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Julen stunder til og alt hvad 
dette indebærer. Det kan 
være en travl tid. Ofte synes 
man, at der er så meget, 
som skal nåes, og deadline 
er den 24. december. 

I et ugeblad stod: »Skal i år 
være året uden julestress? 
Stress og jag er med til at 
tage pynten lidt af den ellers 
så herlige julemåned.« 
 Det kan næsten føles, som 
om at der ikke er en tid efter 
24. december, men sådan 
er det jo heldigvis ikke. Der 
kan man nyde frugten af alle 
anstrengelserne og slappe af 
i familiens skød.
 Dog skulle der også gerne 
være tid til at julehygge i de-
cember, inden den 24. Hvor 
vi kan værne om de tradi-
tioner man, som familie har 
fået igennem tiden. 
 For når man tænker til-
bage på sin egen jul gen-
nem tiderne, er det jo tra-
ditionerne, som er med til, 
at man synes julen bliver en 
»rigtig jul«, ikke at der er 
en »forkert jul«. Men tradi-
tionerne gør en hel del til at 
hjælpe os på vej. 
 Julen er hjerternes fest. 
Mange sidder alene i julen 
og i følge hjælpeorganisa-
tionen Røde Kors er der 
mange henvendelser fra 
private og virksomheder, 
der ønsker at hjælpe andre i 
julen. Vi vil gerne være gode 
ved hinanden i denne søde 
juletid. Flere steder invite-
res til en fælles juleaften for 
dem, som ikke har nogen 

at være sammen med. Eller 
man kan åbne sit hjem og 
være vært for en eller lere 
man ikke kender.
 Men inden vi når frem til 
julen, vil vi dvæle lidt ved 
noget af det, der er sket si-
den sidste Sogneblad ud-
kom.
 At der bor kreative men-
nesker i vort lille sogn er der 
vist ikke nogen, som betviv-
ler. En af dem er Heli Chri-
stensen. Hun var i Ringkø-
bing Husmoderforening 
for at vise hvad hun går og 
sysler med af kreative ting. 
Hun laver tasker af kaffepo-
ser, cykelslanger, dåseringe, 
iltede tasker og tasker af 
peddigrør. Hun viste også 
vaser og armbånd i utraditi-
onelle materialer, tørklæder 
af uld og silke. En aften til 
inspiration for de fremmød-
te. Nogle ik måske ideer til 
julegaverne.
 Bundsbæk Mølle var ram-
men om optagelserne til » 
Mit kæreste eje«, som sen-
des på TVMidt-Vest. Mange 
lokale, også folk længere 
væk fra, var mødt op for at 
få effekter vurderet af en 
auktionsleder fra Holstebro 
Auktioner. 
 Nogle håbede nok på, at de 
lå inde med noget helt unikt 
og blev måske skuffede over 
vurderingen. Andre syn-
tes blot det var sjovt, at få 
en vurdering af den effekt, 
som de havde med. Fælles 
for begge var nok mest den 
personlige affektionsværdi 
af tingene og der af navnet 
»Mit kæreste eje«.

 Og ikke for at være nav-
lebeskuende, selv om man 
vist godt må en gang imel-
lem, skal da lige nævnes 
at en af Dagbladet Ring-
købing-Skjern artikler om 
Ugens bryllup havde et 
lokalt islæt. Det var Iben 
Lauridsen, som kommer fra 
Dejbjerg og Henry Nørby, 
som kommer fra Fousing 
der var hovedpersonerne. 
Artiklen omhandlede hvor-
dan de havde lært hinanden 
at kende, samt hvordan et 
frieri kan løbe af stabelen. 
 Vi har også været til valg 
i denne julemåned. Det var 
faktisk et meget enkelt valg 
med to muligheder, Ja eller 
Nej. Men for mange var det 
alligevel kompliceret, idet 
der var mange meninger og 
muligheder om det enkelte 
svar. Så et ja var måske ikke 
et ja alligevel og ligeså med 
et nej. Flere har selvfølge-
ligt regnet ud at det var EU 
valget, som blev afholdt den 
tredje december.
 Vejret har vist sig fra den 
blæsende side tilført megen 
regn i den sidste tid. Vi har 
haft besøg af lere storme, 
som hver har fået et navn. 
»Gorm« var nok den værste 
i vores område, mens de an-
dre skånede os lidt.
 Om der kommer sne til 
jul vil kun tiden vise. Et int 
drys ville helt sikkert give 
den helt rette julestemning. 
 Til afslutning vil jeg ønske 
alle en glædelig jul, samt et 
godt nytår.

/bll

   r e f l e k t i o n e r  o v e r  t i d e n . . .
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Julen er for de leste 
forbundet med mange 
dejlige traditioner og 
hygge i familiens skød 
– hos os er det ingen 
undtagelse.  

Alma på 6 år og Marius på 4 
år bobler af forventningens 
glæde over julens komme. I 
år har vi ekstra god tid til 
de mange dejlige julefor-
beredelser, fordi mor Anne 
går hjemme på barsel med 
lille Villum på 4 måneder. 
 Julen starter hos os fre-
dag før 1. søndag i advent, 
hvor vi sammen med An-
nes familie hygger os med 
æbleskiver og varm kakao. 
Efterfølgende vækkes jule-
manden i den gamle mølle i 
Skjern. Når julemanden er 
vækket, kører han i heste-

vogn til banegårdspladsen, 
hvor det store, ine juletræ 
står. 
 Det er en rigtig hyggelig 
tradition, som både børn 
og voksne nyder. 1. søndag 
i advent tændes juletræet i 
Dejbjerg, og til stor glæde 
kigger julemanden også 
forbi her med en lille slik-
pose til alle de søde børn i 
Dejbjerg. 
 Når juletræet er tændt, 
får vi kaffe og æbleskiver i 
Missionshuset. Der læses 
en lille julehistorie, vi syn-
ger julesange og børnene 
hygger sig med hinanden. 
Så er julen i gang. 
 Samme weekend inder vi 
julepynten frem, og så skal 
huset pyntes. Børnene går 
meget op i, at nisserne skal 
stå præcis, hvor de plejer at 
stå – desuden byder Mari-

us dem varmt velkommen 
med kram inden de sættes 
frem.  
 Hos os kommer nissen 
også på besøg hver søndag 
i december med en lille 
pakke, det er spændende at 
stå op og tjekke julesokken, 
og glæden er stor, når der 
er »gevinst«. 
 I år er vi inviteret til ju-
lehygge i børnehaven og 
SFO’en i Stauning – her 
skal vi julehygge og lave 
kalenderdekoration med 
børnene og afslutningsvis 
går alle børn Luciaoptog, 
det glæder vi os meget til. 
 December er også må-
neden med de mange ju-
lehemmeligheder – og det 
kan indimellem være lidt 
svært ikke at røbe, hvad 
der produceres nede i bør-
nehaven og SFO’en.
 Anne har fødselsdag 13. 
december, og fødselsdagen 
plejer vi at kombinere med 
et besøg på Bundsbæk Møl-
le sammen med bedstemor, 
mormor og morfar. Det er 
en hyggelig tradition, hvor 
vi kører i hestevogn og kig-
ger på de ine udstillinger. 
 Duften af gran, levende 
lys og julebag rammer også 
Margrethelund. Alma og 
Marius bager hvert år pe-
bernødder og brunkagei-
gurer, og koncentrationen 

Juletraditioner på
Margrethelund
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er stor, når de ine igurer 
skal stikkes ud. Karsten 
holder juleferie fra 22. de-
cember, og så går jagten 
ind på det helt rigtige jule-
træ - vi har de sidste år selv 
været ude og fælde træet. 
 Den 23. inviteres jule-
træet ind i stuen, hvor vi 
alle hjælper til med at pyn-
te det. Meget af pynten er 
hjemmelavet, og med hvert 
stykke pynt følger nærmest 
en historie.  Når træet er 
pyntet og gaverne er købt 
sænker julefreden sig hos 
os, nu er der ikke mere vi 
skal nå – nu skal vi blot 
hygge os med hinanden. 
 Juleaften holder vi hjem-
me, og i år får vi besøg af 
mormor, morfar og mor-
bror Jacob. Vi plejer at 
starte med eftermiddags-
kaffe og efterfølgende føl-
ges vi alle over i kirken til 
julegudstjeneste. Juleevan-
geliet, julesalmerne, og 
ønsket om en glædelig jul 
skaber den helt rigtige jule-

stemning i vores familie. 
 Inden vi sætter os til det 
ine julebord, ser små og 
store Disneys traditionelle 
juleshow.   
 Julemenuen hos os er 
meget traditionel – gås 
med hvide og brune kartof-
ler dyppet i lækker sovs og 
med surt og sødt til. Des-
serten er risalamande med 
kirsebærsovs, og jagten på 
mandlen er en yderst vigtig 
tradition. 
 Når maden er spist dan-
ser vi om juletræet, og glæ-
den er stor, når juleman-
den kigger forbi med gaver 
til os alle.
 Juledag hygger vi os hos 
bedstemor på Nystedvej 
og 2. juledag hos mormor 
og morfar i Skjern. De re-
sterende juledage nydes 

herhjemme, hvor børnene 
hygger sig med deres jule-
gaver, vi spiller spil og går 
tur i skoven.
 Nytårsaften holder vi her-
hjemme, hvor vi sammen 
med en dejlig, trofast lok 
af venner tager hul på et 
nyt og spændende år 2016. 
 Julens traditioner bringer 
glæde, spænding og min-
der frem hos store og små, 
vi glæder os derfor over at 
kunne nyde det hele med 
dem vi holder allermest af. 
 Tak fordi vi i år måtte 
dele vores juletraditioner 
med jer. Vi vil ønske jer 
alle en rigtig glædelig jul og 
et godt og lykkebringende 
nytår.

Kærlig hilsen
Alma, Marius & Villum

Anne & Karsten Larsen, 
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WOW er der allerede gået 
10 år. Tiden lyver af sted 
og kan jeg overhovedet 
huske alt det jeg har 
oplevet på 10 år. 

I 2006 blev jeg konirme-
ret i Dejbjerg Kirke.  Efter 
min konirmation, hvor jeg 
befandt mig på Stauning 
skole, skulle jeg i 8. klasse 
på Amagerskolen i Skjern, 
og inden jeg ik set mig om 
skulle jeg på, Dejbjerglund 
Efterskole i 9. og 10. klas-
se. 
 Det var en kæmpe ople-
velse og jeg fortryder aldrig 
at jeg har valgt at gå på ef-
terskole i 2 år, man ik nye 
venner og sammenholdet 
på efterskolen var en op-
levelse i sig selv. Det at bo 
på efterskolen sammen 

med tre andre søde piger 
på værelset og at hverda-
gen var fyldt op med alt det 

jeg godt kan lide, fodbold, 
gymnastik og skolen, det er 
bare super. 
 Da jeg skulle til at starte 
på andet år altså i 10. klas-

se, fandt jeg mig en kære-
ste som jeg havde mødt i 
sommerferien, det er Den-

nis Fuglsang Olesen, og en 
hel ny verden var begyndt, 
for nu skulle man ikke kun 
tænke på sig selv mere. 
 Da jeg kom hjem fra ef-

10 år efter
  min konirmation...

