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Ikke et ord om vejret, men 
man må da lige bemærke, at 
det har været et fortræffeligt 
vejr i den sidste lange peri-
ode. Det er længe siden at 
vi har haft så stabilt vejr med 
sol og varme i maj måned.

I den store presse har man 
næsten kun hørt om Lars 
Lykke Rasmussen og hans 
bilagssager. Der har været 
stor opmærksomhed om 
hans person, som formand 
for venstre. Flere mente, 
at han burde gå af som for-
mand, men han blev. 

I denne proces omkring 
Lars Lykkes formandskab 
synes jeg, at man kan se 
hvor stor magt medier og 
presse har til at farve dansk-
ernes meninger. Det bliver 
nærmest som en lavine der 
tromler frem. Så ud fra den 
betragtning synes jeg næs-
ten at det var godt, at han 
snød dem. Hvad så frem-
tiden bringer omkring LLR 
vides ikke.

Valg til EU parlamentet 
har også været et af begiven-
hederne her i foråret, som 
har optaget danskerne. Men 
det er lidt distanceret, når 
man bor i Dejbjerg. Men 
på mange måder griber EU 
ind i vores dagligdag, ved de 
direktiver de foreslår. Nu vil 
vi koncentrerer os lidt om 
vores egen lille andegård og 
hvad der er sket siden sidst.

For at starte med den 
sunde side er Stauning 
Skole blevet kåret, som 
den sundeste skole i Ring-
købing/Skjern Kommune. 
Skolens 0. kl. vandt sidste 
år Projekt Aktivt Rundt in-

den for Ringkøbing/Skjern 
Kommune. Projektet kører 
over hele landet igen i år. 
Det er med til at børn får 
nogle gode vaner, i forhold 
til sund kost og motion, og 
på den måde fremme det 
gode liv. Gandhi har sagt 
at den omtanke, som vises 
i dag, bærer frugt i morgen, 
hvilket man kan tolke på i 
forhold til ovenstående.

Lige en lille parentes. Det 
er 25 år siden at Dejbjerg 
Badmintonklub og Staun-
ing U&I blev lagt sammen. I 
tiden op til havde der været 
samarbej-dede om bl.a. 
Gymnastik.

Siger man gymnastik 
tænker man også Dejbjer-
glund Ef-terskole. De har 
lavet mange gymnastiko-
pvisninger både lokalt, men 
også rundt i landet. En af de 
store begivenheder er når 
efterskolerne holder deres 
årlige gymnastikstævne i 
Messecenter Herning. Det 
er efterskoler fra det midt- 
og vestjyske. Stævnet er 
med til at gøre lidt reklame 
for skolerne, idet mange af 
tilskuerne er kommende 
elever med deres forældre. 
Så håbet er efter en sådan 
aften, at mange henvender 
sig for at høre om skolen.

At være ude i naturen 
skulle jo også være sundt og 
vil man det, kunne man tage 
ud og se på Vildhestene. 
De er fordelt på tre steder i 
kommunen. Lundemosen i 
Dejbjerg, samt på Kalvholm 
ved Skjern Å, samt ved 
Skavenhus. Hestene er gode, 
som naturplejere, bedre end 
kreaturer,  mener Carl Aksel 
Frost, der er medejer af hes-

tene. De æder både tagrør 
og siv, som ellers kunne give 
fuglene problemer. Og så 
vækker de også turisternes 
interesse.

Bundsbæk arrangerede 
ture i omegnen af Bundsbæk 
Mølle og Bjørnemosen. Man 

urter, eller komme på orki-
detur. Undervejs kunne man 
lede efter en spændende gul 
svamp, kal-det nøkketunge. 
Guider var henholdsvis Sa-
bine Jensen og Tage Mad-
sen begge naturvej-ledere.

Hansen og Larsen har ind-
ledt et samarbejde med et 

om husbyggeri i knops-
kyd-ningsform. Konceptet 
hedder addaroom, hvilket 
betyder læg et rum til. Mod-
ulerne vil blive produceret 
hos Hansen og Larsen. 

Årup for sammen med sin 
svenske mand. Hun stam-
mer oprindeligt fra Høj-
mark, men bor i Sverige. 
Hansen og Larsen syntes at 
det kunne være godt med 
noget arbejde, som kunne 
laves hele året. Ofte kan 
der være tider på året hvor 
der ikke er så meget at lave 
når man er inden for bygge-
branchen.

Det er arkitekt tegnede 
huse, som er enkle og kom-
pakte, samt er vedligehold-
elsen af husene minimal. Så 
det spændende er, om der 
vil blive afsætning på disse 
specielle huse.
Afslutnigsvis vil jeg blot 
ønske alle en god sommer. 
(Bikini sommer læs inde i 
bladet).

/bll
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To veninder fra Skjern 
Kristne Friskole har 
sammen med 21 andre 
elever og 3 lærere været 
tur/retur Bornholm.

De to piger Caroline Ha-
sager og Laura Storbjerg, 
begge bosat i Dejbjerg 
Østersogn, drog fra 23.-28. 
maj mod Bornholm, nær-
mere betegnet Sandvig på 
pensionen Sjøljan.
- Det var en fed oplevelse 
at være sammen  hele klas-
sen, da vi skal deles efter 
sommerferien, fortæller 
Laura. - Ja, - så det var en 
rigtig god afslutning for vo-
res klasse, fortsætter Caro-
line.

Heldigvis kommer de to 
piger i samme klasse og det 

er de enormt glade for.
- Vi skulle mødes på Skjern 
Banegård til togafgang kl. 
7.03 med skift i Herning 
og Fredericia, herfra gik 
toget direkte til KBH, siger 
Laura, og Caroline tilføjer, 
vi havde jo også fået nog-
le gode madpakker med 
hjemmefra, så vi kunne 
sagtens klare os.

madbillet til kyllingebur-
ger i Woodhouse. - Vi var 
i Tivoli ialt fem timer. Fra 
Hovedbanen gik turen til 

Tur/retur
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Ystad-Rønne og kl. 22.30, 
var vi fremme og klar til at 
pakke ud.
- Vi havde fået 6-mands 

så der var plads nok.
- Godtnok var der edder-
koppe-spind* overalt + at 
det begyndte at lyne og tor-
dene, så vi faldt ikke i søvn 
før ved en 1-2 tiden.

Kl. 8 var der morgenmad, 
- og det må man sige sam-
stemmer pigerne, maden 
var virkelig god, i forhold 
til stedet*.

Dueodde og Svaneke var 
førstedagens oplevelse. 
Her boede Signes bedste-
forældre, så de gav kage og 
saftevand, uhmm, - dejligt.
Vi var lige ude og bade et 
lille smut, - men det var nu 
hurtigt i og op, da det var 
lidt overskyet og vandet 
kun 12 grader.
- På 2. dagen var det Ham-

merknuden rundt (8 km). 
Vi endte nede ved Ham-

og en dejlig sejltur.
- 3. dagen tog vi rutebussen 
og gik meget rundt i Land-
brugsmuseet, Gudhjem 
og  MiddelalderCentret, 
hvor vi blev vist rundt af 
en guide ved navn Vibeke 

Krudtkælling.
-

rømte Apollo-is, som er 60-
70 cm høj med først softice, 

og tilsidst en alm. vaffel. 

tilskud på 36 kr. til den fra 
vor strandrensningspulje, 
som klassen havde optjent 
en weekend på stranden i 
Søndervig. Den pulje be-
talte meget af vor tur til 
Bornholm.

