerg
Vesteragervej 10

DEJBJERG SOGNEBLAD
takker

SUPER
BRUGSEN

i Skjern for det afkast standeren gav 
for polletterne. 

Vi takker også vore læsere for støtten ved at 
handle I butikken.
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Formandens beretning 
ved generalforsamling i 
Dejbjerg Sogneforening 
4. marts 2014.

Vi har oplevet en stigning 
i medlemstallet fra 146 i 
2012 til 195 medlemmer i 
2013. Et par, der indbeta-
ler kontingent på kr. 170, 
udgør to medlemmer, og 
hvis der kun er en voksen 
i husstanden, opkræver vi 
kr. 85, og dette er således 
et medlem.

Vi besluttede, at vi igen 
ville udsende et girokort 
til alle husstande i sognet i 
stedet for omdeling af sed-
del med oplysning om et 
kontonummer, hvor pen-
gene skulle indbetales på. 

For at udføre det på en 
lettere måde, har vi til-
meldt os NETS, som sørger 
for udsendelse af girokor-
tene. Det har tilsyneladen-
de været en god idé at gøre 
det på denne måde, og det 
har kunnet betale den eks-
tra omkostning, som der er 
ved at køre det via NETS.

Vi har haft et stort aktivi-
tetsniveau med hensyn til 
udførelse af projekter i det 

første byporte afsluttet. Till 
har lavet tegningen, der er 
trykt på skiltene, og Peter 
Hansen på Dejbjergvej har 
tilpasset og udsmykket ste-

nene på begge byporte. Det 
-

bejde, der er udført.
På legepladsen blev de 

gamle og efterhånden fal-
defærdige legeredskaber 
fjernet, og der blev gravet 
ud til placering af nyt fald-
underlag. Der blev kørt 
faldsand af den godkendte 
type på i området under le-
geredskaberne.

En legeborg købt hos 
Jespers Planteskole ved 
Holstebro blev opstillet på 
pladsen. Dette kom kun i 
stand, fordi det lykkes at 
få sponsorater fra Velux 
Fonden, Sdr. Lem Andels-
kasses fond og Hansen og 
Larsen A/S. Vi er taknem-
melige for denne støtte. 

Vi har nu tegnet en for-
sikring, der vil dække, hvis 
nogen kommer til skade på 
vores legeplads. Desuden 
har vi underrettet kom-
munen om, at vi har lavet 
ændringer på legepladsen, 
og der vil komme en ud og 
syne legepladsen.

Vi afholdt første søndag i 
december juletræstænding 
på pladsen foran missions-
huset, og der var kaffe og 
æbleskiver i missionshuset 
efterfølgende, hvor Jonna 
Nielsen med stor succes 
læste et juleeventyr op. 

Det var for at prøve at æn-
dre den tradition, der har 
været for, at der er en, der 

skal holde en tale ved jule-
træstændingen.

I efteråret ansøgte vi 
Nærværdipuljen hos Vest-
jyllandsforsikring om at 
kunne få bevilget en hjerte-

hjertestarter og tilhørende 
kursus for 12 personer. 
Hjertestarteren er ophængt 
på muren ved indgangs-
partiet på missionhuset i 
Dejbjerg og må selvfølgelig 
benyttes af alle, hvis beho-
vet skulle opstå. 

Den 26. februar blev der 
gennemført et tre timers 
kursus i brug af hjertestar-
teren. Det var primært med 
deltagere fra Dejbjerg by og 
enkelte fra oplandet. Vi har 
registreret hjertestarteren 
på hjemmesiden www.hjer-
testarter.dk, så man kan se 
at den er tilgængelig.

Med hensyn til renove-
ring af pladsen foran mis-
sionshuset, så er de sidste 
justeringer i tilbud på en-
treprenørarbejdet, skilte 
og bordbænke sæt nu på 
plads, og det er sendt ind 
til NaturErhversstyrelsen, 
som skal godkende de æn-
dringer, der er foretaget i 
projektet, inden vi kan gå i 
gang med anlægsarbejdet. 

Dette er vigtigt for at sik-
re, at vi fortsat er berettiget 
til at modtage 150.000 kr. 
fra LAG til projektet. Des-
uden har vi et tilsagn om 

Sognefor
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100.000 kr. fra vindmøl-
lerne opført ved Lem kær. 
Vi satser på, at vi kan kom-
me i gang med arbejdet til 
sommer og få det afsluttet 
senest til efteråret. 

Vi vil få brug for nogle 
hænder til opgaven, når 
vi går i gang idet en del af 
arbejdet skal udføres af 
frivillige. Vi regner med en 
bred opbakning til arbej-
det blandt byens borgere, 
missionshusets brugere og 
fra øvrige i sognet. Når vi 
kender det konkrete tids-
punkt for igangsætning, vil 
vi tage kontakt til nogen for 
at bede om hjælp. 