Camilla er datter af Jeanette og Peter 
Larsen på Skovagervej i Kirkebyen...

Ringkøbing-Skjern
 Egnens Rep.-hold.
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terskole var jeg blevet bidt 
så meget af gymnastikken, 
at jeg stillede op til en ud-
tagelse, nemlig til Ringkø-
bing/Skjerns Egnens Rep.-
hold, og jeg var så heldig at 
komme med. 
 Det var en kæmpe ople-
velse og vi skulle rejse til 
Spanien for at lave gymna-
stik, se det kulturelle samt 
holde lidt ferie.  
 Efter efterskolen tog jeg 
20 ugers grundforløb på 

Social og sundhedsskolen 
i Herning. Det førte så hen 
til at jeg søgte ind på Pæ-
dagogisk assistent uddan-
nelsen på samme skole, og 
kom ind på den. 
 Pædagogisk assistent ud-
dannelsen tager 2 år og 4 
måneder. Da jeg var færdig 
med uddannelsen, var jeg 
så heldig at jeg ik arbejde 
i Børnehaven Naturhuset 
Skovlykke i Skjern, det var 
samme sted som jeg havde 

været i praktik. 
 Jeg var utrolig glad for at 
være dernede elskede børn 
og mine kolleger, men jeg 
besluttede mig for efter et 
år dernede at søge ind på 
pædagog uddannelsen i 
Holstebro. 
 Jeg lyttede derfor til Hol-
stebro sammen med min 
kæreste Dennis og læser 
nu til pædagog på VIA Uni-
versity collage. Noget helt 
andet er at jeg er blevet 
moster for første gang,  til 
verdens dejligste pige So-
ie, det er en oplevelse i sig 
selv. 
 Man kan se hvor tiden 
lyver af sted, når ens sto-
resøster begynder at få 
børn. Inden man får set sig 
om, håber jeg selv på at stå 
i denne situation. 
 De næste 10 år skal nok 
gå ligeså hurtige med end-
nu lere oplevelser. 
 Gad vide hvor jeg er om 
10 år? 

/Camilla 
Lønberg Larsen

Min	lille	niece	Soie
og mig.
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rigmor ringede og spurgte 
om jeg havde lyst til at 
skrive et afsnit til 
sognebladet om - »10 år 
efter min konirmation«. 

WOW tænkte jeg, er det al-
lerede 10 år siden jeg blev 
konirmeret i Dejbjerg Kir-
ke. Men selvfølgelige ville 
jeg det.
 Efter otte trygge, gode, 
sjove og lærerige år på Sta-
uning Centralskole, skulle 
jeg til Skjern og gå i skole. 
Jeg skulle sammen med 
største delen af min klasse 
ned på Amagerskolen i 
Skjern. 
 Jeg gik der i 8. klasse - ét 
dejligt år på mange måder. 
Efter mit år på Amager-
skolen, valgte jeg, ligesom 
mange andre, at skulle på 
efterskole. Jeg skulle i 9. 

klasse på Idrætsefterskolen 
Lægården i Holstebro. Mit 
første år som efterskole-

elev, en smule underligt, at 
det pludselige skulle være 
min tur til at skulle af sted. 
 Men igen ét år med en 
masse erfaringer og ople-

velser i bagagen både so-
cialt og personligt. En af de 
særlige oplevelser som jeg 

aldrig vil glemme var, at 
jeg skulle være fanebærer 
til vores opvisninger. Jeg 
synes det var en kæmpe 
ære at få lov til. 

10 år efter
  min konirmation...

Anja er datter af Bente & Svend Erik 
Lauridsen Terningvej i stationsbyen...

Konirmand	2006.
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 Efterfølgende tog jeg 10. 
klasse, på Vedersø Idræts-
efterskole. Igen nogle ople-
velser som man bare aldrig 
glemmer var; da vi skulle 
lave opvisning på selve 
Rådhuspladsen i Køben-
havn. Og efterfølgende vi-
dere til Landsstævne, som 
blev holdt i Holbæk. En 
kæmpe begivenhed, som 
vi havde forbedret os på 
længe.
 Selvom det var to idræts-
efterskoler med fokus på 
gymnastikken, var det al-
ligevel to vidt forskellige 
efterskoler, som jeg har 
været rigtig glad for at gå 
på, begge to. 
 Efter to gode år på efter-
skole, skulle jeg nu til at 
tage stilling til min fremtid. 
Jeg valgte at de næste to 
år skulle være på Vestjysk 
Gymnasium i Tarm, hvor  
jeg tog en HF-studenterek-
samen, og så endda sam-
tidig med min bedste ven-
inde Jeanette. Underligt at 
vende hjem igen, efter to år 
ude. 

 De to år på VGT gik igen 
rigtig hurtig, og der skulle 
igen tages stilling til næ-
ste step i livet. Jeg havde 
lyst og brug for at holde 
lidt pause, fra alt hvad der 
hed skole. Jeg var så heldig 
under min HF-tid at få lidt 
arbejde på Plejehjemmet 
Klokkebjerg i Skjern, og 
efter endt studietid ville de 
gerne beholde mig fortsat. 
Jeg var så heldig at få et 
fuldtids-aløser job der. 
 Ligesom mange andre 
unge på min alder den 
gang, havde jeg også på 
daværende tidspunkt, lyst 
til at komme ud og opleve 
verden og komme på et 
højskoleophold. Men som 
tiden skred frem, blev ly-
sten mindre og jeg var så 
super glad for mit arbejde 
at lysten forsvandt helt 
igen. Og pludselig gik der 
to år og jeg måtte igen til 
tage at stilling til min vi-
dere fremtid. Egentligt 
havde jeg altid vidst, hvad 
jeg gerne ville være, men 
alligevel var det et svært 

valg at skulle bestemme sig 
endeligt for hvad jeg gerne 
vil være. 
 Men med et meget me-
ningsgivende arbejde på 
plejehjemmet, vidste jeg 
med sikkerhed at det skulle 
være noget med menne-
sker. Så jeg søgte ind på 
pædagogseminariet. En 
uddannelse med mange 
muligheder. 
 Mange af mine venner og 
veninder valgte at rykke 
teltpælene op og rejse til 
Aarhus for at studere. Dette 
var bare ikke noget behov 
for mig. Så jeg søgte ind på 
pædagogseminariet i Hol-
stebro. Jeg var så heldig at 
få studiestart i september 
2013. Et valg jeg aldrig har 
fortrudt. 
 Midt i uddannelsen, valgte 
man at optimere pædagog-
uddannelsen, ved at tilbyde 
moduler og en ny specia-
lisering. Så mit studiehold 
har været et overgangshold 
til den nye uddannelse, og 
dette har selvfølgelige væ-
ret en smule forvirrende. 

Opvisning	på	
Rådhuspladsen	i	KBH.
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	 •	 Forsikringsskader
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Men for mig har den nye 
uddannelse ikke kunne 
passe meget bedre ind. 
 Den nye specialisering 
handler om skole/fritids- 
arbejdet, og det er et om-
råde jeg gerne vil arbejde 
indenfor. Pr. 1. dec. skal jeg 
i min sidste praktik, som 
er på Tarm Skole og SFO. 
Dette har jeg glædet mig 
meget til.  
 Men midt i alt dette ud-
dannelsesræs, har jeg på 
den private front købt en 
gammel murmestervilla i 
Skjern sammen med min 
kæreste i maj 2015. Huset 
har vi renoveret hen over 
sommeren, så nu er vi en-
delige lyttet ordenligt ind 
og er klar til at nyde tilvæ-
relsen som husejere. 
 Når jeg kigger tilbage på 
de sidste 10 år af mit liv, så 
er der sket virkelig me-get. 
Så jeg håber de næste 10 
år også kan byde på lige så 
meget spændende. 
 Én ting er sikkert, jeg ved 
at mine barndomsveninder 
helt sikker er der om 10 år 

»Gode venner er som stjer-
ner, selvom du ikke altid 
kan se dem ved du, at de 
altid er der«! 
 Og vi har holdt sammen 
siden vi begyndte på Sta-
uning skole. 

/Anja	Lauridsen

Student	2009.

Ugeposten,	hvori	der	står	
at	huset	er	solgt	

og	det	er	jo	til	os.
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eksotiske fortællinger 
og stort udvalg i 
Dejbjerg bazar.

Èn gang om året åbner 
der en Bazar i det ellers så 
pæredanske Dejbjerg. Mu-
lighederne for at spise og 
drikke og vareudbudet er 
stort når boderne åbner i 
Dejbjerg Missionshus. 
 Håbet om den store ge-
vinst og held i lotteriet in-
des i alle gæsterne - det er 
jo nærmest en del af vores 
folkesjæl. 
 Østens mystik kommer 
også indenfor - i form af 
historier fra Bangladesh. 
Årets fortællere var Else-
beth og Jens Fischer-Niel-
sen, som berettede om de-
res spændende projekt hos 
den kæmpestore befolk-

ning på 162 mio menne-
sker. De kunne fortælle om 
arbejdet med at uddanne 
kristne bangladeshere til at 
kunne undervise i søndags-
skoler og kirker m.m. 
 Da Knud Pedersen igen 
ringede med klokken og 
åbnede Bazaren kunne 
alle gæsterne købe hjem-
melavet julepynt, kager og 
mange andre kvalitetsva

rer. Det er et utrolig lot 
stykke arbejde, som alle 
de deltagende bag bazaren 
lægger. Opbakningen fra 
området virksomheder og 

butikker er stor - for der er 
blevet doneret mange lotte 
gevinster til tombolaen og 
lodsedlen. Stemningen var 
ud over det sædvanlige og 
børnene pendlede glade 
mellem leg og køb af lod-
der. Alle skulle unde sig 
selv at prøve at komme til 
Bazar i Dejbjerg. 
 Overskuddet fra arrange-
mentet på ca. 17.000 kr bli-
ver delvist sendt til Mette 
og Jørgen Lauridsens pro-
jekt i Tanzania og Fischer-
Nielsens projekt i Bangla-
desh - som begge er dele af 
Danmissions arbejde. 

/pll

Øverst: Elsebeth og Jens 
Fischer-Nielsen blandt de 
studerende. 

bazaren
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I en næsten fyldt kirke bød 
pastor Jørgen Pedersen 
alle velkomne til at synge 
julen ind i Dejbjerg Kirke.