4. dagen bød på Jons 
Kapel, Østerlars, Hellig-
domsklipperne og slut-
telig kunstmuseet, som 

naturlig kilde strømmede 
gennem museet, som ikke 
havde nogen varmekilde; 
kun sollyset fra oven, fra 
de enormt store vinduer. 
På vejen hjem besøgte vi 

et lille vandfald.
Så blev det sidstedagen 

og vi startede med at få en 
søsygepille, i bussen, alle-

DEJBJERG SOGNEBLAD 7



sammen selvom ikke alle 
forældre havde godtkendt 
dette, men lærerne vurde-
rede, at det var nødvendigt, 
da det var ekstremt dårligt 
vejr, og ville blive meget 
ubehageligt.

Kl. 5.30 var der morgen-
-

ste lå ned med brækposen 
klar. Alle, var vi kridhvide i 
hovedet, men heldigvis var 
der ingen, som brækkede 
sig.
- Lige inden afgang, blev 
vi dog en smule forskræk-
kede, da der kom en ma-
tros, eller hvad han nu var, 
smiler de begge, og fortalte 
at der var teksniske pro-
blemer med færgen. Der-
for nåede vi heller ikke det 
planlagte tog i Sverige, og 
måtte derfor skifte en eks-
tra gang inden Købnehavn. 

kunne lige nå en sandwich 

på Hovedbanen, inden det 
direkte tog til Herning med 
ankomst i Skjern kl. 16.30.

Programmet for hele tu-
ren var lavet på klassen 
nogle uger i forvejen. Vi 
skulle gå sammen to mand 
og lave en slags turistbro-
chure over hvad vi gerne 
ville se. Vi lavede vores 
over byen Nexøs seværdig-
heder.

Caroline og Laura nød 
rigtig den sidste tur med 
klassen, og ser frem til nye 
oplevelser i næste skoleår, 

-
res, så da hører vi fra dem 
igen.

/alb

Side 1: Laura og Caroline 
med Hammershus Ruiner 
i baggrunden.

Side 2: Caroline og ? med 

is.

Døndalen.
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takler

TROJANs
Ved dagens sidste lys, 
blev der kastet, løbet og 
tacklet igennem. 

Der var fuldt skrald på, 
da teenklubben Spotlight 
besøgte Stauning-Skjern 
Trojans!

Man skal både være stærk 
og kunne tåle et par klø, 
hvis man skal være med i 
Stauning-Skjern Trojans. 

Light lov til 
at mærke, da de prøvede 
kræfter med den hårde 
sportsgren, amerikansk 
football.

Det var blandt andet 
»Mulle« og »Blærerøv« 
som viste, hvordan bolden 
skulle gribes, og hvordan 
man tacklede modstande-
ren bedst. 

Efter en kort demonstra-
tion var det SpotLights tur, 

alle gav den max gas og 
kæmpede til sidste blods-
dråbe..!

Selvfølgelig var der også 
tid til at prøve det traditio-
nelle og tunge football ud-

styr, som set på tv. Aftenen 
blev sluttet af med et spil 
Flag Football, en lidt mil-
dere udgave af amerikansk 
fodbold.

Der blev spurtet, svedt og 
grint en hel masse, Spot-
Light havde det rigtigt 
sjovt i football-spillernes 
selskab.

/Signe Hedegaard 
Lauridsen
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10 år efter min 

10 år..?

Jeg har selv syntes at det 
har været sjovt og spæn-
dende at læse, hvad der er 
sket 10 år efter de andre er 

tur til at skrive lidt, havde 
jeg ikke tænkt på. 10 år er 
alligevel en del. Kan jeg 
overhoved huske hvad der 

liv?
-

ret i Dejbjerg Kirke, og det 
var første gang jeg følte 

uden at være det. Efter 7. 
klasse på Stauning Central-
skole skulle vi alle videre i 

i Skjern. Mange nye venner 

9. klasse på Dejbjerglund 
Efterskole.

hvor jeg for første gang 

-

sport-/fritidsaktiviteter og 
skole.

En ny verden begyndte, 
-

ner og veninder og endda 
-

ste også op her. Jeg blev 
så bidt af efterskolelivet, at 

skulle gå der i 10. klasse. 

spillede fodbold, var krea-

på efterskolen, begyndte 
jeg også i 10. klasse at tage 
jagttegn. Den eneste pige 

det var spændende og ud-
fordrende.

-

ænder i jagtbogen:) Men 
inden længe kunne jeg kal-

stolt!

fået arrangeret riffelprø-

kunne nå at blive helt klar 
til bukkejagten gik ind 16. 

på efterskolen, så jeg kunne 

jeg var så heldig at lille hr. 

hjerte var ved at hoppe ud 

stolt af hans lille pige og 
jeg kunne rigtig vise dyret 

-

En helt fantastisk følelse. 

de andre fritidsaktivitet 

10 år efter
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også den dag i dag. Efter to 
fantastiske år på efterskole, 
stillede jeg op til udtagelse 
til Dejbjerglunds Rejsehold 
2007, hvor turen gik til 
USA.

op, og kun de 35 bedste 

første gang jeg var til »prø-

-

også have gået på Dejbjerg-
lund.

-
inde fra efterskolen også 

for livet! Det skulle være en 

oplevelser, afslapning og 
-

nastik. Vi startede i New 
York, hvor vi bl.a. oplevede 

workshops i S -
ter, Central Park, Sejltur til 

Zero, og ja jeg kan fort-
sætte. Vi havde en lille uge 

-
ning på en skole i Brooklyn 

ville fortsætte til Washing-
ton.

Her besøgte vi den dan-
-

visning på Pentagon og en 
af de største oplevelser var 
nok opvisningen på The 

-

til Det Hvide hus. 
Efter nogle dage i Was-

hington gik turen videre 
til Shennandoah, herefter 

-
lando og afslutningsvis i 

stranden. En helt fantastisk 

-
skole, skulle jeg begynde 
på Handelsskolen i Skjern 
og nu vidste jeg da, hvad 
jeg skulle lave de næste tre 
år.
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igen nye venner og arbejde 
-
-

er at holde styr på, og utro-

på efterskole, ved endnu. I 
fritiden skulle jeg både få 
tid til arbejde, kæresten og 

Jeg stillede op til Ring-
købing/Skjern egnens rep. 

de næste tre år kunne jeg 

rep.
I 2009 besluttede de sig 

for at rep. Holdet skulle ud 
og rejse, og denne gang gik 
turen til Brasilien. Endnu 

-
-

der. Her gik turen fra Rio 
de Janeiro og op til Recife 

-
ferien.

En tur lignende den i USA 

var lagt vægt på en blan-
ding af ferie, kulturelt og 

-

oplevelse for livet.

var der hurtigt gået tre år 
og studenterhuen begyndte 

i 2010 bestod jeg HHX og 
-

dent og nyde en laaang 

gang.
I 2010 søgte jeg ind hos 

-
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terhouseCoopers i Skjern 
-

bet. En lettelse at vide at 

og jeg et nyt liv på arbejds-

var spændende at starte og 
jeg faldt hurtigt ind i deres 

nye søde kolleger. 
Ved siden af arbejdet skul-

le jeg læse HD og der var 

gang. Det var hårdt både at 
arbejde og gå i skole to afte-

-
tidig gerne ville have tid til 
kæresten og derudover lave 

kunne jeg godt indse at der 
var for få dage i ugen til alt 

rep. holdet og herefter be-

Juniorholdet i Ringkøbing-
Skjern i stedet for. Et hold 

-

fordring der var sjov og jeg 

-

Dejbjerg. Det var et stort 
skridt at tage og vi havde 

faldt hurtig til, og er blevet 
så glade for at bo her, at vi 
stadig bor på Dejbjerglund 
gården.

