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Vejret i Danmark er uforud-
sigeligt. April måned sluttede 
med snebyger og gik over i 
maj med næsten sommervejr 
fra starten. 

Vi syntes at sne på den tid af året 
virkede helt forkert, men dette er 
hændt før. I avisen kunne man 
læse at den 15. maj for 75 år siden 
var der faldet sne på  Ringkøbing-
egnen.
 Juni var igen i sommerhumør, 
varm og dejlig. Fuglene kvidrede, 
så det var en lyst at høre på.
 Nu begynder man at tænke på 
ferie og afslapning. Pause fra 
hverdagens gøremål og travlhed. 
Måske ud og se, prøve noget, som 
kan give noget til »opleveren«. 
Eller blot slappe af og selv be-
stemme farten.
 Pause fra hverdagen! 
 I en avis kunne man for nylig 
læse at pausen var en truet art.
 I 1964 sang man med på 
dansktop sangen: »Tag en pause 
i en time eller to.....« med Eugen 
Tajmer. Og på et tidspunkt havde 
DR pauseisken ledsaget af klas-
sisk musik, hvis der var ophold i 
udsendelserne. 
 Den gang var der tid til at holde 
pauser. I dag føles det mere, som 
om man skal være i gang hele ti-
den. Måske ikke fysisk, for krop-
pen siger fra når den ikke kan 
mere. Men mentalt er vi på det 
meste af tiden. Vi har travlt med 
at blive underholdt af alverdens 
medier. Ikke, at det som sådan er 
negativt, da det kan give inspira-
tion til kreative ting, og man kan 
hurtigt få et svar på sine spørgs-
mål inde på nettet. Men nogle 
hjerner kan trænge til ro en gang 
imellem, både små og store. 
 Så tag en pause 

i en time eller to!
 For tiden går mange unge men-
nesker til eksamen. De har ikke 
tid til den store afslapning. Men 
efter forhåbentlig veloverstået 
eksamen kan også de nyde en vel-
fortjent ferie eller pause, inden de 
skal starte på noget nyt.
 Bundsbæk Mølle har i foråret 
haft lere ting at byde på. I på-
sken åbnede sæsonen. Der kunne 
man stifte bekendtskab med de-
res to udstillinger, en om ulven 
med oplysninger og perspektiv 
om hvordan man ser på ulven i 
Danmark. Man har ikke kun fo-
kus på debatten om ulven i dag, 
men også den historiske vinkel af 
ulvens tilstedeværelse i Danmark 
gennem 10.000 år.
 Den anden udstilling, Sundhed 
i Danmark, handler om udviklin-
gen fra overtro til det vi kender i 
dag.
 Dejbjerggården, som ejes af 
FDF i Skjern skal udvides til 
2017. Målet er, at det skal blive 
mere attraktivt at ville leje den. 
Flere og lere vil gerne have mere 
moderne forhold, når de skal leje. 
Man håber, at blive færdig med 
udvidelsen til den nye sæson 
2017, hvor lejren fylder 50 år.
 Lene Sommer har etableret 
virksomheden Lene Sommer de-
sign. Hun tilbyder kurser i hånd-
værk og design på landets skoler. 
Faget Håndværk og Design bliver 
obligatorisk i folkeskolen efter 
sommerferien. Hun tilrettelæg-
ger kurserne ud fra de behov der 
måtte være for både elever og un-
dervisere, samt skolens midler og 
faciliteter. 
 Hun har undervist i faget på 
lere skoler over 23 år, så hendes 
kompetencer er i orden. Samt ta-
ger hun kursus på VIACampus i 
Århus på Entrepreneurs-hiplin-
jen.

 Har hjulpet lere skoler i områ-
det til at blive klædt på til det nye 
fag.
 Planen på sigt er, at hun vil lave 
nogle forskellige værktøjskasser, 
som kan benyttes af kursisterne.
 I april blev der uddelt priser i 
for bedste danske design. Rosa 
Tolnov Clausen fra Dejbjerg ik 
hovedprisen i kategorien Feel 
Good. Hun har sammen med Den 
Erhvervsdrivende Fond Blindes 
Arbejde udviklet hvad der i be-
grundelsenbeskrives som »en 
taktik værktøjskasse, der gør det 
muligt at inddrage blinde vævere 
som meddesignere og opfordrer 
os til at »se med ingrene«, opleve 
verden gennem en andens per-
spektiv og oversætte den blinde 
vævers oplevelse for os«. Samar-
bejdet opstod som en del af Rosa 
T. Clausens afgangsprojekt fra 
Designskolen i Kolding.
 Stauning SFO havde i foråret 
rekorduge. De ville lave deres 
egen Rekordbog. Rekorderne 
kunne være hvor mange kiks kan 
man have i munden på en gang, 
hvor lang en slange kan man byg-
ge i sandkassen, hvor mange børn 
kan være i Støtteforeningens bus. 
Man vil lave en bog, hvor rekor-
derne bliver skrevet i. De er også 
sendt ind til Børnenes Rekordbog 
- hvem ved måske kan vi læse om 
en af rekordforsøgene, og læse at 
det er børn fra Stauning SFO der 
har sat denne rekord.
 Vi kan se frem til, efter hvad de 
sagde i fjernsynet en god jordbær 
sæson i år. Solen har været godt 
for bærrene. Hyldene blomstre 
også nu og ser lotte ud. Måske 
skulle der laves hyldeblomst-
drik, som kan nydes en af de for-
håbentlig gode sommeraftner vi 
har i vente. 
 God sommer til alle. 