Han sagde videre, at det var 
dejligt at se, vi kom fra alle 
kroge og hjørner af sognet; 
- og at vi skulle glæde os 
til at høre dejlige toner og 
sange, bag kirkens tykke og 
trygge mure; - og det igen-
nem kirkens nye lydanlæg.
 Med et smil i øjet, fortalte 
Jørgen Pedersen, at det jo 
var to år siden, vi sidst have 
sunget julen ind i kirken; da 

der sidste år lød helt andre 
toner fra trykbor, hammer 
og en radio, som var stillet 
ind på P3.
 Efter 1. fællessang: Du 
kom til vor runde jord, 
lagde Kirkens Ungdoms-
band lot ud med to sange 
på klaver, tromme og solo.
 Næste fællesang var: 
Kom, alle kristne. Herefter 
blev Carl Nielsens Tågen 
letter spillet af løjte- og 
klaverduo, det lød fanta-
stisk lot.
 Derefter blev Ave Maria 
fremført solo i en smuk 
pop-version, igen af Ung-
domsbandet.
 Tanna og Henriette lærte 
os derefter en ny julesalme 
herfra Vestjylland. Den 
blev projiceret op på kir-
kens hvide kalkvæg, så vi 
alle kunne synge med.
 Andagten startede bl.a. 
med 1. vers fra Du kom til 
vor runde jord, barn på 
bare fødder... Jørgen Pe-

dersen tilføjede til sidst, at 
da der var så få piger i 4. kl., 
som efterfølgende kunne 
gå Lucia, havde SpotLight 
taget over, og ville komme 
med et indslag efter sal-
men: Jeg er så glad hver 
julekvæld.
 Herefter opførte Spot-
Light »De 4 Læsninger« 
om hvorfor der er ire lys i 
adventskransen. 
 En efter en gik de unge-
mennesker op og læste og 
tændte derefter et lys.
1. Lys er for Jesu fødsel
2. Lys er for Korsfæstelsen
3. Lys er for Opstandelsen
4. Lys er for Helligånden

 Rigtig smukt, men måske 
»lidt« for hurtigt oplæst, 
det kneb for de nederste 
rækker at høre. Men et 
dejligt nyt indslag i koncer-
ten.
 Så kom Dejbjerglund Ef-
terskoles kor på banen, og 
de kunne synge den nye ju-
lesalme meget bedre end vi 
andre. Lød rigtig smukt, og 
to andre sange rundede de-
res optræden af, inden der 
blev sunget: Julebudet.
 Kirken sluttede med vel-
signelsen og salmen: Dejlig 
er jorden.
 I Missionshuset rundedes 
aftenen af med kaffe/saft 
og kage.

/alb

jule

På lidt for stor afstand 
anes Andreas på tromme 
og Kristina synger solo 
mens Tobias er helt gemt 
væk ved klaveret.
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Min jyske barndom 
vest for Dejbjerg Hede...

Mit navn er Jens Smed 
Bollerup og jeg er født i Ra-
bjerg 7. maj 1949.
 Jeg har to søskende: Else 
og Anna Kathrine, og er 
selv den førstefødte.
 Mine forældre (Kirsten 
og Eskild) var nøjsomme 
mennesker. Det var nok 
ikke dem med de store 
armbevægelser. Jeg tror 
aldrig de har haft mere end 
til husbehov, men vi har al-
drig manglet noget. 
 Vi havde ikke badevæ-
relse, så om lørdagen kom 
den store træbalje med 
tøndebånd ind i køkkenet, 
og så kom vi i bad. Der 
blev hældt lidt mere varmt 
vand i hver gang der kom 
en ny i bad. Til sidst når vi 
var kommet i seng var det 
mors og fars tur. 
 Vi havde også wc i går-
den. Så om natten var det 
potten under sengen der 
blev brugt. Og når vi ellers 
skulle over gården om afte-
nen, så var det gerne med 
ledsager og en lygte. 
 Mor og far havde et lille 
husmandssted og levede 

af det i mange år. Vi havde 
syv køer og 21 tdr.land. 

Legetøj
Som børn havde vi ikke så 
meget legetøj, som børn 
har i dag. Jeg brugte fx vo-
res gamle barnevogn som 
traktor. Jeg tror at børn 

var mere kreative dengang. 
Bl.a. fandt vi sten med hul-
ler i, og de blev brugt som 
køer. 
 Om vinteren kælkede 
vi meget. Især Hermans 
bakke var god, og her kom 
rigtig mange og kælkede. 
Det var rigtig sjovt, for det 

Min barndom

i dejbjerg...
sognebladets artikelserie, om nuværende og 
tidligere borgeres barndom i dejbjerg sogn. 
redaktionen synes det er spændende, for vore 
læsere, at høre, hvad børn i gamle dage, ik tiden 
til at gå med. vi er godt klar over, at der ikke blev 
leget så meget dengang, som nu, - men børn 
havde også fantasien i behold førhen, og det er 
det vor artikelserie hand ler mest om...

Mig som jeg ser ud i dag.
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var en god bakke, hvor man 
kunne få fart på. 
 Mor og far var gode til at 
lege med os børn. Vi spille-
de ofte spil, bl.a æsel, ludo, 
500, og bob. Der blev også 
læst masser af historier og 
vi sang også i vort hjem. 
Far havde en harmonika, 
og vi synes det var hygge-
ligt når han tog den frem 
og spillede Katinka.
 Som 11-årig kan jeg huske 
at min kusine Esther og jeg 
var brudepige og -svend for 
min anden kusine Ruth og 
hendes mand Henry. Det 
var nu meget spændende.
 Min skoletid var også god. 
Især husker jeg om vinte-
ren, at vi havde kælke med 
i skolen. Vi havde en skole-
bus som hed Lotte, og den 
kørte mellem Lyager Skole 
og Dejbjerglund Skole. Det 
var mest lærer Jensen der 
kørte den. Når han så kom 
tilbage fra Lyager skole, 
stoppede han lige da han 

kom ind i indkørslen for at 
læsse børn af. 
 Så havde vi bundet alle 
kælkene sammen i en lang 
række, og den første bandt 
sin kælk fast i kofangeren, 
og så ik vi alle en tur bag-
efter, Lotte om til garagen. 
Det var rigtig sjovt.
 Jeg gik de første 4 år i 
Dejbjerglund, så 5. klasse i 
Lyager og 6-7 i Dejbjerg.
 Vi legede ofte put og inde 

Mit barndomshjem
i Rabjerg, som i dag ejes 
af Helle og Jesper Frost.

Det forhåndenværende 
legetøj kunne fx være en 
omvendt barnevogn, man 
så legede traktor i.
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mellem æbletræerne. I mit 
hjem havde vi ikke fjern-
syn, da vi var børn. Det 
havde til gengæld nabo-
erne. Så der kom vi tit for 
at se børnetime.
 Der var ellers ikke mange 
at lege med, men jeg til-
bragte en del tid sammen 
med Hans.
 Jeg var ofte med min far i 
marken bag hestene, og jeg 
følte mig rigtig sej, da vi ik 
traktor, jeg var omkring en 
11-12 år gammel. Jeg hjalp i 
marken med roerne og kar-
tolerne og før vi ik traktor 
gik jeg bag hestene, efter 
harven.
 Jeg gik også i søndags-
skole og det var Sigfred Di-
deriksen som var leder. Vi 
var også på lejr på Holms-
borg.
 Jeg ik min første cykel 
som 6-7 årig og der var 
klodser på pedalerne, så 
jeg kunne vokse den til, der 
var jo ikke råd til ny cykel 
hvert 2. år.

Julen
Julen var noget ganske 
særligt. Først og fremmest 
i hjemmet. Vi ik altid ri-
sengrød og læskesteg. Mor 
og far pyntede juletræet, og 
vi ik ikke lov at se det før 
juleaften, når døren til den 
pæne stue blev åbnet. 
 Juleaften kom moster 
Else fra Odense og 1. ju-
ledag var vi sammen med 
hele min mors familie, - det 
så vi frem til hele året.
 Vi var til julefest hos mor-
bror Plauborg og moster 
Ingrid juledag. Det var 
også noget ganske særligt, 
hvor vi spiste og legede og 
sang julesalmer.
 Vi var også til søndags-
skolejuletræsfest i skolens 
gymnastiksal. Her ik vi 
slikposer. Der var et æble 
og nogle bolcher i, og det 
blev ofte noget klistret, da 
bolcherne ikke var pakket 
ind. Men vi nød det, var jo 
ikke så vant til slik. 
 Vore julegaver var ikke 

mange, men jeg kan huske 
at jeg et år ik et grønt in-
geniørsæt, og det var altså 
meget spændede at arbejde 
med. Senere ik jeg en le-
getøjskran, som mit yngste 
barnebarn i dag har stor 
glæde af at lege med, sam-
men med hans far.
 Nytårsaften var min mor-
bror Plauborg skæg, for 
han var vild med at skyde 
af. Det var faktisk kun os 
som rendte sammen, der 
var ikke mange børn i Ra-
bjerg dengang jeg var barn; 
- og de nærmeste fætre og 
kusiner boede ca. 200 mtr. 
over sogneskellet til Han-
ning, og det var skam langt 
dengang. Fætre og kusiner 
havde jeg ca. 22 stk. af, - 
men vi var kun sammen 
med fars familie til fester.

Sommerferie
»Solen skinnede altid da 
jeg var barn«; - jeg var nok 
på ferie hos moster Else i 
Odense et par gange ialt. 

 Else og jeg ved lillesøster 
Trines barnedåb.
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Det var dengang man som 
skolebarn kunne rejse gra-
tis med DSB.
 I en ferie var jeg ovre hos 
min fætter Knud Erik i Lyk-
keby, - og jeg kan huske, 
at vi engang cyklede op til 
købmanden Leo Kildsholm 
i Hanning; her ik Knud 
Erik  mig i uføre, da vi køb-
te fem York, som han ofte 
røg. Jeg blev meget dårlig 
bagefter, vi var nok en 10-
11 år gamle.
 Som barn og ung gik jeg 
til sløjd i Dejbjerg, spillede 
fodbold i Lem og håndbold 
og badminton i Dejbjerg. 
Jeg var med fra begyndel-
sen, og stiftede Dejbjerg 
Badminton klub sammen 
med bl.a. Morten Oest Ja-
kobsen. 
 Jeg kom da også til klub-
bens 25 års jubilæum i sko-
len gamle gymnastiksal i 
midt 90erne.
 Forrige år havde vores 
gamle klasse 50 års konir-
mand jubilæum, som blev 

holdt på Hotel Ringkøbing. 
Men først havde vi været 
på Dejbjerglund Efterskole 
og se det som er tilbage af 
vores gamle skole, det var 
en dejlig dag.
 Siden 1989 har jeg boet 
med min kone Kirsten i 
Fredericia, vi har lige solgt 
vores hus og er lyttet i lej-
lighed.

Venlig hilsen 
og glædelig jul og 

godt nytår
Jens Smed Bollerup
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Her er jeg lige hoppet over 
i kravlegården til Else.

Herunder ses brudeparret 
Ruth og Henry med Ester 

og jeg som brudepige og 
-svend.
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Lem st. - Skjern - Herning - Skarrild - Fjelstervang - Tistrup 

Tlf. 99 75 25 50  www.proelteknik.dk 

Alt i EL installationer i bygninger og på maskiner 
Troværdighed, Service & Engagement 

Jernbanegade 6

9734 1344
slot@slotmoebler.dk

www.slotmoebler.dk

Dejbjerg Golf Klub 
Spændende og udfordrende 18 hullers banen og 6 hullers pay & play bane. 

Nye medlemmer er velkomne! 
Se mere på www.dejbjerggk.dk 

Dejbjerg Golf Klub
Spændende og udfordrende 18-hullers bane

og 6-hullers Pay & Play bane.

Nye medlemmer er velkomne..!