Vi skal desuden videre 
med opførelse af endnu 
to byporte ved de andre 
to veje ind mod Dejbjerg. 
Vi vil desuden anskaffe 
nogle underskilte, hvor 
man kan reklamere for et 

sted.
Vi vil igen søge Sdr. Lem 

Andelskasse og Vestas 
om nogle midler til endnu 
et legeredskab til lege-
pladsen, så den kan gøres 
endnu mere attraktiv for 
byens børn og børnebørn, 
der måtte være på besøg 
hos deres bedsteforældre i 
Dejbjerg.

Afslutningsvis vil jeg 
gerne sige tak til sogne-
bladets redaktion for den 
store indsats, de gør, for at 
vi fortsat har et godt sogne-
blad. Jeg håber, at I hygger 
jer med dette arbejde, og at 
det opvejer de til tider sure 
pligter, der følger med.

Desuden vil jeg gerne 
takke Søren Rasmussen 
for hans indsats i sognefor-
eningens bestyrelse, idet 
han nu ønsker at trække 
sig ud af bestyrelsen. Dog 
er det dejligt, at han har 
tilkendegivet at han fortsat 
godt vil give en hånd med 
til nogle at de opgaver, han 
hidtil har løst.

Lars Jørgensen
formand for Dejbjerg 

Sogneforening.

Beslutningsreferat
fra
generalforsamlingen
Følgende bestyrelsesmed-
lemmer var på valg: Hans 
Peder Clemmensen, Hans 
Nielsen, Karen Andresen 
og Inge Lindgren. Der var 
genvalg til dem alle. Søren 
Rasmussen ønsker at gå ud 
midt i sin valgperiode og 
forlader således bestyrel-
sen. Sørens post blev ikke 
genbesa,t og bestyrelsen 
tæller nu i alt 6 medlem-
mer.

Der var genvalg af Søren 
Nielsen og Bente Morten-
sen som revisorer.

forslag, som blev behandlet 
med nedenstående resultat

1. Forslag om at der skal 
tilbydes et gavekort til nye 
medlemmer. Sponsorer 
skal donere disse gavekort. 
Forslaget var indsendt af 
Vivi Wulff fra Dejbjerg 
Wellness, som selv ønsker 
at bidrage med nogle gave-

kort. Det blev besluttet, at 
bestyrelsen skal tage fat i 
Vivi for at aftale nærmere. 
Bestyrelsen vil ikke kon-
takte andre mht. at donere 
gavekort, idet der i forve-
jen trækkes hårdt på lokale 
sponsorer.

2. Forslag fra Ane Lisa Bol-
lerup, anshv. redaktør for 
Sognebladet, at general-
forsamlingen skulle drøfte 
om bladet kun Skal tryk-
kes i 150 stk. eller omdeles 
til alle husstande i sognet? 
Skal der fx. opkræves pen-
ge fra de forskellige for-
eninger, hvis de ønsker at 
bringe noget? 

Det blev enstemmigt be-
sluttet, at bladet skal tryk-
kes i et antal, der gør det 
muligt at sende ud til alle 
husstande i Dejbjerg, idet 
Sognebladet jo også fun-
gerer som et kirkeblad, og 
desuden forventer spon-
sorer, at det kommer ud 
til alle husstande, når de 
betaler sponsorater. Me-
nighedsrådet har tidligere 
ytret, at de gerne vil betale 
et tillæg til det beløb, de al-
lerede nu betaler, hvis det 
kan sikre, at bladet fortsat 
kan virke som kirkeblad og 
komme rundt til alle hus-
stande. Bladudvalget tager 
kontakt til menighedsrådet 
for at afstemme beløbet. 

Der vil ikke blive opkræ-
vet noget fra foreninger, 
der ønsker at bringe noget 
i bladet.

3. Forslag: Sogneforenin-
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gen opfordres af Søren 
Nielsen til at anmode 
Ringkøbing-Skjern kom-
mune om, at der anlægges 
en cykelsti fra Ringkø-
bingvej og ind til Dejbjerg 
langs med Bundsbækvej. 
Det blev aftalt, at forslaget 
skal indgå som en idé til en 
kommende aktivitet, sog-
neforeningen kan tage fat 
på, når igangværende pro-
jekter er afsluttet. Der er i 
øjeblikket ikke ressourcer 

4. Forslag fra Hans Niel-
sen om at opløse sogne-
festkontoen og drøfte på 
generalforsamlingen hvad 
pengene skal bruges til. Da 
der de seneste to år ikke 
har været afholdt en sog-
nefest i Dejbjerg, og at der 
tilsyneladende til trods fra 
opfordring hertil ikke er 
nogen, der ønsker at stille 
sig i spidsen for at arran-
gere en sognefest, så var 
der på generalforsamlin-
gen enighed om at opløse 
sognefestkontoen.

Forslag om at lade pen-
gene gå ind på en konto 
der skal være øremærket til 
vedligehold af hjertestarte-
ren i Dejbjerg blev vedta-
get. Der vil være udgifter 
til udskiftning af batterier 
samt udskiftning af pads. 