/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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Er det virkelig 10 år siden 
jeg blev konirmeret? Efter 
nærmere eftertanke pas-
ser det hvis meget godt:) 
Jeg kan se tilbage på 10 
spændende og fantastiske 
år.

Efter 7. klasse startede jeg 
på Skjern Kristne Friskole 
i 8. klasse, det var spæn-
dende for første gang at 
skulle starte i en ny klasse, 
jeg faldt hurtig til i den nye 
klasse og blev glad for at gå 
på skolen. 
 Efterfølgende var jeg på 
efterskole i 9. og 10. klasse 
på Solgården i Tarm. Jeg 

var rigtig glad for at gå på 
efterskolen! Det sociale 
fællesskab på efterskolen 

var helt vildt godt, det var 
rart at komme lidt hjem-
mefra og være sammen 
med jævnaldrende. Efter-
skoleopholdet gav gode 
tætte venskaber! Jeg ses 
stadig med lere af pigerne 
og det har været sjovt at 
følge hinanden efterfølgen-
de. 
 Efter 10. klasse startede 
jeg på Vestjysk Gymnasium 

i Tarm. Jeg kom i en rigtig 
god gymnasieklasse, hvor 
vi havde et rigtig godt sam-

menhold i klassen, selvom 
lektiemængden kunne var 
tyngende, så synes jeg de 
tre år gik rigtig hurtigt. 
 Gennem gymnasietiden 
fandt jeg ud af, hvilket fag-
område jeg ønskede at ud-
danne mig indenfor, det 
var især de samfundsfag-
lige fag som fangede min 
interesse. 
 Mens jeg gik på gymnasi-
et arbejdede jeg ved hjem-
meplejen i Skjern, et arbej-
de som jeg var rigtig glad 
for. Arbejdet var spænde-
ne, fordi jeg mødte mange 
forskellige mennesker i 
løbet af en arbejdsdag. In-
teressen for de samfunds-
faglige fag og arbejdet med 
mennesker førte til, at jeg 
efter gymnasietiden valgte 
at starte på Socialrådgiver 
uddannelsen i Holstebro. 
 Jeg blev hurtig bekræftet 

10 år efter
  min konirmation...

Betina er datter af Birgit og Svend 
Nørremark • V. Marupvej i Østersogn.
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i at jeg havde valgt rigtig i 
forhold til uddannelse, jeg 
lærte utrolig meget i løbet 
af de 3½ år, hvor jeg blandt 
andet var i praktik på døgn-
institutionen Østervang i 
Holstebro, hvor målgrup-
pen var anbragte børn og 
unge. Ved siden af studiet 
arbejdede jeg på en afskær-
met afdeling for demente 
i Vemb, jeg var rigtig glad 
for at arbejde på afdelingen 
og kan godt savne arbejdet 
på plejehjemmet. 
 5. juli 2014 ringede kir-

keklokkerne i Dejbjerg i 
Kirke. Det var dagen, hvor 
jeg gav det store JA til min 
mand Christian. Vi havde 
en helt fantastisk dag sam-
men med venner og fami-
lie. Efterfølgende holdt vi 
reception i Dejbjerg Missi-
onshus, hvor venner og fa-
milie var inviteret  Selve fe-
sten holdte vi på Clausager 
Kunstvirke i Rækker Mølle. 
Det var en dejlig dag, som 
vi begge ser tilbage på med 
stor glæde. 
 Vi bor i dag sammen i hus 

i Bur (12 km udenfor Hol-
stebro), vi er rigtig glade 
for at bo i Bur og er faldet 
rigtig godt til her. 
 Min mand og jeg er i fri-
tiden voksen-venner for 
en dreng på 5 år gennem 
organisationen Børns vok-
senvenner, dette indebære 
at vi har drengen på besøg 
engang imellem. Vi nyder 
at være voksen-venner, 
hvilket vi har været i 2 år 
nu. 
 En fast del af hverdagen 
er også IMU i Holstebro, 

Bryllupsbilled ved 
Dejbjerg Præstegårdssø.
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hvor vi er rigtig glade for 
at komme. Weekenderne 
bruger vi sammen med 
venner og familie, hvor vi 
også tit besøger mine for-
ældre i Dejbjerg. 
 Efter et langt og sejt ar-
bejde med bachelor skriv-
ning, blev jeg færdiguddan-
net socialrådgiver i januar 
i år. Bacheloren skrev jeg 
sammen med min studie-
gruppe. Jeg  har været i 
den samme studiegruppe 
næsten hele uddannelsen 
og vi har haft et rigtig godt 
samarbejde.  Det var dejligt at få afslut-

tet uddannelsen og nu glæ-
der jeg mig til at komme ud 
og afprøve faget i praksis.
Et af de største højdepunk-
ter i mit liv var, da min 
mand og jeg 21. maj 2016 
kl. 03.00 blev forældre til 
vores kære lille datter, som 
skal hedde Signe. 
 Signe blev født på Her-
ning sygehus og vejede 
3750 gram ved fødslen og 
var 50 cm lang. Vi nyder 
at være blevet forældre til 
vores lille pige, som stor 
trives og har det godt. 