-

træner for i 2012, friede 
-

Vi havde nu også været 
kærester siden 9. klasse på 
efterskole og det næste års 

17. august 2013. En helt 
-
-

lie og venner. Vielsen fandt 
sted i Dejbjerg Kirke, hvor 

-

Det er ikke helt til at for-
stå at jeg er ved at blive så 

for.

sted efter brylluppet, ven-
ter vi os nu en lille ny til 

bringe til verden og bruge 

-terhouseCoopers i Skjern for
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fik  legat  hos
DRONNINGEN

23-årige Mads Stenbæk 
Lauesen fra Dejbjerg har 
fået tildelt et legat, så han 
kan studere i USA.

Mads er oprindeligt ud-
dannet automekaniker hos 
Ove Meldgaard Automobi-
ler i Skjern.
- Jeg var rigtig glad for 
at være hos Ove, hvor jeg 
startede helt tilbage som 
fejedreng, jeg kom så i lære, 
og ret hurtigt efter blev jeg 

at prøve noget mere.

Jeg faldt over maskin-
mesteruddannelsen og 

som engelsk, matematik, 
-

sialt niveau, for at klare 
studiets adgangskrav.
- Jeg kom ind via kvote 2 på 
maskinmesterskolen i Aar-
hus og til næste sommer 
får jeg min professionsba-
chelor som maskinmester, 

tilføjer Mads smilende.
Det hele er så endt med 

legater som,  efter at have 
søgt visum, giver adgang til 
skolen i Michigan USA, - 
hvor han tager et semester 
som en del af uddannelsen 
til maskinmester.
- Derfor blev jeg også me-

legaterne. - At jeg i tilgift 

Dronningen til ceremo-
nien, det var bare prikken 
over ìet, smiler Mads.
- Men det er da utroligt, at 
Ringkøbing-Skjern områ-
det ikke har nogle legater 
til unge håndværkere, når 
man tænker på hvor megen 
industri her er i det områ-
de, siger Mads.

Peter og Gurli Madsens 
Fond, som støtter stude-
rende med håndværks-
mæssig baggrund, giver 
20.000 kr. til opholdet i 
USA, ligesom Dansk Ten-
nis Fond og den Maritime 
Fond hver giver 10.000 kr. 

/alb
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Anton Møller Nielsen fortæller 
her om sin klasses tur til Born-
hom med Stauning Skole.

Mandag
Det var mandag morgen 
og jeg vågnede og glæde-
de mig til at jeg skulle til 
Bornholm. Jeg stod op og 
tog noget tøj på og gik ind 
og tog noget at spise. Da 
jeg var færdig med at spise 
gik jeg ud og børstede tæn-
der og satte hår. Så gik jeg 
ind og sagde farvel til min 
familie.

Så kørte min far og mig 
ned til Skjern Banegård.
Ude på perronen sad Ni-
kolaj med hans familie og 
ventede. Så jeg var num-
mer to der kom. Efter et 
stykke tid kom alle de an-
dre undtagen Anton L. Vi 
ventede alle sammen på 
ham. Han kom dog også ef-
ter et stykke tid og endelig 
kom toget. 

Vi satte os ind i toget og 
ventede på det kørte. Da 
vi kørte vinkede vi til vo-
res forældre. Vi sad i toget 
og spillede UNO. Vi nåede 
ikke engang et spil før vi 
kom til Herning. 

På Herning station skulle 
vi vente tre kvarter. Jeg gik 
op i kiosken og købte en 
twix. Så gik mig og Simon 
ned på perronen igen og 
hørte noget musik fra min 

mobil. Toget kom og vi 
satte os ind. Jeg kom til at 
sidde sammen med Simon, 
Anders og Nikolaj over for 
sad Anton L, Daniel, Alber-
te og Cecilie. 

Alberte havde en leg med 
nogle gule post it›s. Den 
person til højre for en skul-

person som alle kender. Så 
skulle den som havde skre-
vet putte den i panden på 
den til venstre for en. Den 
som havde fået sedlen i ho-

ved at stille ja/nej spørgs-
mål.

Det tog et stykke tid og 

lige pludselig var vi på ho-
vedbanegården.

Så gik vi på strøget og gik 
i Tivoli. I Tivoli gik jeg med 
Alberte,  Cecilie, Anton L, 
Daniel og AP. Vi prøvede 
en hel masse forlystelser og 
gik bare rundt og chillede. 
Da vi ikke måtte være i Ti-
voli mere gik vi ud. Så gik 
vi tilbage til hovedbanegår-
den.

-
get som kørte til Ystad. Da 
vi fandt den perron som to-
get kørte fra skulle vi vente 
lidt på at toget kom. Da to-
get kom gik vi ind og fandt 
vores pladser. Jeg sad ved 

Anton på

DEJBJERG SOGNEBLAD 16



siden af Simon og Alberte 
og Cecilie. Der var sådan 
en mega fed radio som man 
bare skulle stikke sine hø-
retelefoner i og så kom der 
lyd. Mig og Alberte hørte en 
mega fed sang på svensk. 

Lige pludselig stoppede 
den bare, men så fandt vi 
en ny sang. Så ankom vi en-
delig til Ystad havn. Derfra 
skulle vi gå over i færgen og 
det tog et stykke tid for der 
var mange elever der skulle 
med. Det tog meget lang 
tid på færgen, men endelig 
kom vi til Rønne på BORN-
HOLM.

Vi fandt vores bagage og 
fandt vores bus. Det var 
en mega nice buschauf-
før. Han kørte os hen til 
Storløkken Feriepark. Der 
fandt vi vores værelser og 
så var det bare GODNAT 
kl. 00.30.

Tirsdag
Vi stod op klokken seks 
fordi Anders ikke kunne 
sætte uret rigtigt. Vi tog 
noget at spise. Derefter la-
vede vi madpakker til hele 
dagen. Vi spillede fodbold 
på Storløkkes hockeybane 
sammen med alle de andre 
drenge fra Stauning. 

Da vi skulle mødes satte 
vi os ind i bussen. Vi tog 
den til Helligdomsklipper-
ne. Helligdomsklipperne 
er en lang klippesprække i 
grundfjellet. Efter vi havde 
været dernede tog vi bus-
sen til Østerlars Rund-
kirke. Vi gik helt op i top-
pen af kirken, hvor mig og 
Simon råbte HEJ til nogle 
piger udenfor, og de råbte 
HEJ igen. Da vi var færdige 
med Østerlars Rundkirke 
tog vi til Gudhjem. Der 
købte Anton L, AP og mig 
bornholmer isen Apollo. 

Den havde seks kugler, 

soft ice. Efter vi havde spist 
den kiggede vi i bolchebu-
tikken, hvor jeg købte tre 
slikkepinde en til mig og en 
hver til mine søstre. 

Så tog vi bussen til Jons 
kapel, hvor jeg lå og sov 
i bussen pga. mit dårlige 
knæ, mens de andre gik 
turen. Så tog vi hjem og så 
skulle vi i poolen. Og efter 

-
ske sammen med Anton L, 
Daniel, Alberte, Cecilie og 
Karoline.