Eventuelt: Inge Ploug fore-
slår, at der laves et arran-
gement, hvor sognet kan 
mødes, og hun har tilbudt 
sin hjælp, hvis vi i besty-
relsen har brug for noget 

hjælp, og bestyrelsen tak-
ker for tilbuddet. Lars tager 
kontakt til hende og aftaler 
nærmere.

På bestyrelsens vegne
 Lars Jørgensen

s

DEJBJERG
VAND
Formandsberetning 2014
Vi har i 2013 oppumpet 
49.600 m3 vand, og der er 

forbrugerne, hvilket har 
medvirket til et lednings 
tab på 9,16%.

Vandværket har kørt 
uden problemer i året, der 
gået. Det er med stor TAK 
til Hans Andersen, som 
ønsker at stoppe med opsy-
net.

Vi står nu med en ny stor 

for Hans hurtigst muligt. 
Jeg kan kun opfordre til, at 
frivillige melder sig til os så 
hurtigt som muligt. 

Vi har i 2013 haft nogle 
ledningsbrud, som natur-
ligvis blev udbedret så hur-
tigt, som det var muligt, 
efter det var konstateret.
Årets overskud er på ca. kr. 
20.500 pga. der er blevet 

i løbet af 2013 i forhold til 
2012. Vandprisen vil for-
blive uændret i 2014. 

De lovpligtige analyser, 
vi har fået fortaget i 2013, 

-
det.

Bestyrelsen har vedtaget 
at få monteret nye vand-
målere, hvor der er mu-

Det vil sige, at måleren kan 

på 50 meter. Fremover vil 
én køre forbi matriklen og 

-
get. Og det er netop for at 
undgå, at medlemmer skal 

-
kort og det besvær, det kan 
medføre. Samtidigt har 
bestyrelsen besluttet en 
tiltrængt renovering i selve 
vandværket.

Da de nye vandmålere 
er en rimelig stor investe-
ring, vil dette medføre en 
stigning i målerleje med 
kr. 40,00 pr. år pr. forbru-
ger. Forbrugerne vil blive 
kontaktet i løbet af foråret 
- hvis de ikke allerede er, 
omkring opsætning af ny 
måler.

Jeg vil gerne slutte af med 
en stor TAK til bestyrelsen 
og revisorer for godt sam-
arbejde i mit første for-
mands år.

Søren Knudsen
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Seniorstævnet er en 
begyndelse for opvisnings-
sæsonen. For 23. gang 

-

Det er tidligere elever og 
lokale gymnastikforenin-
ger, som står for arrange-
mentet. Alle synes, at der 
er en fed stemning. 

Er man enten udøver på 
et hold, eller instruktør 
får man lejlighed til at vise 
hvad man kan og samtidig 
en mulighed for at øve til 
forårsstævnerne rundt om-
kring i landet. Dagen slut-
ter med en »klæd ud« fest 
om aftenen, hvor temaet i 
år var Fantasy og Fairy Ta-
les.

Overskuddet går til elev-
foreningen på Dejbjerg-
lund Efterskole og mange 
gamle elever og gymnaster 
fra lokalområdet melder 
sig som frivillige.

Senior
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DEJBJERG
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

APRIL: Søndag    6.:    kl.: 19.30   Lovsangsgudstjeneste ved bandet. 
Søndag  13.:    kl.:   9.00 v/ Claus Thomas Nielsen
Torsdag 17.: kl. 19.30 Skærtorsdag.   Nadvergudstjeneste
Fredag  18. : kl. 10.30 Langfredag
Søndag  20.: kl. 10.30 Påskedag   Indsamling
Mandag 21.: kl. 10.30 2. Påskedag. Altergang

    (Bemærk venligst klokkeslettet !)

MAJ: Søndag 4.: kl. 10.30
Søndag 11.:   Ingen
Fredag 16.: kl.10.30 Bededag
Søndag 18.:    Ingen
Søndag 25.: kl.10.30
Torsdag 29.: kl.10.30 Kristi Himmelfartsdag. Indsamling 

JUNI: Søndag 1.: kl. 9.00
Søndag 8.: kl.10.30 Pinsedag
Mandag 9.: kl. 9.00 Anden Pinsedag
Søndag 15.: kl. 9.00 v/ Claus Thomas Nielsen 
Søndag 22.: kl.19.30 Spillemandsgudstjeneste
    Bundsbæk Mølle
Søndag 29.: kl. 10.30

Spillemandsgudstjenesten på  Bundsbæk Mølle søndag 22.:kl.19.30 arrangeres
i samarbejde mellem museet og sognet og erstatter gudstjenesten i kirken denne 
søndag.

RADIO  »ÅDALEN«:  Hver søndag kl.16.30-18.00 transmitteres der en 
  gudstjeneste fra en af egnens kirker 

KIRKEBILEN:   Bestilles senest om lørdagen før på 9734 1158

  Lona og Jørgen Pedersen
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