 Hvad vil fremtiden så 
bringe? Efter min barsel 
har jeg takket ja tak til en 
stilling som socialrådgiver 
i leksjob afdelingen i Hol-
stebro, jeg glæder mig til 
efter barslen at skulle af-
prøve faget og få nye udfor-
dringer. 
 Jeg ser tilbage på de sid-
ste 10 år med stor taknem-
melighed og glæder mig 
til at se hvad fremtiden vil 
bringe. 

/Betina
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Farmand og Signe.

Lille smukke Signe.

DEJBJERG
LOKAL
HISTORISKE

ARKIV
Vi holder lukket i juli. 

Sommerferie.
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Lørdag 4. juni blev den 
årlige Dejbjergfest atter 
afholdt, og over 50 mand, 
i alle aldre mødte op og 
tilsammen gav vi hinanden 
en god aften. 

Kl. 17.30 mødte folk ind på 
Gl. Dejbjergvej hos Mads 
og Kristina, som havde 
ryddet garagen i anlednin-
gen. 
 Herinde blev aftensma-
den indtaget og snakken 
gik lystigt. Alle havde med-
bragt kød til den store grill 
og alle stillede også med 
forskellige salater til en 
stor fælles salatbuffet. 
 Børnebordet var praktisk 
opstillet ved siden af slush-
ice maskinen, som kunne 
hjælpe med at afkøle mun-
den på en skøn og varm 
sommeraften. Udenfor 
var der yderligere opstillet 
hoppeborg og andre spil 
holdt ligeledes børnene 
godt igang. 
 Ud på aftenen var der 
arrangeret konkurrencer 
ud fra en tipskupon. Både 
voksne og børn blev ud-
fordret i dysterne. Et andet 
indslag var da Rolf gav os 
nogle gode numre på tvær-
løjten. 
 Kaffe og kage blev senere 
på aften serveret på et stort 
fællesbord og ude ved bål-

pladsen kunne alle lave 
skumidusser, mens mør-
ket faldt på.

 En rigtig god aften var til 
ende. Tak for den store op-
bakning.           /ktl

Dejbjergfesten
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Vi kom til Dejbjerg i 1981 
og havde vel dengang ikke 
regnet med over 10 år i 
første embede, men sådan 
gik det altså ikke. 

Jeg husker, at da vi kom 
kørende gennem plantagen 
i den lejede lyttebil med 
ølkasserne plus de sam-
menskrabede og delvist 
hjemmelavede møbler på 
ladet; - da kiggede vi forun-
dret på hinanden, og en af 
os sagde noget i retning af: 
»Her er faktisk næsten lige 
så kønt som i Silkeborg!«. 
 Det var ved forårstide i 
begyndelsen af maj, og bø-
gen var netop sprunget ud! 
Med tiden har vi så opda-
get, at godt nok bli’r søer 
og skove og bakker herude 
aldrig så store og høje som 
dem, vi voksede op med.
 Men himlen er i stedet 
større og menneskene, som 
lever her på bakkeøen er 
anderledes og de gjorde 
indtryk på os. Så meget, 
at vi altså blev her efter de 
første 10 år, de næste 10 
osv. osv. Og nu er det 35 år 
siden.

Børnene kom til 
Vore to piger begyndte ef-
terhånden i legestue og 
skole; så fulgte videre sko-
legang og uddannelse, og 

pludselig blev der snakket 
om bryllup, og et års tid 
derefter skulle vi så forbe-
rede os på titel af bedste-
forældre!  
 Enhver kan nok forstå, at 
vi under disse omstændig-
heder slet ikke havde an-
ledning eller tid til at søge 
andet embede, og tænkte 
for øvrigt slet ikke på det(!) 
 Vi er blevet umanérlig 
godt behandlet af de skif-
tende menighedsråd og 
folk i sognet, som trofast 
sluttede op omkring kir-
kens og præstegårdens 
aktiviteter. Når vi nu ser 
tilbage, så er det med stor 
taknemmelighed over de 
mange år, at vi ik lov til at 
blive en del af livet og fæl-
lesskabet i Dejbjerg Sogn.

Præstepar på landet 
og i købstaden
Vi har oplevet det som en 
fordel at få lov at prøve 
kræfter med både land og 
by.
 Jeg har på samme tid 
virket som sognepræst på 
landet og bypræst med tre 
dejlige kolleger i Skjern. 
Det har været rigtig int 
at bygge et godt kollegialt 
samarbejde op, også fordi 
man vidste, at sognet nød 
godt af det. 
 Vi har været privilege-
rede med at bo i »en perle 

af en præstegård« (citat af 
tidl. biskop Elizabeth Dons 
Christensen) og med den 
omtalte opslutning om kir-
kens liv. 
 Lona har gennem årene 
været meget glad for sit 
virke som lærer i Skjern og 
vore børn har også nydt det 
– ikke mindst, da vi anskaf-
fede os en »ungdomsbil« 
til overvindelse af kilomet-
erne ud i den store verden!
 