Onsdag
I dag stod vi op og tog no-
get at spise. Vi skulle møde 
senere fordi vi skulle til 
Hammershus. De andre 
gik og jeg cyklede. Først gik 
vi hen til Helleristningerne 
på Madsebakke. 
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De helleristninger, som var 
tegnet op med rød måtte 
man ikke træde på. Fordi 
så gik de i stykker. Efter vi 
havde set dem gik vi hen til 
Hammershus. Der havde 
vi fået en rundvisning af 
en dame med noget tøj på 
som hun sagde var meget 
dyrt i middelalderen. Gui-
den viste rundt på hele 
Hammershus. Hammers-
hus er en kæmpe fæstning 
som kan rumme 7.000 
soldater. Guiden fortalte 
om Leonora Christine der 
blev fanget i Hammershus 

igen. Da vi var færdige på 
Hammershus gik vi tilbage 
til Allinge. 

På vejen så vi moseløkken 
stenbrud. Vi måtte gå ned 
i byen og købe en masse 
ting. Jeg købte chips og so-

davand. Og så gik vi hjem.

Torsdag
I dag blev jeg vækket af 
Anders IGEN. Vi stod op 
og tog noget morgenmad. 
Så gik Daniel og jeg over 
til pigerne og snakkede. 
Derefter mødtes vi henne 
ved bussen. Vi tog bussen 
til Rytterknægten, hvor vi 
så radarerne og Ekkodalen. 
Så gik vi på jagt efter bi-
soner, men vi så desværre 
ikke nogen. Så kørte vi ud 
til Dueodde, hvor vi var ude 
på stranden og soppe. 

Dueodde er kendt for at 
-

neste sand. Efter vi havde 
været på stranden gik vi 
tilbage og kiggede i en sou-
venirshop, der købte jeg en 
AUDI nøglering til min far. 

Så kørte vi i til Svaneke 
der var vi i to timer. Vi gik 
alle sammen hen til røgeriet 

-
deller, laks, sild og makrel. 
Så gik vi hen og købte is. 
Derefter gik vi i brugsen og 
købte nogle chips. Så kørte 
vi hjem. Og skal rejse hjem 
i morgen ØV ØV ØV ØV.

Fredag
I dag stod vi op klokken 
04:30 og parkerede vores 
ting og tog noget at spise. 
Vi stillede alle vores kuf-
ferter og tasker ud på stien. 
Vi var klar til at tage bussen 
klokken halv seks. 

Bussen gik til Rønne 
havn. Vi gik på færgen. Og 
så var vi i Ystad havn. Der 
tog vi toget til København. 
Her var vi på banegården 
i et stykke tid. Til slut tog 
vi toget til Esbjerg og så til 
Skjern.

/Anton

Side 1: På strøget.

Side 2: Vagtskifte på 
Amalienborg.

Sjov i Allinge.

Side 3: Den berømte 
Apollo-is.
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Torsdag 24. april var 
Dejbjerg Missionshus 
rammen om tre musik-
læreres passion for den 
danske sangskat...

De er alle tre ansat på sko-
ler i Ringkøbing-Skjern 
Kommune. 40-50 var mødt 
frem, for at være med til at 
synge af hjertens lyst.

Henriette Lauridsen, 
Skjern Kristne Friskole bød 
velkommen, og udtrykte 
glæden for at så mange var 
mødt frem. Hun fortalte vi-
dere, at de tre kvinder kom 
til at kende hinanden, da 
deres døtre endte i samme 
klasse.

De fremmødte kom fra 
så stort et område som 
Bølling, Skjern, Stauning, 
Rækker Mølle og selvfølge-
lig Dejbjerg. Mange havde 
hørt positivt om pigernes 
aften på Dejbjerglund Ef-
terskole i november, og 
ville nu ved selvsyn opleve 
de tre sanglærker.

Det var dog ikke bare dem 
der blev hørt; - publikum 

sangblad, med sange mest 
om foråret, og tiden  efter 
befrielsen, bl.a. skrevet af 
Kaj Munk.

En kanon, med titlen: 
»Solen skinner på vore 
nordlige egne« var også 

med. Den blev først delt i to 
og senere på aftenen prøvet 
med tre afdelinger, - det 
lykkedes også vældig godt, 

om at det kunne have været 
sjovt at høre hvordan det 
lød:)

det pigernes tur; - det lyste 
ud af dem, at de elsker at 
synge, og de startede med 
en smuk sang af Tove Dit-
levsen, med musik af Anne 
Linnet, fra hendes album 
»Barndommens gade«.

Tanna Kjær Dona, Ræk-
ker Mølle Skolen, præsen-
terede derefter en sang hun 

havde med fra sig Austra-
lien, hvor hun har boet i 
ca. 20 år. Den var virkelig 
smuk med de tre stemmer, 
og hende selv på et par sto-
re trommer. Sangen gav de 
også, på opfordring, som 
ekstranummer til sidst.

Karen Kiørbye, Stauning 
Skole, og Henriette Lau-
ridsen, fortalte bl.a om 
baggrunden for de forskel-
lige sange, fx. »Hvor smiler 
fager« af Johannes Jensen, 
med musik af Oluf Ring.

Der blev sunget sange af 
både Sebastian, Carl Niel-
sen, og sågar en sang skre-
vet af Suzanne Brøgger med 
musik af Willy Egmose.

-alb

Karen, Henriette og 
Tanna, som vil gentage 

succesen til efteråret.

Sangaften
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AKTiViTETSKALENDEREN
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JULI
Torsdag 3. kl. 19.00 Skjern havekreds Åbne haver/havevandring i stauning
Søndag 13. kl. 9.00 Kirken  Gudstjeneste v/claus thomas nielsen
Søndag 27. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste

AUGUST
Søndag 3. kl. 9.00 Kirken  Gudstjeneste. Indsamling
Søndag 3.  Indre mission S
Torsdag 7. kl. 19.00 Skjern havekreds Bind en buket blomster i aktivitetshuset
Søndag 10. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste. Kírkekaffe
Onsdag 13. kl. 19.30 Indre mission Månedsmøde: de ti buds aktualitet i dag
Lørdag 16. kl. 10.00 Støtteforeningen Papirindsamling (10-12)
Søndag 17. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste
Søndag 24. kl. 9.00 Kirken  Gudstsjeneste
Torsdag 28. kl. 20.00 Skjern havekreds Lysfest hos Karla og Villy, Åbrinken 51, 
      Skjern
SEPTEMBER
Søndag 7. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste
Onsdag 10. kl. 19.30 Indre misison Månedsmøde: barnebas - omsorg
Lørdag 13. kl. ? Støtteforeningen Høstfest. Alle er meget velkomne
Søndag 14. kl. 9.00 Kirken  Gudstjeneste
Torsdag 18. kl. 14.30 Præstegården Pensionistsammenkomst
Torsdag 18. kl. 19.00 Menighedsrådet Menighedsrådsmøde på efterskolen
Fredag 19. kl. 19.00 Indre mission Familieaften
Lørdag 27. kl. 10.00 Havekredsen vestjylland. Plantemarked i Tambours have   

     (10-13)
Søndag 28. kl. 10.30 Kirken  Høstgudstjeneste. Kirkekaffe

Alle Ringkøbing-Skjern Museums
aktiviteter kan ses på 
http://www.levendehistorie.dk/



En god 
Dejbjerg’sk 
tradition...
- er nu blevet en 
realitet...
Lørdag 14. juni 2014 blev 
en gammel tradition i 
Dejbjerg genoptaget. 41 
glade og feststemte børn 
og voksne var samlet til 
en årgang 2014-udgave af 
den gamle Sognefest.