Se mere på www.dejbjerggk.dk

skjern
boligMontering
Vardevej 89

6900 Skjern

9735 1700

Nylandsvej 23 . Tlf. 97 34 12 42
Mobil 40 33 12 42

VAND
VARME
SANITET
FJERNVARME
OLIEFYR
NATURGAS
KLOAK
JORDVARME

KARL PEDERSEN - AUT. VVS-INSTALLATØR - AUT. KLOAKMESTER

Lem VVS aps

INSTALLATØRERNES ORGANISATION

Medlem af:
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Julehilsen 
fra Spotlight...

Hver anden mandag aften 
mødes 15-18 børn/teen-
agere til Spotlight i Dej-
bjerg missionshus.
 Dette efterår har budt på 
mange forskellige aktivite-
ter.
 Vi har trodset regnvejr og 
taget en etape på skinne-

cykler. 
 En aften var vi samlede til 
høstfest. Ind ad døren kom 
de skønneste malkepiger 
og stærke landmænd.
 Der blev danset folkedans 
og dystet i mange forskel-
lige discipliner.
 En aften med stille vejr 
og fuldmåne mødtes vi 
omkring et bål ved Præste-
søen. Aftenens aktivitet var 

et smuglerløb i skoven. 
 Ikke længe efter hørtes 
råb, skrig og brøl i sko-
ven, for det gjaldt om at 
få smuglergodset frem og 
komme forbi de fangere, 
der lå på lur i mørket. Der 
blev kæmpet og lagt planer 
for, hvordan man bedst 
kunne snige sig frem uden 
at blive opdaget.
 Nu mødes vi til julefro-
kost som den sidste aktivi-
tet i år. Vi spiser sammen 
og har pakkeleg, ønsker 
hinanden en glædelig jul og 
mødes igen efter juleferien 
til et nyt halvår med Spot-
light aktiviteter.  

/hl

spotlight
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Tirsdag 7. dec. afholdt 
Dejbjerglund efterskole 
det traditionelle advents-
møde, der sædvanen 
tro startede med et stort 
julemarked, hvor man 
kunne købe alskens ting 
fra julesmåkager til fugle-
kasser. Der var også en 
stor tombola.

Selve mødet startede kl. 
19.30 med velkomst v/Gitte 
Christiansen og en fælles-
sang. Årets taler var Leise 
Christensen, som talte om 
det at være et perfekt eller 
uperfekt menneske. 
 Det begyndte med faren i 
familien, som skal rette det 
skæve juletræ til. Han saver 
og saver; træet skal jo være 
perfekt, men det bliver ved 

med at være lidt skævt – og 
hvor er så juletræsfoden 
henne? Nå, man bliver 
nødt til at købe en ny, for 
ingen kan huske hvor den 
blev lagt hen. 
 Dette gentager sig hvert 
år! Det hele var sat lidt på 
spidsen, og man sad og 
tænkte: »Hvor vil hun dog 
hen med dette, det er da en 
lidt tynd adventstale«. Men 
så kom det væsentlige. Alt 
dette med det perfekte, si-
ger noget om den måde, vi 
er mennesker på i dag. Selv 
juletræet skal være perfekt, 
og vi er ikke gode til at ven-
te. 
 Men det er altså i orden 
ikke altid at være perfekt. 
Man behøver ikke altid at 
være den bedste udgave 
af sig selv. Man skal/kan 
ikke forcere lykken og alt 

det gode, der kommer. Alt 
det skæve har lov at være 
til – juletræer – mennesker 
– alt. Kærlighed mellem 
uperfekte mennesker – alt 
det krøllede varmer hjer-
tet, alt det børnene kreerer. 
Slap lidt af og forvent det 
bedste i adventstiden og lev 
med de dårlige og de hårde 
dage.
 Alt dette er det, der ar-
bejdes med på efterskolen, 
og de unge skal have lov at 
være den, han/hun er.
 Efter talen var det igen tid 
til en fællessang »Så tæn-
der vi et lys i kvæld«.
 Nu var det drengenes tur 
til at underholde. De sang 
tre sange »Søren Ban-
jomus«, »Nu har vi atter 
jul« og »På loftet sidder 
nissen med sin julegrød«.
 Inden kaffen med lækkert 
hjemmebag fra skolens 
køkken sang hele forsam-
lingen »Der er noget i luf-
ten«.
 Aftenen sluttede med pi-
gernes traditionsrige Lu-
ciaoptog. Det er et impone-
rende skue, når så mange 
piger kommer gående ind 
med deres lys fra to sider 
og mødes på midten og går 
en runde mere, inden de 
slutter på scenen med to 
ine sange – en dejlig ople-
velse. Alle elever sluttede af 
med »Dejlig er jorden«.

advent på de
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Kjeld Christiansen sluttede 
af med en tak til eleverne 
for deres indsats til jule-
klippedagen – også tak til 
de fremmødte fra sognet, 
støttekreds + forældre.
 I år var adventsmødet 
henlagt til hallen, idet der 
desværre igen havde været 
stormskade på kultursa-
lens tag.

/lrå

Gidsel
hos is

Foredrag på 

dejbjerGlund 
eFterskole

 28. januar 

kl. 19.30
med 

freelance journalist

daniel rye 

som har været gidsel 

hos IS i 398 dage.

læs Puk damsgårds:

»Ser du månen, 

daniel« 

Pris 200 kr. pr. pers. 

Max. 100 stk. til salg.

billetter efter nytår på 
9734 1900
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 aktivitetskalenderen
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JANUAR

Fredag 1. kl. 16.00 Kirken • Gudstjeneste. Indsamling til Bibelselskabet
Søndag 3. kl. 10.30 Kirken • Gudstjeneste. Hellig Tre Konger
Tirsdag 12. kl. 19.00 Indre Mission Bedemøde i missionshuset
Torsdag 14. kl. 19.00 Indre Mission Bedemøde i missionshuset
Torsdag 14. kl. 19.30 Ringkøbing-Skjern Museum • Fortidsminder • Vindmøllen
Søndag 17. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste. Radio Ådalen
Lørdag 23. kl.   9.00 Dejbjerg Jagtforening Rævejagt. Start ved efterskolen
Lørdag 23. kl. 10.00 U & I • Ekstra spring i Dejbjerglund Hallen (10-11.30)
Lørdag 23. kl. 10.30 U & I • Insanity i Dejbjerglund Hallen (10.30-11.30)
Søndag 24. kl.   9.00 Kirken  Gudstjeneste
Onsdag 27. kl. 19.30 Indre Mission • Møde v/missionær Bjarne Lindgren Christensen
Torsdag 28. kl. 19.30 Dejbjerglund Efterskole • Foredrag med Daniel Rye (pris 200 kr.)
Fredag 29. kl. 14.00 Menighedsrådet Vinterfest i Dejbjerg Missionshus
Fredag 29. kl. 19.30 Støtteforeningen Bankospil i Stauning Skole
Søndag 31. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste

FEBRUAR

Lørdag 4. kl. 10.00 Støtteforeningen Avisindsamling (10-12)
Onsdag 3. kl. 19.00 Skjern Havekreds Generalaforsamling
Onsdag 3. kl. 19.30 Dejbjerg Jagtforening • Generalforsamling på Dejbjerglund 
Lørdag 6. kl. 10.00 U & I • Ekstra spring i Dejbjerglund Hallen (10-11.30)
Søndag 7. kl. 10.30 Kirken  Familiegudstjeneste. Indsamling
Tirsdag 9. kl. 19.30 Indre Mission Sange for/til Gud v/Anders Keseler, Århus
Onsdag 10. kl. 19.30 Indre Mission Sange for/til Gud v/Henriette Lauridse
Torsdag 11. kl. 19.30 Indre Mission Sange for/til Gud v/Bente og Peter m.l. 
Søndag 21. kl. 9.00 Kirken  Gudstjeneste
Torsdag 25. kl. 19.30 Ringkøbing-Skjern Museum • Ungarske soldater og lygtninge i 
     Vestjylland under besættelsen. Vindmøllen
Søndag 28. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste

MARTS

Onsdag 2. kl. 19.30 Indre Mission Årsfest/generalforsamling
Søndag 6. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste
Tirsdag 8. kl. 19.00 Dejbjerg Sogneforening • Generalforsamling i efterskolens spisesal
Torsdag 10. kl. 19.30 Skjern Egvad Museum • Det demente samfund. Vindmøllen
Fredag 11. kl.  U & I  Forårsopvisning i Dejbjerglund Hallen
Søndag 13. kl. 9.00 Kirken  Gudstjeneste v/Claus Thomas Nielsen
Onsdag 16. kl. 19.30 Indre Mission Månedsmøde v/Thorkild Vad
Søndag 20. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste. ELM’s sangkor, Skjern 
Mandag 21. kl. 18.00 Indre Mission Påskemåltid v/Henriette Lauridsen m.l.
Torsdag 24. kl. 19.30 Kirken  Nadvergudstjeneste. Skærtorsdag
Fredag 25. kl. 9.00 Kirken  Gudstjeneste. Langfredag
Søndag 27. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste. Påskedag. Indsamling
Mandag 28. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste. 2. påskedag. Altergang
Torsdag 31. kl. 14.30 Præstegården Pensionistsammenkomst. Kirkebil
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Der var nærkontakt med 
publikum lige fra starten, 
da den populære fore-
dragsholder rune strøm 
gav gratis foredrag på 
stauning skole 
torsdag 5. november.

De mange der mødte op, 
kom aldrig til at kede sig, 
da den speedsnakkende 
forfatter og foredragshol-
der fra Fyn formåede at 
fange og holde alles op-
mærksomhed under hele 
foredraget.

 Rune Strøm var i særde-
leshed god til at inddrage 
episoder og eksempler fra 
sit eget liv som familie-
far, pædagog, tillidsmand, 
sportsmand og meget 
mere.
 Der var indlagt en kort 
kaffepause, så tilhørerne 
kunne skylle de mange ind-
tryk fra Rune Strøm ned. 
 Efter foredraget var der 

stående klapsalver fra til-
hørerne og forfatteren 
solgte signerede bøger med 
personlige hilsner.
  Det var fællesbestyrelsen 
for Stauning Skole og Bør-
nehave der var vært ved 
det sjove, lærerige og un-
derholdende foredrag med 
Rune Strøm, og den gratis 
entre kunne lade sig gøre 
pga. sponsorater fra Zona-
tion, Acacia, Tegnestuen 
Fjordlyst, Hansen & Lar-
sen, RMV, Vestjysk indu-
strilakering, Stauning VVS 
og Restaurant Stauning 
Havn.

/ml
 

rune strøm på stauning skole
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På efterskolen spilles 
hvert år i november teater 
– således også i år, hvor 
stykket blev spillet 12. og 
13. november.