2.
Selv er jeg født og opvokset 
på landet, men med kun 20 
tønder land var der selv-
følgelig ikke brug for mere 
end én forkarl, så det blev 
min storebror, og jeg blev 
ind imellem brugt som løs-
arbejder. 
 Derfor slog jeg mig på 
bogen og indså, at der nok 
aldrig ville blive en ordent-
lig landmand ud af mig (og 
heller ikke bankmand, som 
min mor gik og håbede). 
 Jeg måtte hellere få en 
anden uddannelse. Jeg 
passede hver sommer præ-
stens (naboens) blomster 

35 år efter
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ude og inde og ik derved 
adgang til at snuse lidt på 
hans kontor og låne en bog 
i ny og næ; - og om det var 
det, der gav mig færten ved 
jeg ikke – kun, at jeg i en al-
der af 15 år vidste, hvad jeg 
ville være – og 14 år senere 
skete det så.
 Men ingen træer gror 
som bekendt ind i him-
len – undtagen livets træ i 
Paradis -  og meget kontor-
arbejde kan faktisk betyde, 
at man lytter efter, når en 
traktor drøner forbi ude 
på vejen, og man kan godt 
misunde ham, der sidder 
med rattet i hænderne – 
eller håndværkeren, der 
kører hjem efter veludført 
dont.
 

Men alt har sin tid
– og enhver bestilling sin 
udløbsdato, og som regel 
er man selv klar over, hvor-
når det er. I dette forår har 
vi nok særlig intenst lagt 
mærke til bøgens udspring 
i lunden ned mod søen og 
nydt kirkeklokken i tårnet 
mod den røde vesthimmel. 
 Vi har altid sagt til hinan-
den, at: »Vi kommer aldrig 
fra Dejbjerg om foråret. 
Det er for smukt!«. Derfor 
har vi valgt efteråret. 
 Men et langt værre savn 
end de ydre rammer bliver 
nok savnet af fællesskab 
i en gudstjenestefejrende 
menighed, som har været 
uden sidestykke. Ofte med 
gæster udefra, andre gange 
var gæsterne sognets egne 
unge, der var hjemme på 

besøg ved jul og påsketid, 
og andre gange var det en 
lok unge, som dannede et 
band og berigede os med 
deres sang og musik under 
altergangen.
 Både i Dejbjerg og Skjern 
Kirker har vi været beriget 
med et helt usædvanlig int 
samarbejde i kirkebetje-
ning og menighedsråd, og 
det har været en uvurder-
lig gave for mig! Nøglen til 
det gode samarbejde er, at 
man taler sammen – og vel 
at mærke i øjenhøjde. At 
man altså er klar over, at 
problemer og udfordrin-
ger, som det jo hedder i 
dag, kun løses, når man 
vil det. Så kan man nemlig 
også!

Konirmanderne 
– husbesøgene og 
gudstjenestens fest
Hvis jeg med få ord skal 
beskrive noget af det aller-
vigtigste for mig i min tid 
som præst, så må det blive 
denne overskrift: konir-
manderne, husbesøgene og 
søndagens gudstjeneste. 

3.

I vores lilleputsogn har 
konirmanderne været ret 
vekslende i antal – mel-
lem 2 og 15 – men aldrig 
vekslende i den indstilling, 
som de har haft med hjem-
mefra. Super-loyale og mo-
tiverede har de altid været, 
så det har været en stor for-
nøjelse. 
 Dagen blev aldrig så godt 

begyndt som efter et par 
timer sammen i konir-
mandstuen. 
 Naturligvis var jeg deres 
præst, men samtidig også 
deres fortrolige kammerat. 
Det var i hvert fald idealet 
for mig, og det varmede, da 
jeg mødte en konirmand 
efter at jeg her i foråret 
havde sendt min afskeds-
ansøgning, og hendes re-
plik var følgende: »Hvad er 
det for noget, Jørgen? Ka’ 
du godt det?«. Så var det 
lige før man kom i tvivl, om 
man nu også havde gjort 
noget galt!
 En god ven og kollega gav 
mig engang det råd, at hvis 
jeg var træt og uoplagt, så 
skulle jeg bare ta’ ud og be-
søge folk i sognet. Det har 
jeg gjort – ikke nok, for 
det bliver aldrig nok! Der 
er altid lere, som venter 
– og det er heldigvis hel-
ler ikke præstens ansvar 
alene. Men jeg oplevede, at 
kollegaen havde ret; måske 
af egen erfaring, for bagef-
ter kunne man vende hjem 
med nye kræfter – og må-
ske et ensomt menneske en 
tak skyldig.
 Det er ret spændende om 
man nu kan inde ud af at 
være pensionist, for jeg har 
aldrig prøvet det før, men 
Lona har da et par års er-
faring, så hun kan jo blive 
min konsulent! Og des-
uden lytter vi jo ikke læn-
gere væk end vi stadigvæk 
kan nyde den helt uerstat-
telige natur på vores egn 
– engene og åen i Skjern, 