Et telt i haven på Skrænten 
7 – hos Karen & Mads – 
dannede rammerne om en 
fantastisk sommeraften. 

Konceptet var enkelt, 
hver familie skulle med-
bringe en picnickurv med 
drikkevarer, kød til grillen, 

tilbehør og selvfølgelig en 
lille blomst til bordet. Dette 
resulterede i et overdådigt 
ta’selv bord, hvor alle kun-
ne forsyne sig med lækre 
sommeretter.

Vejret var perfekt, og en 
hyggelig stemning summe-
de i teltet – og i haven. En 

stor hoppeborg, sponsore-
ret af Skjern Bank var op-
stillet i haven til stor glæde 
og begejstring for børnene 
som hyggede sig – og store 
og små legede på kryds og 
tværs.

Slushice og børnedrinks 
blev indtaget i hjemme-
biografen indenfor, hvor 
der også var mulighed for 
afslapning og hygge for de 
små.

Alt imens børnene legede 
ude og inde, gik snakken i 
teltet, hvor de voksne hav-
de fået til opgave at skrive 
en vaskeægte sognesang 
for Dejbjerg på valgfri me-
lodi.

Resultatet blev fem fan-

forskellige melodier, som 
alle havde det til fælles at 
forælle, hvor dejligt her er 
i Dejbjerg. Sangene gem-
mes, og skal selvfølgelig 
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når vi gentager succesen til 
en årgang 2015-udgave af 
den gamle Sognefest i Dej-
bjerg!

En god Dejbjerg’sk tra-
dition, ER nu blevet en 
REALITET – sæt derfor 

allerede nu et STORT X i 
kalenderen

LØRDAG 13. JUNI 2015
hvor vi i Dejbjerg igen skal 
samles til Sognefest – store 
som små!

INDRE
August:
Søndag 3.

Onsdag 13. 19.30
Månedsmøde:
De ti buds aktualitet i dag. 

Bjarne Lindgren, 
missionær i Ringkøbing.

September:
Onsdag 10. 19.30

Månedsmøde:
Barnebas – omsorg.
Per Ladekjær, Børkop, 
lærer - Børkop Bibelskole.

Fredag 19. 19.00
Familieaften.

Mogens Thams, Rindum, 
Præst.

Oktober:
Onsdag 1. 19.30

Månedsmøde: Salmer og 
sange - betydning for os.
Bibelstudiegruppe 5.- 

Fredag 24. 15.00 – 19.00
Basar i Dejbjerg

Tirs – fredag 28. – 31. 
Halmøder i Skjern

- Skjernkredsen afholder 
dem.

når vi gentager succesen til allerede nu et STORT X i
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SommerIform er godt i 
gang..! Hver mandag fra 
kl. 19-20 sveder 35 
kvinder i alderen 18 
til 45 år i Dejbjerglund 
Hallen.

Formålet er at blive biki-
niklar, forklarer Solveig 
Frost og Pernille Aarup 
som leder kvinderne frem 

sommervarmen.
Programmet er altid va-

rieret og byder på mange 
forskellige ting. Vi starter 
altid med en leg for at blive 
rystet godt sammen, og for 
at få smilene og motivatio-
nen frem mod en effektiv 
træning.

Herefter klør vi på med 
klassisk opvarmning. Når 
vi er varme, er vi klar til at 

tage fat på styrketrænin-
gen, hvad enten det er ro-
dondobolde, terapibolde, 
sjippetov, hula-hop-ringe, 
træningselastikker, step-
bænke mv. 

I løbet af træningen forsø-
ger vi at komme rundt i alle 
muskelgrupper, og trænin-

gen foregår i øvrigt således 
at man altid kan træne på 
det niveau man selv er på, 
således alle bliver udfor-
dret.

Bliver det godt vejr har vi 
lovet holdet, at vi varmer 
op udendørs, så det venter 
vi i spænding på. Vi er nok 

Sommeri

etræninrke gen foregår i øvrigt således
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klar udendørs næste gang, 
smiler de begge, - når nu 
sommervarmen er kommet 
her først i juni.

Holdet glæder vi os til at 
træne hver mandag, fordi 
der er en god ånd, og en 
god opbakning. Det er jo 
heller ikke så sært, for alle 
vil jo gerne være klar til 
bikinisæsonen, slutter Sol-
veig pg Pernille.

Alle er iøvrigt velkomne 
til at komme og prøve en 
træning.
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I dagene omkring Kristi 
Himmelfartsferien var 
eleverne fra Solgården 
på en særdeles 
spændende og kræ-
vende overlevelsestur. 

Det var elevforeningens 
formand, Andreas Mathi-
assen, der havde arrange-
ret turen sammen med en 
masse frivillige hjælpere, 
fortæller Simon Ellesen.

Det blev en forrygende 
tur med masser af vilde op-
levelser.

Et af turens højdepunkter 
var på Letagervej ved Dej-
bjerg, hvor eleverne skulle 
forsøge at komme igennem 
et katastrofeområde, fort-
sætter Simon. 

Her blev de udsat for bål 
og brand, vilde højder, 
kvæstede og tilskadekom-
ne mennesker. Efter dette 
skulle eleverne fortsætte 
videre til Dejbjerggården, 
hvor de skulle overnatte.

Der skal lyde en stort TAK 
til de omkringliggende na-
boer/gårde på Letagervej 
for overbærenhed med 
støjniveauet samt til Helge 
Larsen for lån af staldbyg-
ninger, slutter Simon Elle-
sen.

/alb

Overlevelses
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Ringkøbing Fjord Jazz 
Festival kåret som årets 
forening.

Onsdag 26. marts blev 
Ringkøbing Fjord Jazz Fe-
stival kåret som årets for-
ening af Super Brugsen i 
Skjern ved den årlige gene-
ralforsamling.
Største musikprogram no-
gensinde til Ringkøbing 
Fjord Jazz Festival 2014

Jazzfestivalen på Stauning 
Havn har et næsten 
færdigt musikprogram.

Mange af de gæster der 
tidligere har besøgt jazzfe-

med i spillet da program-
met skulle planlægges. Det 
er i høj grad den glade og 
traditionelle jazzmusik, 
som de Vestjyske jazzfesti-
valgæster efterspørger og 
rigtig mange får deres øn-
ske opfyldt. 

Der er glade gensyn, men 
der er også blevet plads til 
mange spændende bands, 
som ikke har spillet på 
festivalen før. - Alle skal 
have en god oplevelse, når 
de kommer til jazz på Sta-
uning Havn, så vi har lyttet 
meget til folks anbefalinger 
i år, siger Flemming Jør-
gensen, der er ansvarlig for 

musikken. -Vi fornemmer 
også at vore gæster føler et 
stort medejerskab på den-
ne måde. 

Dansk/Engelsk
jazzband
Et af de helt store ønsker 
der går i opfyldelse bli-
ver et gensyn med Dansk/
Engelske Paul Harrison 
Band.   De be-
søgte sidst jazzfestivalen i 
2012. Pauls klarinet og sax 
har i over 15 år givet effek-
tiv genlyd overalt hvor de 
har præsenteret den legen-
dariske britiske jazzsound. 
Harrison disker op med et 
yderst succesfuldt band, 
med eminente danske og 
udenlandske kræfter. 

De spiller over 100 kon-
certer hvert år og har sin 
egen fanklub. Den karak-
teristiske lyd og eksplo-
sive performance rammer 
bredt, og Harrison kører 
træfsikkert sin egen rytmi-
ske stil. 