Dejbjerglund Efterskole 
stablede igen i år en mu-
sical på benene – en fore-
stilling hvor alle 130 elever 
på en eller anden måde var 
involveret. Og man kan 
være involveret på mange 
måder. 
 Det første vi oplevede, da 
vi ankom for at se forestil-
lingen, var en slags indpak-
ning af hele velkomstom-
rådet i plastic, og hvor vi 
blev gelejdet rundt, så man 
næsten syntes man var ved 
at fare vild, inden vi kom 
ind i salen – et rigtig sjovt 
og morsomt påfund.
 Temaet i år var musik-

gruppen Queens dejlige 
musik, og stykket hed ”One 
vision – I wan’t it all”. Que-
en er nok kendt af de leste 
midaldrende, idet gruppen 
blev dannet i 1970 med 
den legendariske sanger og 
pianist Freddie Mercury i 
front. 
 Eleverne havde kun haft 
en uge til at få stablet det 
hele på benene, og man 
kunne fornemme, at de vir-
kelig havde haft travlt for 
at nå det hele, og at det må 
have krævet god koordi-
nation fra alle parter. Men 
alt klappede. Skuespillerne 
kunne deres roller og sang 
fantastisk. Ligeledes spil-
lede bandet rigtig godt.
  Stykket er inspireret af 
musicalen »We will rock 
you« og handler om den 
unge Galileo, som lever i år 
2315, men han synes ikke 

helt, at han passer ind. I år 
2315 er det organisationen, 
»GlobalSoft«, der bestem-
mer det hele, og det er den 
onde Killer Queen, som 
styrer den. Hun har for-
budt alle former for musik, 
som ikke er computerlavet. 
Galileo drømmer om ord, 
sangtekster og musikin-
strumenter. 
 Derfor tager Killer Queens 
håndlangere ham til fange. 
Samtidig fanger de den re-
belske Scaramouch, som 
ikke helt ved, hvad hun 
skal gøre med sig selv. Hun 
har ingen venner og gider 
ikke være ligesom de andre 
piger. 
 De to mødes og prøver at 
inde musikken igen, og på 
deres rejse møder de nogle 
bohemians, som igennem 

Musical på de
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nogle år har levet på for-
ladte steder, samlet tøj fra 
fortiden, har fundet nogle 

magasiner og venter på at 
»manden med drømmen« 
kommer og befrier musik-
ken fra dens søvn. Galileo 
og Scaramouch bevæger 
sig ud i verden for at inde 
musikken.
 For at få sådant et stykke 
op at stå har alle elever som 
sagt været involveret. Der 
er selvfølgelig skuespil-
lerne, musikerne, stylister, 
dansere som selv har lavet 
dansene - og lysfolkene; 
men også alle de bag sce-
nen har været i gang. 

 Nogle har lavet kulisser, 
andre kostumer. Desuden 
har der været fotofolk, som 
skulle sørge for at der blev 
taget billeder af alle og la-
vet en udstilling hver dag, 
videofolk, som har lavet vi-
deoindslag og PR gruppen, 
som hver dag har lavet en 
avis. Jo, der blev gået grun-
digt til værks.
 Flere efterskoler var invi-
teret til at se stykket, som 
naturligvis også blev vist 
for forældre og andre inte-
resserede.

/lrå
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HUSK:

Tidsbestilling på tlf. 96 800 777

Frisøren for ham og hende...

Frisøren for ham og hende

7

ørdag ................... Kl. . -12.30

STARK Skjern • Smedevej 6 • 6900 Skjern • Tlf. 8252 1080

Hos STARK Skjern står vi altid
klar til at hjælpe og rådgive dig!

                         

Husk vi har åbent 
hver dag kl. 8-20

ÅBENT:
Mandag / onsdag .. Kl.  09.00-17.30

Torsdag ................. 
Kl.  09.00-19.00

Fredag ..................
. Kl. 09.00-17.30

Lørdag ..................
. Kl.  08.30-12.30

og hende...

Prøv vores online tryksagsberegner:

www.oko-tryk.dk

online tidsbestilling 

på www.rødhætten.dk

Stauning
Vareudlevering i Dejbjerg for et mindre beløb...

WWW.DEJBJERGLUND.DK

Er du vild med sport og idræt, 
og kunne du tænke dig 
et år på efterskole, er 
Dejbjerglund Efterskole 
det oplagte valg. 

Hos os får du:

· Venner for livet
· Skitur til Østrig 
· Masser af gymnastik 
· Daglig idræt
· Boglig seriøsitet
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Året er ved at være gået 
og vi kan se tilbage på et 
2015, hvor vi ik en byport 
ved nr. Vognbjergvej. 

Peter Hansen har endnu 
engang fremstillet nogle 
int slebne og polerede sten 
til det, der blev den sidste 
byport, som vi påtænker at 
opføre. 
 Der er ikke plads til en ude 
ved byskiltet ved Bunds-
bækvej. Desuden så møder 
man jo også en informati-
onstavle ved pladsen mel-
lem kirken og missionshu-
set. Til foråret vil der blive 
sået græs i jorden omkring 
byporten.
 Sogneforening har ind-
gået en aftale med Dansk 
Folkehjælp og TrygFonden 
om opsætning af endnu 
en hjertestarter i Dejbjerg 
Sogn. Den vil til januar 
blive sat op hos Hansen og 
Larsen A/S på Nystedvej 2 
i Dejbjerg. 
 Der vil blive udbudt plad-
ser til et førstehjælpskursus 
på 13 timer, hvor 16 perso-
ner skal deltage. Vedr. til-
melding, kursus indhold og 
tidspunkt, så kan du læse 
mere i en annonce i dette 
blad samt på hjemmesiden 
www. Stauning-Dejbjerg.
dk. 
 Initiativet er led i »Pro-
jekt Førstehjælp i lokalom-
råder« hvor idéen er, at der 
skal være en hjertestarter 

til rådighed samt personer 
i lokal området, der har et 
førstehjælpskursus og som 
kan bidrage til at hjælpe 
syge og tilskadekomne ind-
til en ambulance kan være 
fremme. 
 Hjertestarteren skal have 
en afstand på mindst 2 km 
til øvrige hjertestartere. 
Hansen og Larsen A/S vil 
gerne lægge mur og strøm 
til den og den vil være til-

gængelig for alle døgnet 
rundt
 Generalforsamlingen i 
Sogneforeningen vil blive 
afholdt tirsdag 8. marts 
2016 kl.19.00 på Dejbjerg-
lund Efterskole. Se indkal-
delse og dagsorden hertil 
forneden på denne side.
 Til slut vil jeg gerne ønske 
alle en glædelig jul samt et 
godt nytår.

Lars Jørgensen

sognefor
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indkaldelse til generalforsamling 

i dejbjerg Sogneforening
 

Tirsdag 8. marts 2016 kl.19.00
dejbjerglund efterskoles spisesal

dagsorden 
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. udvalgsberetninger og regnskaber
4. det reviderede regnskab 
 fremlægges til godkendelse
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor 
7. Behandling af indkomne forslag
8. eventuelt
9. Valg m.m. til eventuelle udvalg.

alle sager der ønskes behandlet skal være afgivet 
skriftligt til formand lars Jørgensen, dejbjergvej 
21, 6900 Skjern senest 8 dage før generalfor-
samling.

På bestyrelsens vegne
lars jørgensen

alle medlemmer er velkomne, indmelding kan 
ske på aftenen for nye medlemmer. 
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Dejbjerglund efterskole 
dannede onsdag, 11. 
november rammen om 
et foredrag med præst, 
rejseleder og foredragshol-
der Flemming rishøj fra 
esbjerg.

Flemming Rishøj havde 
mødt Caroline i toget og 
det var kommet til en ud-
veksling af deres personlige 
status, hvorunder Caroline 
havde fortalt, at hun havde 
opholdt sig på Sprogø som 
tvangsdeporteret i perio-
den, hvor Sprogø husede, 
hvad man dengang kaldte 
dårligt begavede piger, 
åndsvage eller piger, der 
ikke havde opført sig kor-
rekt i samfundet. 
 Gennem lere samtaler 
med Caroline vakte disse 
pigers historier Flemming 
Rishøjs interesse og dan-
nede grundlaget for fore-
draget.
 Overlæge ved De Keller-
ske Institutioner Chr. Kel-
ler mente, det var bedst, 
at isolere disse piger fra 
samfundet, således de ikke 
kunne føre deres »skavan-
ker« videre ud i det bestå-
ende samfund. Begrundel-
sen var, at kvinderne var 
seksuelt løsagtige og ånd-
svage.

 Chr. Keller havde i 1911 
fået oprettet et sådan sam-
fund på Livø for »anti-so-
ciale« og kriminelle mænd.
 Og i 1923 kom turen til 
kvindekønnet, da Chr. Kel-
ler endelig fandt en ø, der 
egnede sig. Sprogø lå tilpas 
langt fra fastlandet, så der 
ikke var lugtmuligheder og 
man kunne holde øje med, 
at der ikke kom ubudne 
gæster. Der fandtes kun en 
mandsperson på øen, han 
passede fyrtårnet og boede 
i det nærliggende hus med 
kone og børn.
 I årene 1923-1961 var ca. 
500 kvinder tvangsfjernet 
hertil. Og de boede i gen-
nemsnit 6-7 år på stedet, 
hvor de lærte disciplin i 
alle afskygninger. Hvis de 
ikke adlød, blev de straffet 
med isolation, frataget de-
res usle lommepenge eller, 
der blev indgivet en klage 
til Chr. Keller, der så kunne 

vælge at forlænge kvindens 
ophold eller hvad værre 
var, at kvinden skulle ste-
riliseres, inden hun kunne 
forlade øen. 

•	Ca.	80	af	kvinderne	
blev	steriliseret	i	perioden	
1923-1961.

Mange af kvinderne var 
simpelt hen fuldstændig 
fejlplaceret i Aandsvage-
forsorgens system. (Ordet 
Aandsvag blev afskaffet i 
70erne).  Fordi de måske 
bare var ordblinde, ikke lige 
fungerede godt med andre, 
måske var mørkerædde, el-
ler hvad der kunne være af 
afvigelser fra det såkaldte 
normale. Måske familielæ-
gen syntes, at pigen havde 
godt af et lille ophold på 
Sprogø.  
 Opholdet på Sprogø var 
aldrig tidsbestemt, hvilket 
naturligvis ikke var opløf-
tende, idet kvinderne aldrig 
kunne sige, at her skulle de 
være i et, to eller ire år, og 
derfor kunne indstille sig 
på det.
 Der fulgte mange anekdo-
ter og fakta med foredraget 
fra en yderst veloplagt fore-
dragsholder.
 Flemming Rishøj slut-
tede af med at fortælle, at 
hans research havde vist, 

sprogø – 
- med en ikke særlig skøn fortidshistorie...
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at kvinderne, når de kom 
ud, hovedsagelig kom i hu-
set, og gjorde sig nyttige 
der, nogle blev gift med 
enkemænd, Karoline blev 
en god kok på et plejehjem, 
men mange fungerede 
ikke, fordi de i mange år 
have manglet stimulering.
 Det skal lige tilføjes, at 
da Karoline døde, havde 
hun bestemt, at Flemming 
Rishøj skulle forrette be-
gravelsen, og der var ikke 
andre tilstede. 
 Der indes en del littera-
tur om Sprogø og fortiden, 
men Sprogø og pigerne for-
tjener en tanke og forun-
dring over, at noget sådan 
kunne ske indtil så sent 
som 1961, hvor anstalten 
både på Livø og Sprogø 
blev nedlagt.