DEJBJERG SOGNEBLAD  11

35 år efter.indd   2 16-06-2016   11:50:32



skoven og heden heroppe  
i Dejbjerg, eller »Dejlig-
bjerg«, som min forgænger 
Hans Pedersen altid omtal-
te sognet – for øvrigt efter 
han rejste bort som pensio-
nist! 
 Og ikke bare naturen be-
holder vi – men lige så me-
get kirken/kirkerne, som 
gennem årene også blev 
»vore kirker«, hvor vi nu 
begge to skal til at slide kir-
kebænke. For det er i Dej-
bjerg og Skjerns to ældste 
bygninger, at livets vigtig-
ste besked skal hentes for 
os alle sammen – evange-
liet om Jesus Kristus og det 

rige, han bygger op iblandt 
os.
 Tilgivelsens, nådens og 
glædens befriende rige.
 Men selv om 35 år er lang 
tid – set fremad, så er det 
slet ikke så lang tid set bag-
over.
 Dér har gamle Grundtvig 
vist mere ret, når han for-
mulerer det sådan:

I går vi kom, i morgen alt
er vore dage sammentalt
men Jesus Kristus dine år
ej løber ud, mens verden 
står.

/Lona & Jørgen

INDRE 
MiSSiONs 

Program 
for juli kvartal
Søndag 14. august
 Samfundsudlugt
 program og tidspunkt 
 følger

Onsdag 17. august kl. 19.30
 Månedsmøde ved Svend 
 Erik Petersen, 
 tidligere lektor på KG
 Emne: Gud ønsker at 
 frelse alle mennesker. 
 EF.1, 3-14

Onsdag 7. september 
kl. 19.30
 Månedsmøde ved Kurt 
 Nielsen, lærer på 
 Videbæk Kristne Friskole
 Emne: Indbyrdes 
 kærlighed imellem 
 kristne. 1. Joh. 4, 7-12

Fredag 23. september 
kl. 19.30
 Familieaften ved lokale 
 kræfter.

Sæt x i kalenderen.!
Sognepræst Jørgen Pedersen har efter 35 år 
valgt at lade sig pensionere.
 Menighedsrådet er taknemmelig for det al-
tid gode samarbejde vi har, og som forskellige 
menighedsråd har haft, samtlige år gennem 
Jørgens trofaste gerning. 
 Derfor inviteres hele sognet, samt alle som 
har/har haft forbindelse til kirken, eller til Jørgen 
til gudstjeneste og afskedsreception. 

Arrangementet er 

søndag 18. september kl 9.30 
startende med 

høstgudstjeneste 
med efterfølgende brunch (kl. ca. 11.00) i:

Spisesalen på Dejbjerglund Efterskole 

Alle er velkomne
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Bornholmertur 6. klasse 
Stauning skole.

Mandag 23. maj skulle vi 
mødes på Skjern Station kl. 
9.25, hvor vi tog toget fra 
Skjern til Esbjerg. Derefter 
fra Esbjerg til København.
 Vi sad ire og ire i toget. 
Nogle af os spillede kort, 
mens andre sov. Da vi kom 
til København, gik vi i Ti-
voli. Så snart vi kom ind, 
var alle i gang med at prøve 
forlystelserne. 
 Det vildeste jeg prøvede, 
var himmelskibet, hvor 
man hænger 50 meter 
over jorden i to sæder, som 
hænger fast i en lang line. 
Forlystelsen snurrer rundt 
– det gav lidt brækfølelse. 
Jeg brækkede mig ikke, 
men vi så en, som gjorde. 
Heldigvis ramte det ikke 
os. 

 De leste af os spiste på 
en slags restaurant, hvor 
alle ik deres mad inden 
for et kvarter, men Mag-
nus Hindbo skulle vente 
en time og et kvarter på sin 
mad, fordi der kom en stor 
bestilling på 3.200 kr., og 
så kom han bagi køen.
 Efter Tivoli tog vi bussen 
over Øresundsbroen og vi-
dere gennem Sverige i en 
time. Omkring kl. 22 kom 
vi til færgen, hvor nogle af 
os købte ure, og andre køb-
te slik. Da vi kom til Rønne 
på Bornholm, var det ved 
at være midnat, og så skul-
le vi tage bussen til Stor-
løkke Feriepark i Allinge. 
På bussen sov halvdelen, 
men da valgte buschauffø-
ren så at tale virkelig højt 
i mikrofonen et par gange 
og vækkede de leste. Da vi 
kom til Storløkke feriepark 