Som noget nyt har ban-
det allieret sig med den 
fantastiske og sprudlende 
sangerinde Camilla. Det 7 
mand store jazzband er i 
international særklasse. 

Vi skal høre musikalske 

og løssluppen humor, når 
det professionelle hold le-
verer ”The Full Power of” 
Paul Harrison Band lørdag 
9. august i Hansen & Lar-
sen teltet. Læs mere om 
Paul Harrison Band her: 
www.harrisonmusic.dk

Kjøwenhawner Jazz
Det er lykkedes Ringkøbing 
Fjord Jazz Festival at lokke 
Finney’s Jazzmen til Sta-
uning. Bandet spiller sjæl-
dent i Jylland, men skal i år 
de spille på Orange scene 
lørdag aften. Finney’s jazz-
men består af 6 mand og 
de spiller jazz-evergreens 
og en del af den tidlige 
swingmusik fra 20›erne og 
30›erne.

Jazz
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De tilsætter lidt blues og 
et par stænk gospel. Der er 
lagt vægt på gode arrange-
menter og gode vocal-ind-
slag, som forener det hele 
til en buket øre- og dan-
sevenlig musik. Meget af 
musikken spilles i bandets 
egne arrangementer, med 

-
namisk, swingende rytme. 

-
neys.dk

Lokal nyhed
Der er også blevet plads til 
Blåbærrene, som kommer 
fra Vestjylland. Orkestret 
har efterhånden eksisteret 
i over 40 år og spiller tra-
ditionelt New Orleansjazz 
med rod i den jazz der blev 
spillet i begyndelsen af år-
hundredet. Uden at tabe 
melodien improviserer det 
6 mand store jazzband en 
hel del. 

Flere medlemmer af ban-
det har modtaget Jazz- og 
musikpriser. De har en 
uforklarlig evne til at frem-
kalde en høj stemning og 
stor danseaktivitet blandt 
gæsterne og den er ikke 
blevet mindre med årene. 
Blåbærrene spiller i Han-
sen & Larsen teltet torsdag 
d. 7. august. Læs mere her: 
www.blueberries.dk

Det er 4. år i træk at der 
anden weekend i august 
arrangeres jazzfestival på 
Stauning Havn. I år med 
over 30 koncerter, som er 
det største antal koncerter 
nogensinde i jazzfestivals 
korte historie. Billetter 

købes via hjemmesiden: 
www.ringkøbingfjordjazz.
dk

KØBMANDs
BUTIKKEN
I KIRKEBYEN
Fra Jenny og afdøde 
Bertel Christiansens søn, 

om købmandsbutikken i 
Kirkebyen.

produkter efter krigen, 
selv om benzintanken ikke 
mere blev anvendt.

-
troleum (til belysning)

-
benhavn

til høns (strandskaller, træ-
kul)

også solgt (specielt ved 1. 
maj og 1. nov.)

-
valg af gaver til børn og til 
nytår fyrværkeri.

solgt mælk samt kødpålæg 
(fra køledisk)

-
tid til salg fra kold kælder.

og senere transistorradioer 
blev også solgt (lygterne 
kunne også blive efterset)

i mange år kasserer i sy-
gekassen sammen med E. 
Larsen.

mange år eneste is i sognet 
-

ret i byen. 
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Information fra
Sogneforeningen

Vi har fået tilsagn om 3500 
kr. fra fonden efter Sdr. Lem 
Andels Kasse til en Spinner 
Bowl (en lille karrusel) på 
legepladsen.

Desuden har Vestas tid-
ligere tildelt 3000 kr. til 
samme formål. Sognefor-
eningen skal så selv spytte 
de sidste ca. 2800 kr. i pul-
jen, så vi kan få anskaffet 
dette legeredskab, som vi 
vil få fat på i løbet af efter-
året og få det opstillet.

Der har desuden fra en 
borger været en forespørg-
sel på, om vi kunne an-
skaffe et par fodboldmål til 
legepladsen, og vi vil un-
dersøge muligheder og pri-
ser samt vurdere, om det er 
til næste år, vi vil forsøge at 
få fat i det eventuelt via nye 
ansøgninger til fonde.

Desuden så har jeg været 
til et møde vedrørende en 
landsbypedelordning, som 
man forsøger at startet op 
i Ringkøbing Skjern kom-
mune. Meningen med den-
ne ordning er, at der skal 

-
pedeller, som skal tage sig 
af praktiske gøremål, som 
for tiden løses af frivillige. 
Jeg har foreløbig bestilt 
kommunen til at komme 
og male bord/bænkesæt og 
legeborg på legepladsen.
Med hensyn til pladsen 
foran missionshuset så 

har vi nu fået godkendelse 
fra LAG mht. ændring af 
budgettet på projektet. Vi 
påtænker, at vi skal i gang 
med pladsen inden som-
merferien med udførelsen 
af det praktiske arbejde. 

Der er tale om en løs-
ning, hvor der laves en ny 
belægning af sten oven på 
den eksisterende asfalt, 
desuden skal der være to 
områder med pigstensbe-
lægninger brudt af grønne 
beplantninger. Der udover 
skal der opstilles et bord og 
bænke sæt samt en infor-
mationstavle på pladsen.

Vi får brug for at trække 
på frivillige til at hjælpe til 
med pigstensbelægning, 
grønne beplantninger og 
nogle der kan sørge for 
noget forplejning til de 
frivillige. Se nærmere ved-
rørende dette andet steds i 
sognebladet.

Når vi har hele projektet 
afsluttet, vil der blive en 
indvielse, der skal mar-
kere, at vi er kommet i mål 
med projektet og for at vise 
resultatet frem.
Jeg vil afslutningsvis 
ønske læserne en god 
sommer.

Med venlig hilsen
Lars Jørgensen

Dejbjerg Sogneforening

Vi har brug for din hjælp!        
Vi er nu nået frem til, at vi 
skal i gang med at renovere 
bytorvet/p-pladsen foran 
missionshuset.

Projekt- og budgetæn-
dringer er blevet accepteret 

af LAG.
Vi har derfor brug for fri-
villige til at hjælpe med føl-
gende opgaver:

beplantninger

elkabel (føres til informati-
onstavle samt juletræsfod)

informationstavle

Arbejdet indledes kort 
før sommerferien af Han-
sen og Larsen A/S, og når 
de har været i gang, er der 
brug for de frivillige efter-
følgende.

Hvis du har mulighed for 
at bruge en feriedag eller to 
på projektet eller en eller 

samt september så skriv 
eller ring til mig, så vi kan 
få dig noteret på arbejdsli-
sten.

Hvis du vil påtage dig 
en opgave med at bage en 
kage eller lave noget fro-
kost til en ca. 5-10 personer 

-
arbejdsdagene så meld dig 
ligeledes. Vi kan tilbyde at 
dække dine omkostninger 
til indkøbet af råvarer.

Vi håber på stor opbak-
ning fra byens borgere, 
sogneforeningens medlem-
mer, samt missionshusets 
brugere.
Kontakt
karinlars@dejbjerg.dk eller 
5126 1169 / 9734 2825

Med venlig hilsen
Lars Jørgensen
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Kære alle læsere!

Vindmøller og manglende 
politisk mod.

Der har været sagt og skre-
vet meget om vindmøller i 
kommunen. Jeg synes, det 
er rigtig ærgerligt, at der 
ikke kunne samles et poli-

-

i direkte tilskud til de invol-
verede sogne, skattekroner 
til kommunen og et større 

sætte møller op i det uen-

-

i længere tid. Initiativer 

og værditilvækst i vores 
-

at vækstinitiativerne hæn-
ger på træerne i vores kom-
mune!