/Gitte	Lund 

indre
Mission
program...
JANUAR

Tirsdag	12.	kl.	19.00
  Bedemøde 
  i missionshuset

Torsdag	14.	kl.	19.00
  Bedemøde 
  i missionshuset

Onsdag	27.	kl.	19.30
  Månedsmøde 

  v/missionær Bjarne 
  Lindgren Christensen, 
  Ringkøbing
Emne:	Gud	er	den,	der	
sørger	for	mig.	Sl.	23

FEBRUAR

Temauge:	Lovsang

Tirsdag	9.	kl.	19.30
  Hvorfor synge sange for/
  til gud v/stud. Theol. 
  Anders Keseler, Århus

Onsdag	10.	kl.	19.30
  Vi synger sange for/til 
  Gud v/Henriette 
  Lauridsen

Torsdag	11.	kl.	19.30
  Glæden ved at synge 
  sange for/til Gud 
  v/bibelkreds 4 
  (Bente og Peter m.l.)

MARTS

Onsdag	2.	kl.	19.30
  Årsfest/
  generalforsamling

Onsdag	16.	kl.	19.30
  Månedsmøde v/Thorkild 
  Vad, regionsleder, 
  Region Midt
Emne:	Jesu	opstandelse	
og	dens	betydning.	Luk.	
24,1-12

Mandag	21.	kl.	18.00
  Påskemåltid – vi fejrer 
  kristen påske v/Henriette   
  Lauridsen m.l.

stauning 
friplejehjem 

søger frivillige..! 

kunne du tænke dig at blive en del af et »skubbe-
hold«, cykle med vores nye sofacykel, blive besøgs-
ven eller hjælpe til med andre opgaver til glæde for 
vores beboere?

du er hjertelig velkommen til at kigge forbi, kontak-
te leder på friplejehjemmet estrid laursen 9736 
9022 eller frivillig koordinator lene nygaard 4040 
3823.
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Trykkerivej 3 • 6900 Skjern

9735 1388

leM 
bageri

v/johs.

9734 1088

Råd til livet

- hele livet...

Støt vore
annoncører
- de støtter 

os...
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Vi havde et arrangement 
tirsdag den 15. september 
2015 i naturcenter skjern 
Å – Ånumvej.

Gartner Irma Poulsen 
fra Ringkøbing kom 
og viste os, hvordan 
man klipper og former 
vores havebuske.
 Irma har tidligere 
været ansat i Herborg 
på planteskolen; nu 
er hun ansat i Ene-
mærkets Hostahave i 
Ringkøbing.
 Irma medbragte bu-
ske hun klippede og 

formede. Hun er me-
get dygtig og kunne 
hurtigt få noget ud af 
de forskellige buske, 
som man kan se på 
billederne.
 Der mødte ca. 30 per-
soner op, de kunne ef-
ter formklipning købe 
planterne, næsten alle 
blev solgt.
 De der mødte op ik 
en god og inspireren-
de aften.

/Jytte Carlsen
Skjern Havekreds

skjern Have
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nyt fra byrådet
og stauning skole

Da der ikke er så meget nyt 
politisk, har jeg denne gang 
tilladt mig at fortælle lidt 
om den fantastiske udvik-
ling, Stauning Skole er i. 

Vuggestuepladser 
Det faldende fødselstal de 
senere år har medført, at 
kommunens mindste bør-
nehaver er kommet under 
pres, det er derfor besluttet 
politisk, at der kan oprettes 
vuggestuepladser ved disse 
børnehaver. Indtil videre 
har man fået lov at oprette 
vuggestuepladser i Hee, 
Hover-Thorsted, Ådum, 
Kloster og Hemmet.
 I Stauning har vi også 
søgt om lov til at oprette 
vuggestue i forbindelse 
med vores børnehave. Sta-
uning Børnehave er virkelig 
presset på børnetallet, som 
er helt nede på 19 børn! 
 Der er dog i øjeblikket en 
relativ stor forskel på pri-
sen mellem dagplejeplad-
ser og vuggestuepladser. En 
vuggestueplads er næsten 
1000 kr. dyrere. For at for-
ældrene ikke skal komme 
til at betale 1000 kr. ekstra 
om måneden i de små byer, 
hvor dagplejen ophører, 
har vi besluttet at nedsætte 
normeringen fra 10,0 til 9,5 

time pr. barn, hvor den op-
nåede besparelse anvendes 
til nedsættelse af forældre-
betalingen. Dette betyder, 
at forældrebetalingen til en 
vuggestueplads »kun« bli-
ver 400-500 kr. dyrere. 
 Vi håber med dette til-
tag, at søgningen til de 
nyoprettede vuggestue-
pladser vil være så stor, at 
børnehaverne i de berørte 
landsbyer kan sikre deres 
eksistensgrundlag. 
 Det forventes, at Sta-
uning Børnehave kan få til-
ladelse til at gå i gang med 
en vuggestueafdeling i lø-
bet af foråret 2016.

Fordobling af 
elevtallet på 
Stauning Skole
Elevtallet på Stauning 
skole er næsten blevet for-
doblet i løbet af de sidste 
3 år. Skolen er gået fra at 
have omkring 80 elever og 
være stærk lukningstruet, 
til nu at have 156 elever, og 
havde vi haft mere plads, 
kunne vi have været mange 
lere.
 Siden sommerferien har 
vi modtaget rigtig mange 
henvendelser angående 
skoleskift, og der går for 
tiden næsten ikke en dag, 
uden vi bliver ringet op af 
forældre, som ønsker et 
skoleskifte. Desværre må 

vi fortælle dem, at vores 
grænse for at modtage ele-
ver nu er nået. Vi har på 
skolen en politik om, at vi 
helst ikke vil have klasser 
med over 24 elever, og som 
det ser ud netop nu, har 
vi: 23 elever i 0. klasse. 24 
elever i 1. klasse. 23 elever 
i 2. klasse og 25 elever i 3. 
klasse. Derudover står der 
elever på venteliste til både 
1. og 2. klasse. 
 Der er dog stadig mulig-
hed for at skifte til vores 
3. klasse, som vi for nuvæ-
rende har delt i to klasser, 
selvom de »kun« er 25. Der 
er endvidere plads i 4. klas-
se. 
 Det er selvfølgelig rigtig 
dejligt med den store inte-
resse, og vi vil naturligvis 
også gerne have vores klas-
ser fyldt op. Men vi er også 
nødt til at have fokus på, 
at vi ikke ødelægger noget 
af det gode vi har. Nogle af 

rådet
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dem som er skiftet har jo 
netop efterspurgt et min-
dre og trygt miljø for deres 
børn, dette skulle vi gerne 
kunne blive ved med at til-
byde. 
 Det gør også noget ved 
skolens kultur, når man 
modtager så mange nye 
elever. I løbet af de sidste 
3 år, har skolen som nævnt 
fordoblet elevtallet, derfor 
handler det i høj grad om, 
at vi skal have skabt en ny 
fælles kultur. 
 I dette skoleår har vi 
igangsat forskellige initia-
tiver, som skal være med 
til at give os en »vi fornem-
melse« samt være med til 
at skabe en skole, hvor der 
er plads til forskellighed 
og accept af hinanden på 
tværs af klasserne. Vi har 
også arbejdet med at skabe 
et fælles sprog. 
 Som konkrete eksempler 
på arbejdet kan nævnes: 
• Mentor ordning – Hvor 
eleverne samarbejder på 
tværs af klasserne. Her har 
vi virkelig oplevet, at de 
store elever har taget an-
svar, og for de mindste ele-
ver har det været en hjælp i 
forhold til at føle sig mere 
tryg på skolen. 
• Sprogpolitik – Vi har fået 
udarbejdet en ny sprogpo-
litik, som kan indes på 
skolens hjemmeside. Der 
bliver løbende arbejdet 
med sprogpolitikken i klas-
serne. 
• Morgensang – Vi starter 
dagen fælles med fokus på 
den gode skoledag. Fød-

selsdage bliver nævnt, og 
vi lærer at synge de samme 
sange. 
• Legepatrulje – For at 
skabe trivsel i frikvarterer-
ne, og fokus på at alle børn 
skal have nogen at lege 
med, har vi etableret en le-
gepatrulje (5. og 6. klasse). 
UV assistenter – Det er al-
tid godt med lere hænder, 
som kan hjælpe som vikar, 
i lektiecafeen eller blot som 
støtte i klassen for de ele-
ver, som har ekstra behov. 
 Derfor valgte vi i star-
ten af skoleåret at ansætte 
yderligere 2 UV assisten-
ter, Lasse og Maja. Sam-
men med Helle og Susanne 
bidrager de til at skabe in-
klusion samt god trivsel på 
skolen. 
 UUV – I forbindelse med 
den understøttende under-
visning er et af vores mål, 
at skabe trivsel og tryghed 
på skolen. Eleverne vil 
komme til at arbejde med 
skolens værdier »FRUGT«, 
som står for: Fællesskab, 
Respekt, Udvikling, Glæde 
og Tryghed. 
 Det med at få skabt et 
fælles sprog og en fælles 
kultur, synes vi er vigtigt. 
Det er det, som skal være 
afsættet for den fremtidige 
Stauning Skole. Og nu hvor 
de forskellige klasser er 

fyldt op, og vi ikke behøver 
forholde os til, at der hele 
tiden kommer nye elever 
til, kan vi i stedet lægge alt 
vores fokus på at skabe ver-
dens bedste læringsmiljø, 
så alle elever trives og lærer 
mest muligt.

Håber at I alle får en 
rigtig dejlig jul og et 
lykkebringende nytår!

/Jakob

Afsat penge til en 
forundersøgelse af 
projektet.
Ud over dette, er der også 
afsat penge til nye stian-
læg i kommunen. Der er 
de senere år anvendt ca. 3 
mio. kr. pr. år til stianlæg. 
I årene 2016 til 2018 er der 
afsat 20 mio. 
 I venstregruppen er vi 
rigtig godt tilfredse med 
resultatet, og personligt 
glæder jeg mig især over, at 
vi bevarer nuværende råd-
husstruktur og ikke bruger 
200 mio. på et »prestige« 
byggeri. Desuden er det 
glædeligt, at der sker en 
opnormering i planafde-
lingen således, at de kan 
nå til bunds i de mange an-
søgninger på vindmøller, 
biogas o.l. Det forlyder, at 
nogle af ansøgningerne har 
ligget i tre år, uden der er 
kigget på dem. Det er hver-
ken tilfredsstillende for an-
søger eller for de naboer, 
som bekymrer sig.

/Jakob
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Jazzfestivalen satser på 
at der skal ligge 
mange jazz-billetter under 
juletræerne.

Præcis en måned før jul er 
billetterne til jazz på Sta-
uning Havn i august må-
ned, klar til salg. 
- Der er mange der har øn-
sket lere billet-løsninger 

og det har vi så lavet i år, 
siger Elsebeth Nielsen der 
står for billetsalget til jazz-
festivalen. 
- Vi har fx gjort det mu-
ligt for vore gæster at købe 
lere af vore produkter i 
én og samme pakke. Det 
er nemmere med ét klik 
og man sparer også en del 
gebyrer, smiler en tilfreds 
billetansvarlig. 

 Der er bl.a. en camping-
pakke inkl. 2 partout-
billetter, men der er også 
luksusudgaven med over-
natning på Hotel Fjordgår-
den og 4 x spisning. 
 Den populære Partout-
billet inkl. den store jazz-
iske-frokost om lørdagen, 
er naturligvis også at inde 
på hylden over billettyper.