kl. 01 om natten, skulle vi 
alle sammen tage dyne og 
pudebetræk på, og nogle 
gjorde det hurtigere end 
andre…..
 Næste dag – tirsdag – 
stod vi op kl 7.00 og skulle 
selv op at hente franskbrød 
til morgenmad. Vi boede i 
tre hytter, to drengehytter 
og en pigehytte. Så skulle vi 
ud på det, de kalder Nord-
turen, hvor vi tog bussen 
til Helligdomsklipperne og 
Jons Kapel. Fra Jons kapel 
skulle vi gå op og ned ad 
en klippesti i fem km for 
at komme til Vang, som er 
en by. Der var en bus, som 
kørte os hjem til hytterne.
 Onsdag stod vi op og 
lavede vores »morgenru-
tine«, som man siger. Om 
formiddagen lavede vi 
idrætsaktiviteter oppe ved 
feriecenterets multibane. 
Derefter skulle vi gå op til 
Hammershus – en frisk tur 
på 10 kilometer. Dagen in-
den var det mega varmt, så 
alle havde taget shorts og 
T-shirt på, og så regnede 
det! Da vi kom op til Ham-

Bornholm
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mershus, havde vi en time, 
hvor vi måtte gøre, hvad vi 
ville. 
 Et par af os var inde og 
spise på et rigtig dyrt sted 
i forhold til hvad man ik. 
En kop varm kakao med 
lødeskum (kaffe kop stør-
relse) kostede 42 kr. Så ik 
vi en to timers lang rund-
visning med en, der blev 
kaldt »krudtkællingen«, 
fordi hun har tilladelse til 
at skyde med kanoner. I de 
to timer fortalte hun hele 
historien om Hammers-
hus, og vi var oppe på selve 
ruinerne. 
 Da vi skulle hjem, måtte 
man selv bestemme, hvor-
dan man kom hjem. Ma-
thias, Daniel og jeg valgte 
at løbe. Da vi kom ind i Al-
linge, vidste vi ikke, hvor 
vi skulle hen, og ingen af 
os havde mobiler. Så vi var 
rundt ved mindst fem huse 
og spørge, hvor Storløkke 
feriepark lå. Og vi kom sta-
digvæk hjem en halv time 
før alle de andre. Men der 
var et problem: vi kunne 
ikke komme ind til nogen 
af vores hytter, for vi havde 

ingen nøgle. Så vi sad og 
ventede ved hyttedøren en 
halv time.
 Torsdag skulle vi på syd 
turen, hvor vi skulle køre 
i bus fra Allinge til Rytter-
knægten, som er det andet 
højeste punkt i Danmark og 
det højeste på Bornholm. 
Videre gik vi til Ekkodalen, 
hvor vi råbte »Hvad drik-
ker møller?«……. Ekkosva-
ret var: Øller. 
 Så tog vi ned til Dueodde, 
hvor stranden har noget af 
det ineste sand i Danmark. 
Vi var ret hurtigt videre. Så 
kom vi til Svaneke, hvor vi 
skulle prøvesmage nogle 
isk. Jeg prøvede én og ikke 
lere. Så havde vi halvan-
den time i byen, hvor vi 
måtte gøre det, vi havde 
lyst til. 
 Efter det tog vi til vores 
sidste stop ved paradis-
bakkerne, hvor vi gik hen 
til den 30 tons tunge rok-
kesten. Kris og jeg prøvede 
at løfte den. Det var tæt på, 
men vi ik den ikke løftet. 
Da vi kom hjem, tog vi i 
poolen. 
 Bagefter var hele klas-
sen ovre i pigehytten og se 
James Bond. Vi skulle ren-
gøre hele hytten og smøre 
madpakker til om freda-
gen. Vores hytte klarede 
rengøringen hurtigt, bare 
ikke jeg og Kris. Det tog lidt 
lang tid, fordi da andre var 
færdige, kom de jo og for-
styrrede os. Da vi skulle til 
at i seng, så vores værelse 
ud, som det gjorde før, alt-
så inden rengøringen.

 Fredag skulle vi op kl. 04 
og vi måtte ikke vække Kris 
bare et minut før kl. 04.00, 
så da vi gjorde det, blev han 
rimeligt sur. Om morgenen 
måtte Kris og jeg jo så til at 
rydde op igen, og det skulle 
jo gå lidt hurtigt, så da læ-
rerne kom for at tjekke vo-
res hytter, havde vi puttet 
nogle ting under sengen. 
Det viste sig så, at det var 
godt nok, vi blev »snuppet« 
i det, fordi mine kontakt-
linser lå i bunken. 
 Kl. 5.30 skulle vi køre, og 
10 timers rejse lå foran os. 
Da vi kom til Esbjerg, skul-
le vi vente en time på toget. 
I den tid havde jeg ingen 
penge, men da vi kom forbi 
en smoothie maskine, var 
jeg nødt til at låne penge, 
26 kr. Da jeg var halvvejs 
igennem, kunne jeg ikke 
drikke mere. Så jeg prø-
vede at sælge den og lavede 
en deal med Mathias. Vi 
skulle lave sten, saks, pa-
pir. Hvis jeg vandt, skulle 
han betale 15 kr. for resten 
af den. Hvis jeg tabte, måt-
te han få den gratis. Bedst 
ud af en. Og jeg tabte.
 Da vi kom til Skjern, kom 
alle forældre med lag og 
det hele og tog imod os. De 
havde jo sådan savnet os. 
Mor og far var rigtig glade 
for at se mig igen – knap 
så glade for at gense min 
madpakke fra om manda-
gen i tasken….. ha ha
 Det var det, jeg ville for-
tælle om vores bornhol-
mertur. 