-

modet, og turde ikke stem-

valgte i stedet at lytte til de 
-

lemodstandere og en lo-

kalavis som tydeligt havde 
valgt en noget ensidig dæk-

-

mange skattekroner og ar-

som var gået sammen om 

som nu står uden de til-
skuds millioner, der kunne 
have været med til at sikre 
områdets udvikling.

Overraskende nok kunne 

at opstille testmøller i Sdr. 
-

-
nererer tilnærmelsesvis de 

-

Testmøllerne ved Vel-

videre til VVM redegø-
relse (En redegørelse som 

-

møllernes placering ikke 

Nu må vi se, hvad der 
sker med disse testmøller, 

avisen, at mølleopsætteren 

demokratiet og truede med 

kommunen om, at vi ville 
-

VVM redegørelsen. Sådan 
-

gelig ikke give!
-

Holger Danske. Den ende-
lige placering har vi god-

-
valget, og desuden skulle vi 
tage stilling til, om vi kun-
ne godkende, at området 

Holger Danskes Plads. Det 
valgte vi at godkende

Med venlige hilsener
Jakob Agerbo

ætterenæ

RåDET
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DANMISSIONS
KVINDEKREDS
Anne Marie Nygaard

6900  Skjern
tlf. 9734 1144

DEJBJERG
LOKALHISTORISKE 
ARKIV
Søren Sand Nielsen

6900  Skjern
tlf. 9734 2940

DEJBJERG
MENIGHEDSRÅD
Per Lunde Lauridsen
Bredgade 76
6940  Lem
tlf. 9610 7081

DEJBJERG
JAGTFORENING
Kristian Vang Andersen

6900  Skjern
tlf. 9734 1757

INDRE MISSION

6900  Skjern
tlf. 2621 3620

DEJBJERG SOGNEBLAD
Ane Lisa Bollerup

6900  Skjern
mobil 2992 0376

Lisbeth Rudbæk Årup
tlf. 9734 1134

Rigmor Tarpgaard
tlf. 9734 1626

DEJBJERG
SOGNEFORENING
Lars Jørgensen

6900  Skjern
tlf. 9732 825

DEJBJERG
SØNDAGSSKOLE
Karsten Lauridsen
Nr. Vognbjergvej 

tlf. 9735 3922

DEJBJERGLUND
EFTERSKOLE
Gitte og Kjeld Christiansen

6900  Skjern
tlf. 9734 1900

DEJBJERGLUND HALLEN
Kjeld Andresen

6900  Skjern
tlf. 9736 9066

STAUNING/DEJBJERG 
U&I

6900  Skjern
tlf. 9736 9430

SKJERN HAVEKREDS
Lilian Bjerg

6900  Skjern
tlf. 9736 6604

DEJBJERG GOLFKLUB
Viggo Nielsen
Engtoften 16
6900  Skjern
tlf. 9736 6356

STØTTEFORENING FOR 
STAUNING SKOLE 
OG BØRNEHAVE 
+ BØRNEKLUB
Trine Ørskov

6900 Skjern
tlf. 2031 4804
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Lokalhistoriske

ARKIV
Vi har fornylig fået ind-
sendt dette atmosfæriske 
billede fra Ringkøbing 
Lokalhistoriske Arkiv.

Billedet er fra ca. 1912 fra 
dengang, da der stadig  var 
karle og piger på landet.

Billedet omhandler fol-
keholdet på St, Skindbjerg. 
Manden i midten med det 
kraftige overskæg er man-
den på St Skindbjerg Hr 
Bruhn. Han var ikke gift - 
en søster til venstre for ham  
på  billedet Frk Bruhn, be-
styrede huset for ham. 

Viggo Bruhn var en tid 
kasserer i sognerådet, se-
nere formand en del år. 
Ved et møde den 4. juni 
1898 udtrådte han af sog-

nerådet efter anmodning 
- som grund fremførtes 
tunghørighed.

Viggo Bruhn solgte i 1914  
St. Skindbjerg til heste-
handler Rathmann.

På hver side af Hr og Frk 
Bruhn to tjenestepiger.

på den unge mand længst 
til højre Michael Mikkelsen 
Lem St.

/Søren Sand Nielsen

modningm

NÆSTE
PAPIR

IND
SAMLING
LØRDAG
16. AUG.
KL. 10-12
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Nyt fra 
JAGTFORENINGEN
På årets generalforsam-
ling, valgte Kristian Vang 
og Leif Eybye begge at 
stoppe.
Kristian efter 12 år, hvor alle 
årene var som formand og 
Leif efter 4 år som suppleant. 
Tusind tak til jer begge for 
den indsats I har ydet til stor 
gavn og glæde for medlem-
merne.

Allan Jensen tiltrådte som 
bestyrelsesmedlem og Steen 
Dupont som suppleant. Vel-
kommen til jer begge to, vi 
ser frem til et godt samar-
bejde.

Bestyrelsen har konstitueret 
sig som følgende:
Formand: Alex Olesen
Kasserer: Pauli Jeppesen
Sekretær: 

Henning Østergaard
Ansvarlig for jagt i Skjernå-
dalen og Albæk mos: 

Allan Jensen
Ansvarlig for hjemmesiden: 

Torben Jeppesen 
Suppleant: Steen Dupont

Aktuelt er bukkejagten star-
tet den 16 maj og strækker sig 
til den 15 juli.  Jagtforeningen 
har jagtretten over et område 
i Lyager plantage, hvor vi må 
nedlægge to bukke pr. sæ-
son. På generalforsamlingen 
bliver iblandt medlemmerne 
trukket lod om jagt i dette 
område for én uge ad gangen. 
Indtil videre har Eigil Jensen 
nedlagt en gaffelbuk. Stort 
tillykke til Eigil.

Der er af vildforvaltnings-

rådet blevet vedtaget en for-
valtningsplan i forhold til 
ulvens tilbagevenden til den 
danske natur. Planen bliver 

år.
Jagtforeningens bestyrelse 

har været samlet med hen-
blik på at afklare en fælles 
holdning til dette.

Anskuer man det med jagt-
brillerne på er der både nega-
tive og positive aspekter.  Ul-
ven vil blive en konkurrent til 
det jagtbare vildt, men da det 
er de svageste dyr, som er det 
foretrukne bytte, kan det bi-
drage til en bedre sundheds-
tilstand i vildtbestanden. 
Derudover kan man forvente 
en vis ændring i kronvildtets 
adfærd, hvilket kan betyde 
en spredning af kronvildtet 
til glæde for både jægere, 
landmænd men også menne-
sker som nyder en vandretur 
i naturen.

Bestyrelsen valgte i første 
omgang at forholde sig neu-
tralt og følge udviklingen.
 Naturstyrelsen har en stor 
opgave i forhold til at ud-
brede information om ulvens 
adfærd og om forvaltnings-
planen, der åbner mulighe-
der for både at yde erstatning 
til landmænd i forhold til 
eventuelt mistet husdyr, men 
også tager stilling til nødven-
digheden af at nedlægge pro-
blemulve.