Jazz i julegave
De seneste par år har Ring-
købing Fjord Jazz Festival 
med stigende succes, solgt 
billetter op til jul. 
- Vi oplever at mange af 
vore gæster ønsker sig jazz-
billetter i julegave og pri-
sen er rigtig god og passer 
meget godt til folks jule-
gavebudget, siger Elsebeth 
Nielsen. 
 Festivalen forventer der-
for at antallet overstiger 
sidste år, hvor der lå mange 
jazzbilletter under juletræ-
erne i de små hjem.

Endnu engang 
et stort blandet 
program
Kombinationen af Jazz-
koncerter på tre scener og 
én scene med alt muligt 
andet musik, som ikke 
nødvendigvis er Jazz, kan 
gæsterne rigtig godt lide. 

Billetsalget til 

jazz i stauning er startet
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- Folk kommer pga. jazz-
musikken, men de leste 
kan også godt lide at der 
er et alternativ, siger Flem-
ming Jørgensen, der boo-
ker alle 30-35 bands der 
optræder 11.-13. august til 
Jazzfestivalen på Stauning 
Havn.

Kirkekoncert 
igen i 2016?
- Vi har kontakt til en me-
get populær sangerinde, 
siger Flemming Jørgensen. 
- Vi satser faktisk på en 
dobbeltkoncert, som bety-
der at hun samme aften vil 

give koncert hele to gange i 
Stauning Kirke. Hvem hun 
er, vil den hemmeligheds-
fulde Flemming Jørgensen 
dog ikke ud med endnu.
 Tidligere har både Debbie 
Cameron, Bobo Moreno, 
Willy Egmose og Skjern 
Mandskor med stor suc-
ces tyvstartet jazzfestivalen 
med koncerter i Stauning 
Kirke dagen før jazzfestiva-
len egentlig starter på Sta-
uning Havn. 

Billetsalget
Billetterne sælges via 
hjemmesiden www.ringkø-
bingfjordjazz.dk, men fra 
1. december kan de også 
købes hos LokalBrugsen i 
Stauning, SuperBrugsen i 

Skjern og Landbobankens 
afdelinger i Ringkøbing, 
Tarm og Hvide Sande.
 I 2016 er det 6. gang Ring-
købing Fjord Jazz Festival 
afholdes.

Med venlig hilsen
Ringkøbing Fjord 

Jazz Festival 
11.-13. august 2016

www.ringkøbingfjordjazz.dk

v/Mark Frederik Sørensen
Formand 

og presseansvarlig
Mobil: 4096 0007

HUSK
onsdaG 4. Maj 2016 kl. 1730

LOPPEMARKED 
i dejbjerG MissionsHus

Har du »lopper« du gerne vil af med til os, gem 

dem gerne og tirsdag 3. maj kan de afleveres 

ved Missionshuset i tiden 18.30 til 20.30. 

Har du ikke mulighed for dette, henter vi gerne 

i samme tidsrum. ring blot til Kaj Østergaard 

4062 9544.

Mvh dejbjerg IM
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Orientering fra

Menighedsråd
når et nyt kirkeår 
begynder første søndag i 
advent, begynder også et 
nyt år for menighedsrådet. 

Det medfører valg af for-
mand og næstformand. 
Menighedsrådet er valgt for 
en 4-årig periode, men der 
skal foretages formands-
valg hver år.

• Formand: 
Jørn Gert Christensen.

• Næstformand: 
Karsten Lauridsen.

• Kasser: 
Bente Mortensen.

• Personale kontakt: 
Anne Grethe Larsen.

• Sekretær: 
Karsten Lauridsen.

• Formand for 
valgbestyrelsen: 
Søren Nielsen.

• Kirkeværge: 
Anna Olga, valgt 
udenfor menighedsrådet.

Menighedsrådet har fast-
lagt det kommende års 
møder og arrangementer 
således:

Menighedsrådsmøder: 
Dejbjerglund Efterskole 
kl. 19:

13-1-2016, 15-3-2016, 26-
5-2016, 25-8-2016, 11-10 
2016 og 1-11-2016.

Arrangementer:
Torsdag 10-12-2015 
i Kirken, vi synger julen 
ind.

Fredag 29-1-2016 kl.14
Vinterfest i Missionshuset. 
Gæst Erik Påbøl.

Fredag 18-3-2016 kl. 19.30 
Kirkekoncert ved 
Villy Egemoses voksenkor.

Fredag 20-5-2016 
Sogneudlugt. Sdr. Omme 
fængsels kirke, program 
følger.

Der vil blive afholdt orien-
teringsmøde og opstillings-
møde i forbindelse med 
valg til nyt menighedsråd i 
efteråret 2016.
 De kommende år vil vi 
foretage nogle små repara-
tioner af graver bygning og 
kappellet. Det drejer sig om 
udskiftning af vægventiler 
og maling af bygninger.
 Vi har nedsat et kirke-
gårdsudvalg, som skal 
komme med ideer/udkast 
omkring plænebegravelser, 
skovkirkegård m.m.
 Samtidig skal vi have la-
vet nogle retningslinjer for 
gravsten fra sløjfede grave. 
Skal de væk eller stilles ud 
til kanten?
 Det nye år byder på spæn-
dende opgaver omkring 
kirken og kirkens arealer. 
 I efteråret 2016 er der 
valg til menighedsrådet, 
info følger.

Menighedsrådet ønsker 
alle en glædelig Jul og et 
godt Nytår.

Med venlig hilsen 
Jørn Gert Christensen.
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lokalarkiverne havde 
årsmøde i skjern mandag 
den 16. november hos 
Innovest i skjern. Fra 
Dejbjerg var vi to af sted.

Det startede med et indlæg 
ved Carsten Bille Petersen 
og Anna-Mette Hoffmann 
Christensen fra Frivillig-
heds- og ildsjæleakademi-
et, i daglig tale kaldet FIA.
 De har fokus på alle si-
der af det frivillige arbejde. 
Skal være med til at løfte 
frivilligheden i Ringkø-
bing- Skjern kommune 
og på sigt i hele landet, 
da det er en af de første af 
sin art i Danmark. Og det 
vil man gøre ved kurser, 
foredrag,konferencer og 
events. 
 Her kan nævnes en inspi-
rationsaften om integration 
af lygtninge og indvandere 
i foreningslivet. Og man 
er i gang med at arrange-
re en match dag med alle 
ungdomuddannelserne i 
kommunen. De skal mø-
des med idrætsforeninger, 
Røde Kors o.l. for at spore 
ind på frivillighedstanken. 
 Få en viden om vigtighe-
den af frivillighedsarbejdet 
og hvad det betyder for den 
enkelte og samfundet. I sid-
ste ende er ønsket, at nogle 
af de unge melder sig til at 
blive en del af det frivillige 
arbejde i lokalområdet.
 Der var også en orien-

tering om Naturens Rige 
App-en ved Jakob Poo Al-
bæk.
 Lasse Justesen fra Ring-
købing-Skjern Museum 
fortalte om et skoleprojekt, 
som Per Lunde Lauridsen 
har planer om at gennem-
føre i samarbejde med mu-
seer og arkiver i kommu-
nen. At det kan være med 
til at styrke samarbejdet 
mellem skole og arkiverne. 
Eleverne vil få mere viden 
om den lokale historie, da 
arkiverne sidder inde med 
viden, som kan formidle 
kulturarven til næste gene-
ration.
 Formandsberetningen for 
Arkiv Samvirke blev alagt 
af Birgitte Rahbek.
 Der har været afholdt 
kurser i bl.a. billedregistre-
ring og Arkibas.
 Der blev også nævnt, at 
der havde været fokus på 
formidling. Og her blev 
nævnt
 Facebook hvor man kun-
ne  oprette en gruppe for sit 
Arkiv og på den måde blive 
set og hørt. Og desuden 
kunne lægge billeder ind, 
hvis man var medlem af 
gruppen. Den fælles hjem-
meside har ligget lidt stille 
den sidste tid.
 Økonomien blev også 
vendt. Indtil nu har kom-
munen stillet en til rådig-
hed til at administrere øko-
nomi og regninger. Men 
dette er blevet ændret og 
bestyrelsen har fået en kas-
serer. Og hvor der før var 
momsfritagelse, skal der 

nu betales moms. Det bety-
der at pengene ikke rækker 
så langt som før. Og den 
fælles indkøb af materialer 
er også ophørt.
 Efter kaffen var var der 
snak om hvordan der blev 
gjort noget seriøst ved Hi-
storisk Atlas. Meningerne 
var meget delte, nogle be-
grundelser var, at det blev 
en ekstra arbejdsbyrde for 
arkiverne, når man skulle 
inde materialet om de ste-
der, som kunne være inte-
ressante, at få med i Histo-
risk Atlas.
 Andre mente, at det kun-
ne være en god måde at 
»sælge« sig selv på. Turist-
foreningen kunne være en 
mulig samarbejdspartner. 
En arbejdsgruppe kunne 
også nedsættes til at taste 
oplysningerne ind,og arki-
verne kunne melde ind til 
denne. Desuden er det ikke 
omkostningsfri, men alle 
var enige om at Vestjylland 
ikke skal forblive et tomt 
område på kortet.
 En snak om hvordan kur-
suspengene kunne stræk-
kes længere, var der også 
lere bud på. Et var at der 
blev lavet Erfagrupper, et 
andet at der blev indført 
begrænsning på hvor meget 
konsulenten kunne bruges 
i den enkelte lokal arkiv. Et 
tredje var at konsulenten 
inviterede til kvartalsmø-
der, hvor de, som havde 
behov for det kunne samles 
til snak og fælles undervis-
ning.

/bll

Arkivet
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November 2015

så er jagten på sit højeste                                    
Vi blev lidt snydt for det 
gode sommervej i år, men 
vi har haft en fantastisk 
sensommer og efterår at 
fryde os over.