/Magnus Nielsen
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UDlugten
Fredag 20. maj drog 56 
oplagte Dejbjerg-boere 
afsted på Menigheds-
rådets udlugt. 

Kl. 13 afgik bussen med 
Thorvald som chauffør og 
med sommerlige fælles-
sange kørte vi mod Helge 
Engelbrechts Musikgalle-
riet i Ansager. 
 Helge og hans frue Rie 
tog imod os og underholdt 
med sang og fortællinger 
fra deres liv. De er begge 
dygtige og levende fortæl-
lere og vi ik et par rigtige 
gode timer i deres selskab. 
 Vi ik serveret kaffe og 
hjemmebagt kage un-
dervejs. Til sidst var der 
mulighed for at se Helges 
mors hus, Englehuset, som 

var rigt udsmykket overalt 
med engle. Bl.a var der ma-
let engle på hendes B&O 
telefon! Scenen og haven 
hvor der afholdes sommer-
koncerter kunne vi ligele-
des se.
 Næste stop på turen 
var fængselskirken inde i 
Sdr Omme Fængsel, hvor 
præst Kirsten Esbjerg tog 
imod os med en kop kaffe. 
Der måtte ikke fotograferes 
derinde, hvorfor der ikke er 
billeder fra dette besøg. 
 Kirsten fortalte om kir-
kens opståen bl.a med en 
kirkebygning som tidligere 
havde været hestestald. 
 Det var spændende at få 
indsigt i de indsattes hver-
dag med de begrænsninger 
og afsavn dette liv har, men 
også hvad kirken betyder 

netop i dette miljø. 
 Et hellested hvor fan-
gerne bl.a kan opleve fred 
og en anden dagsorden og 
værdisæt end hverdagen 
for dem ellers byder på. En  
kontrast til dagens første 
stop i Musikgalleriet.
 Nu var det blevet tid til 
aftensmaden og denne blev 
indtaget på Sdr. Omme 
Kro. Menuen stod på bl.a 
langtidsstegt kalvekød og 
hjemmelavet is. Og ja; - det 
smagte ikke så ringe end-
da!
 På hjemturen i bussen var 
det blevet tid til et par af-
tenssange og pastor Jørgen 
Pedersen sluttede en rigtig 
god dag af for os med en 
andagt, inden vi sagde far-
vel og tak til hinanden.

/kl
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 • Firegastester til juste-

  ring af benzinmotorer

 • Sodgastester til justering 

  af dieselmotorer

  Rullefelt:

 • Kontrol og justering 

  af bilen under belastning

 • Speedometertest, 

  effektmåling

 • Servicearbejde

 • Motorreparationer

 • Forsikringsskader

LEDING AUTO
v/Kristian Stigkær • Ledingvej 1

9735 3094

Bredgade 24 A • 6900 Skjern

5052 5634
www.adriana-wellness.dk

Bredgade 66 • 6900 Skjern

9735 0337
skjern@sportigan.dk
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Det er lykkedes at få 
tegnet tilstrækkeligt med 
kontrakter om bredbånd, 
så der nu til efteråret 
etableres bredbånd i 
Dejbjerg by. 

Det giver mulighed for 
hurtigt og stabilt internet 
og mulighed for også at 
vælge tv pakke leveret via 
bredbånd. Det overlødig-
gør antenner og paraboler.
 Desværre er det i denne 
omgang kun noget, der kan 
tilbydes indenfor byskil-
tene. Kommunen har ind-
gået aftale med RAH Ener-

giMidt om, at de skal levere 
en løsning i det meste af 
Ringkøbing-Skjern Kom-
mune, men idet selskabet 
kan søge om tilskudsmid-
ler fra kommunen, så er 
der et andet selskab der 
har indbragt en sag for EU 
kommissionen, fordi de 
mener, at der er tale om 
konkurrenceforvridning. 
 Indtil denne sag er af-
gjort, vil der ikke blive sat 
en kampagne i gang uden-
for byskiltene, idet det 
netop er i disse områder, 
der er behov for at søge om 
tilskud. 
 Dog er det vigtigt, at vi 
udenfor byskiltene fort-
sat giver forhåndstilsagn 
om, at vi ønsker bredbånd. 
RAH EnergiMidt vil tage 
fat på de områder, hvor 
lest har meldt, at de øn-
sker bredbånd. Gå derfor 
ind på RAH Energimidt.dk 
og registrer din interesse 
(det er ikke en endelig for-
pligtende bestilling).
 Vi har i Dejbjerg udpe-
get nogle velkomst am-
bassadører, som vil byde 
velkommen til tillyttere 
til Dejbjerg Sogn. Det er 
Gitte Christiansen, Vivi 
Wulff og Flemming Becker, 
der har været så venlige at 
stille sig til rådighed. De vil 
få til opgave at tage ud til 
nye tillyttere og informe-
re dem om de tilbud, vort 
sogn har. Det er vigtigt, at 