Ud over ulven er vildsvi-
net også vendt tilbage til den 
danske natur. Så vidt jeg er 
orienteret, er der endnu ikke 
set vildsvin i Dejbjerg, men 
det er nok kun et spørgsmål 
om tid, da det er observeret 
15 – 20 km herfra. Da vildts-
vinet er jagtbart, vil det få 

betydning for jægerne.  Det 
er nok uden tvivl noget, de 

Pga., at der har været pro-
blemer i forhold til jægere og 
andre brugere af vores skove, 
har jagtforeningen inviteret 
Skjern cykelklub, Skjern lø-
beklub og repræsentanter 
fra de forskellige jagtkonsor-
tier i Dejbjerg området til et 
dialogmøde. Jagtforeningens 
bestyrelse ønskede via dialo-
gens vej at bidrage til at ska-
be det bedst mulige forhold 
til de øvrige brugere af vores 
skove.

Vi havde en livlig debat, 
hvor der blev ryddet misfor-
ståelser af vejen, og der blev 
udvekslet meninger i en god 
atmosfære. Som resultat af 
mødet blev det besluttet at 
udarbejde en kalender, der 
viser hvilke datoer, skoven 
er lukket på grund af jagt 
henholdsvis øst og vest for 
hovedvejen. Kalenderen vil 
senere kunne ses på jagt-
foreningens hjemmeside. 
Derudover blev der aftalt at 
undersøge mulighed for, at 
etablere en rute i skovene, 
der både vil give udfordrin-
ger for cyklister, men også 
hvor det giver mindst mulig 
forstyrrelser for vildtet. 

Vi er klar over, at det ikke er 
alle brugere, vi her har i tale, 
men tænker det er en god 
start til at mindske proble-
mer.  Vi ønsker at vise, at hvis 
man besidder evnen og viljen 
til at anskue tingene fra an-
dres synsvinkel end ens egen, 
så kan man nå rigtig langt. 
Foreningen ønsker alle 
en god sommer med gode 
naturoplevelser.

/Alex Olesen
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De første måneder siden 
generalforsamlingen i 
marts er gået med at 
konstituere den nye 
bestyrelse.

Fire nye bestyrelsesmed-
lemmer er tiltrådt, og vi 
skulle først og fremmest 

-

Den nye bestyrelse er:

Skjern

Anette Andersen, 

-
styrelsen så effektivt som 

-

Foreningens bestyrel-

-

styringsværktøjer, der gør 

-

en udfordring omkring rin-
getider og bus i det kom-

så udgifterne til busdrift 
-

for bruger vi i bestyrelsen 

-

udfordring på nuværende 

-

-
-

-

største indtægtskilde for 
foreningen, og vi er meget 

-

-

-

-

-

-

-

Planlagte arrangementer 
i nærmeste fremtid:

På bestyrelsens vegne
Kate Høgsgaard Madsen
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Skjern Kredsen arrange-
rede forårsinspiration 
tirsdag den 1. april ved 
Crea Lundsgaard i Borris.

Det blev holdt på Stauning 
Friplejehjem i nogle dejlige 
lokaler.

Vi har ikke holdt forårs/

år, så derfor ville vi prøve 
igen. Det faldt desværre 
sammen med andre ar-
rangementer; det er svært 
at undgå, når vi laver pro-
grammet i februar, så der 
var ikke så mange.

Ellen Iversen og datteren 
Hanne havde gjort klar for 
at viste forårs–, påske- og 

og krukker med forårsløg 
og pynt.

Naturmaterialer som 
husløg, løgplanter og lys 
m.m. blev brugt i dekora-
tionerne.

Dekorationerne fra af-
tenen var sat på det ame-
rikanske lotteri sammen 

-
te dekorationer, hun havde 
lavet, og det var der selv-
følgelig stor spænding om, 
indtil de glade vindere var 
fundet.

Vi sluttede af med dej-
lige hjemmebagte boller og 

en dejlig aften med mange 
gode idéer.

Lørdag den 24. maj af-
holdt Skjern Havekreds sit 
årlige plantemarked. I år 

med 25 stande, der bød på 
alt fra planter, krydderur-

-
kasser.

Det var noget fantastisk 
dejligt vejr uden blæst og 
regn denne gang. Det var 
måske derfor, der kom så 

spændende ting; nogle 
personer var hjemme med 
deres planter m.m. og kom 
igen for at købe.

Vi i havekredsen nyder 
sådan en dag, hvor vi kan 
komme ud og møde glade 
folk og få en god snak om 
planter og haven generelt.

Vi er klar næste år igen til 
vores årlige plantemarked.

Jytte Carlsen
Skjern Havekreds

Kommende arrangemen-
ter i havekredsen:
Torsdag 3. juli kl. 19.00
Åbne haver/havevandring i 
Stauning
1. Hannah og Svend Hahne 
Christensen, Kirkebyvej 16, 
Stauning. Her mødes vi og 
efterfølgende kører vi til:
2. Irene og Poul Ther-
kildsen, Mejlbyvej 1, Sta-
uning.

Husk: medbring kaffe og 
brød, som kan nydes her 
i haven. Tag eventuelt en 
klapstol med i bilen. Vi hå-
ber på en dejlig lun aften i 
haverne, hvor vi mødes og 

Have

manged Vi er klar næste år igen til
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hygger os med andre have-
folk.

Entré kr. 10/25 for medl./
ikke medl. pr. have.
Torsdag den 7. august kl. 
19.00

Bind en buket af egne 
blomster fra haven i Aktivi-
tetshuset i Astrup ved Eva 
Vestergaard, Astrup.

Kom med egne blomster 
fra haven og få erfaring i 
binding af buket. Vi forven-
ter, at alle kan få en bunden 
buket med hjem.
 Medbring beskærersaks 
og blomster.
medbring kop, kaffe og 
brød.

Pris: kr. 20/50 for medl./
ikke medl.

Torsdag 28. august kl. 
20.00 – 22.00
Lysfest i Karla og Villys 
have Åbrinken 51, Skjern.
Vi gentager successen fra 
sidste år. Kom og oplev en 
aftenstemning hvor hele 
haven vil være oplyst af 
lamper og fyrfadslys.

Vi serverer et glas vin samt 
kaffe og kage.

kraftigt regnvejr. Ring 
eventuelt på tlf. 21432851.
Entré kr. 30/40 for medl./
ikke medl.
SKJERN

Lørdag 27. september 
kl. 10.00 – 13.00
Vestjylland afdeling 
arrangerer
Plantemarked i Tambours 
Have, Bredmosevej 21, 

6800 Varde ved Karlsgårde 
Sø.

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 haverela-
terede ting. Tambours 
Have har også plantesalg. 
Madkurven kan medbrin-
ges. 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. 75298700 eller mail: 
lisbethbroholm@mail.dk.

ygge os ed a d e ave V se ve e
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DEJBJERG
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

JULI:
Søndag 6.:   Ingen
Søndag 13.: kl. 9.00 v/ Claus Thomas Nielsen
Søndag 20.:    Ingen
Søndag 27.: kl. 10.30

AUGUST:
Søndag 3.: kl. 9.00 Indsamling
Søndag 10.: kl. 10.30 Kirkekaffe
Søndag 17.: kl. 10.30
Søndag 24.: kl. 9.00
Søndag 31.:   Ingen

SEPTEMBER:
Søndag 7.: kl. 10.30
Søndag 14.: kl. 9.00
Søndag 21.:   Ingen
Søndag 28.: kl. 10.30 Høstgudstjeneste . Kirkekaffe

Pensionistsammenkomst
Torsdag 18.september kl.14.30 er alle sognets pensionister meget                                                         
velkomne i præstegården. Det samme gælder tidligere beboere fra Dejbjerg. 
Vedr. kørsel : ring til os 9734 1158. Hjertelig velkommen!

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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