Som varsling om efterår 
er det fantastiske syn af de 
mange gæs, som trækker 
hen over himlen morgen 
og aften samt de ekstreme 
skift i vejret. Skoven skif-
ter farve, og der har været 
muligheder for at opleve 
kronhjortens rungende 
brunstbrøl. 
 Jagtesæsonen er nu på sit 
højeste og det til stor glæ-
de for os jægere, men for 
andre ikke jægere, er det 
måske ind imellem lidt en 
irritation.
 Midt i en gåtur kan man 
møde et skilt med informa-
tion om, at skoven er luk-
ket på grund af jagt, hvilket 
medfører, at den planlagte 
gangrute skal ændres. Til 
dette vil jeg kun appellere 
til, at vi alle- både jægere 
og vandrende tager opti-
male hensyn til hinanden.
 Jagtleje er en, ikke uvæ-
sentlig, indtægtskilde, der 
bidrager til driften af pri-
vatejede skove. Det bety-
der, at en vildt venlig plan-
lægning af skovdriften kan 

betale sig, til stor glæde 
for alle, der nyder at fær-
des i skovene. Det er bare 
meget vigtigt at reglerne 
for færdsel i skoven bliver 
overholdt. 
 Løstgående hunde er, 
ifølge reglerne for færdsel i 
skovene, ikke tilladt. Bliver 
yngel og moderdyr adskilt 
fra hinanden af en hund, 
resulterer det nemt i, at de 
ikke inder sammen igen, 
hvilket resulterer i at yng-
len går til.
Vi har netop afsluttet vores 
årlige sognejagt, hvor 17 
jægere og ire hunde hav-
de en fantastisk dag. Men 
forud for dagen havde jagt-
foreningens bestyrelse ind-
gået aftaler med de enkelte 
lodsejere. 
 Traditionen tro var efter-
skolen vært med dejlig mor-
genkaffe fra Hanne & Co’s 

køkken, og efter en hygge-
lig og livlig snak mødtes vi 
til en kort parole, hvor der 
blev fremlagt en plan over, 
hvordan jagten skulle for-
løbe. Der blev bl.a. aftalt, at 
der maksimum måtte sky-
des på råvildt en gang per 
såt, med mindre andet var 
aftalt med lodsejeren.
 Vejret var lot, og humøret 
højt, så forudsætningerne 
for en god dag var absolut 
til stede. 
 Planen var, at vi i løbet af 
formiddagen skulle igen-
nem ire områder, eller det 
man i jagtsprog kalder så-
ter.
 Vi startede med Bøgholt 
skov, hvorefter vi drev 
igennem en stor majsmark 
op ad Stauning skel.  Derfra 
gik turen videre til Sonja og 
Jørn Christensens skov og 
derfra ned over Stampen. 

jagt eningen

Generalforsamling
i dejbjerg jagtforening

på dejbjerglund efterskole

onsdag 3. februar 2016 kl. 19:30
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Formiddagens sidste såt 
var oliebjerget.
 Jagtudbyttet om formid-
dagen blev to stykker rå-
vildt og to snepper, hvilket 
var meget int. Der blev set 
meget mere i form af rå-
vildt, dåvildt, harer og fa-
saner.
 Frokostpakken blev ind-
taget på Nystedvej 4, hvil-
ket samtidig var en god 
anledning til at drøfte for-
middagens oplevelser med 
hinanden. Der var jægere, 
der skød forbi, og andre 
der ikke ik skudt, hvor en 
god chance bød sig, hvilket 
gav anledning til sjove be-
mærkninger. 
 Om eftermiddagen skulle 
vi igennem tre såter. Vi 

startede med den store 
majsmark vest for Dejbjerg 
by og derfra videre til majs-
marken nord for Sandager-
vej og vest for Uglbjergvej. 
Vi måtte dog på disse to 
såter nøjes med naturople-
velsen og god motion.
Tredje såt blev det store 
stykke med pil ved Lem, 
hvor der blev nedlagt en 
hare. Derudover blev der 
set sneppe og råvildt. 
 Som afslutning på dagens 
jagt holdt vi vildtparade på 
efterskolens parkerings-
plads. Vildtet tilfalder 
lodsejerne, men da ingen 
af dem var interesseret i at 
modtage det, blev det solgt 
på auktion iblandt jæger-
ne.
 To stykker råvildt, to 
snepper og en hare var da-
gens resultat, hvilket vi var 
rigtig godt tilfredse med. 
Der var rig mulighed for at 
skyde mere råvildt, hvilket 
vi dog valgte ikke at gøre.
Ifølge traditionen invite-
res lodsejerne til spisning 
på efterskolen om aftenen 
sammen med jægerne. Det 
var som sædvanlig Hannes 
fantastiske mad der var på 
menuen.
 Som oftest beder vi Han-
ne om at lade fantasien 
bestemme menuen, og i år 
blev zebra en del af hoved-
retten, hvilket gav god an-
ledning til en masse sjove 
bemærkninger under spis-
ningen. Zebra kød smager 
fantastisk godt.
 I løbet af aftenen havde 
bestyrelsen arrangeret un-

derholdning i form af en 
quiz og amerikansk lot-
teri med sponsorgaver fra 
Brugsen i Lem, Korsholm 
i Skjern, samt JK jagt og 
iskeri i Ringkøbing. Des-
uden var der jægere, der 
havde sponsoreret dyre-
kølle og vildtspegepølser. 
 Mange tak til lodsejere, 
efterskolen, jægere og 
sponsorer som jo alt sam-
men er en forudsætning 
for, at et sådant arrange-
ment kan blive en reailtet.
 Til slut vil jeg gerne be-
nytte lejligheden til at øn-
ske alle en god jul og et 
godt nytår. 
 Selvom julen er en travl 
periode, håber jeg, der bli-
ver tid til jagt og naturople-
velser for såvel jægere som 
andre naturelskere.

/Alex Olesen
  
 

fastelavn
På bundsbÆk MØlle

sæt allerede nu X 
i kalenderen 

søndag 7. febr.
følg grupperne 
dejbjerg info og

 stauning på facebook,
her vil der komme 

yderligere info omkring 
arrangementet.

DeJbJerg sOgneblaD  41

Jagtforeningen.indd   2 12/14/2015   11:57:57 AM



Stål og Teknik

Smedevej 2 • 6900 Skjern
9735 1066 • mail@carl-c.dk

Fabrikation • Ingeniør • Handelsvirke
Højspændingsmaster

Højspændingsbeslag • Antennemaster
Projektmaster • Parabolmaster

Stålopgaver

Se os på internettet på:
www.carl-c.dk
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LEVENDE HISTORIE
Ringkøbing-Skjern Museum

Bundsbæk Mølle

Dejbjerg Jernalder
Oplev også vores 12 
andre besøgssteder GRATIS

SYNSTEST
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Nyhedsbrev 
november 2015

Aktiviteter og arrangemen-
ter mv. siden sidst:  

- Børnene løb eller cyklede 
ca. 52.000 kr. ind ved mo-
tionsløbet i oktober.  Godt 
gået !!
- Støtteforeningen solgte 
kaffe mv. ved skolebestyrel-
sens foredrag i november 
med Rune Strøm. Mange 
tak til alle kagebagerne- og 
sælgerne. 
- Velux-serveringsjobbet 

er alyst, da man alligevel 
ikke havde behov for eks-
tern hjælp. Tak til de, som 
havde meldt sig til jobbet. 
Vi vender tilbage en anden 
gang.

Kommende aktiviteter/
arrangementer/
opgaver:
- TAK til alle som bidrager 
og indsamler aviser.
…..og vi bliver ved også i 
2016. 
 Støtteforeningens avis-
indsamling, som ikke er 

omfattet af en kommunal 
aftale, fortsætter. Så bliv 
endelig ved med at stille 
pap og papir til side til os 
!!
- Årets bankospil afholdes 
fredag den 29. januar 2016 
kl. 19.30. Sæt X i kalende-
ren allerede nu. 
- Vore minibusserne kan 
lejes, når de ikke bruges 
til elevtransport. Kontakt 
Laila Dyrholm (23230522) 
for yderligere info og book-
ning. 

Dit bidrag er også 
vigtigt…
- Vi mangler chauffører til 
minibusserne. Er du inte-
resseret – eller kender du 
måske en, som kunne være 
interesseret – hører vi me-
get gerne fra dig. Ring til 
Ditte Skovby (2122 7858), 
Laila Dyrholm (2323 
0522), Lisbeth Christensen 
(2443 9030) eller til Ivan 
Holm (2242 2959). 

- Støtteforeningens akti-
viteter, herunder særligt 
busdriften, er afhængig af 
kontingentindbetalinger-
ne. Se yderligere om sat-
ser og betalingsmåder på 
hjemmesiden. 

Find os på www.stauning-
dejbjerg.dk og Følg os på 
www.facebook.com/støtte-
foreningen
                                        Med 

venlig hilsen 
Ditte Skovby

formand
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Ringkjøbing Landbobank har altid sat en ære i at 
bakke op om egnens lokale foreninger. Det er en 
forpligtelse, men også en stor fornøjelse. 

på tasker, på håndklæder, langs boldbaner osv. 
Kort sagt: Overalt i lokalområdet. 

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud, som giver 
dig overblik og tryghed. 

Ønsker du vores 
opbakning?

 - ring og få en god  
økonomisnak
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post@landbobanken.dk  /  www.landbobanken.dk
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DEJBJERG 
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:
JANUAR 
 Fredag 1. kl. 16.00 Indsamling til Bibelselskabet
 Søndag 3. kl. 10.30 Hellig Tre Konger
 Søndag 10.  Ingen
 Søndag 17. kl. 10.30 Radio Ådalen     
 Søndag 24. kl.   9.00
 Søndag 31. kl. 10.30     
          
FEBRUAR

 Søndag 7. kl 10.30 Familiegudstjeneste. Indsamling  
 Søndag 14.  Ingen 
 Søndag 21. kl.  9.00  
 Søndag 28. kl. 10.30 Esben Lunde Larsen  
    
MARTS

 Søndag 6. kl. 10.30   
 Søndag 13. kl.   9.00 v/ Claus Thomas Nielsen
 Søndag 20. kl. 10.30 ELM’s sangkor, Skjern medvirker
 Torsdag 24. kl. 19.30 Skærtorsdag Nadvergudstjeneste                     
 Fredag 25. kl.   9.00 Langfredag            
 Søndag 27. kl. 10.30 Påskedag   Indsamling           
 Mandag 28. kl. 10.30 2. Påskedag. Altergang

Vinterfesten:  Fredag 29. januar kl.14 inviterer Menighedsrådet til vinterfest 

   i Dejbjerg Missionshus. Invitationen gælder alle i sognet såvel

   som tidligere Dejbjerg-borgere. Dagens gæst er fhv. sognepræst 

   Erik Påbøl Andersen, Hvide Sande, der vil fortælle om sit liv. 

   KIRKEBILEN kan benyttes.                

                                   

Pensionist-  Torsdag 31. marts kl.14.30 er alle pensionister – også tidligere 

sammenkomst:  Dejbjerg-folk – meget velkomne til en hyggelig eftermiddag i 

   præstegården.  Esther og Kristen i præstegården: Korsgaard 

   Thomsen, Skjern vil fortælle om en efterårsrejse med Hurtigruten 

   langs Norges kyst.  KIRKEBILEN kan benyttes.
                                                                  .                          
RADIO »ÅDALEN«: Hver søndag kl.16.30-18 transmitteres der gudstjeneste fra en af 
   egnens kirker på følgende frekvenser: 96.4 , 107.1 og  107.5

Kirkebilen:  Bestilles senest dagen før på 9734 1158         

 Lona og Jørgen Pedersen                          

Kirke & Sogn.indd   1 12/15/2015   12:01:13 AM
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VELKOMMEN 
TIL DIN OG VORES BANK

 
Vi gør alt for at lære dig at kende og giver dig den rådgivning,  

du fortjener. Hos os får du skarpe priser, en direkte kontakt til din  
personlige rådgiver og en netbank, der bare virker.

Og vi går op i det samme, som du gør.  
Vi engagerer os i lokalsamfundet, fordi livet også leves efter arbejde

i foreningerne, klubberne og det lokale initiativ.

Velkommen. 

 vestjyskbank.dk/skjern

Vestjysk Bank.indd   1 12/14/2015   12:00:48 PM
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dFra vision til virkelighed

Privat Erhverv Landbrug

hansenlarsen.dk

Vi bygger på
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princippet

1
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