nye borgere bliver en del af 
fællesskabet, så de hurtigt 
føler sig tilrette i vort sogn. 
Kommunen har i øvrigt en 
række tillytter guides som 
har haft indkaldt et kick-off 
møde, hvor de har drøftet 
med velkomst ambassa-
dørerne, hvordan opgaven 
kan løses.
 Vi vil igangsætte et arbej-
de med at få lavet en vel-
komstfolder, der kan udde-
les til nye borgere, hvor vi 
kan samle oplysninger, der 
kan være nyttige for tillyt-
tere.
 Til efteråret har vi planer 
om at gennemføre en fæl-
lesspisning i samarbejde 
med menighedsrådet i 
lighed med det, der blev 
afholdt i 2015. Nærmere 
oplysninger vil komme på 
hjemmesiden og forment-
lig også i næste sogneblad.
 I ønskes en god sommer, 
som forhåbentlig vil give os 
noget dejligt vejr.

Lars Jørgensen
Formand for 

Dejbjerg Sogneforening

DejbjergSogneforening
Information fra
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Marianne, Ditte og Jørgen 
har sat hinanden stævne 
i et sommerhus på Klitten 
for at genopleve/mindes 
deres konirmation for 25 
år siden.

Tænk, at tiden går så hur-
tigt, at det allerede er 25 år 
siden, siger de alle tre sam-
stemmende.

Havde I glædet jer længe 
og inderligt, til jeres 
konirmation?
Ja, - selvfølgelig. Vi havde 
super godt vejr i dagene 
op til, og håbede på, at det 
også ville blive godt vejr 
den 14. april.

Da I alle tre gik på Skjern 
Kristne Friskole, betød det 
så noget for jer, at blive 

konirmeret i Dejbjerg 
Kirke, i stedet for sammen 
med jeres klassekammera-
ter fra friskolen?

Ja, - for Ditte betød det no-
get, fordi hun er døbt der. 
Det er Jørgen og Marianne 
også, men de gik på DE i 1. 
og 2. klasse, så de kendte 
godt de ire andre.

Hvormange konirmander 
var I på dagen?
Jørgen Thorø Lauridsen, 
Jacob Holst Hansen, Jim-
mi Bol Jakobsen, Karsten 
Oest Jacobsen, Mads 
Krogh Laugesen, Marianne 
Thorø Lauridsen og Ditte 
Bollerup.

Kan I huske hvor I købte 
tøjet både til dagen og 2. 
dagen?
J: Hos Mister i Skjern, 2. 

3x25 års konirmander
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dags trøjen var en 
Ball-trøje.
M: En Franca model
D: Noget matros-agtigt 
(kan ikke huske det).

Hvor blev jeres fester 
holdt?
J+M: V. Marupvej 5. 
Ditte på Teglbakken 2 til 
frokost og Becks Hotel til 
middag om aftenen.

Hvad var menuen?
J+M: Tarteletter, 
Hamburgerryg
Hjemmelavet is.
D: Tarteletter m/rejer
Flæskesteg m/rødkål osv., 
Bananasplit.

Hvormange var med 
til festen?

J+M: Ca. 40-50 personer.
D: 56 på Becks Hotel. 
Bedsteforældre og faddere 
til frokost hjemme.

Har I set hinanden 
meget side?
Vi har haft god kontakt, da 
vi har været sammen på 
Blåkilde, HF, rejser osv. Vi 
tre ses ca. en gang om året, 
men Marianne og Ditte ses 
3-4 gange om året.

Har I nogle episoder 
I især kan huske,  fra jeres 
store dag?
Pastor Jørgen Pedersens 
tale til os konirmander 
omhandlede Hugo-spillet 
fra TV2, hvor man hele 
tiden skal træffe nogle valg 
her i livet, og det er vigtigt.

Jørgen og Marianne havde 
lavet stavefejl i deres sang 
til mor og far. Der var 
et D i gjort, og nogle af 
gæsterne udbrød: »Hvis 
man skriver D i gjort, skal 
man have sin ende smurt«.

Kan I huske hvad I ik 
af gaver?
M: Cykel, Smykker, 
Kamera (træk op), Plaid, 
Bog: Joey fra DeGrassie 
Junior High.
J: Cykel, Bjørn Borg kæde, 
Kamera (træk op), Tiger 
plaid.
D: Cykel, Kamera, Rejse til 
Gardasøen sammen med 
min bedstemor, Smykker 
+ 3.500 kr.

Hvor er I i livet nu?
M: Gift, 3 børn, bor i 
Mejrup, skolepædagog 
på Den Kristne Friskole i 
Holstebro.
J: Gift, 3 børn, bor i Dej-
bjerg på V. Marupvej, 
koordinator ved Fami-
lieCentret i Ringkøbing-
Skjern Kommune.
D: Gift, 2 børn, bor i Ræk-
ker Mølle, Pædagog på 
SkjernÅ Skolen. Læser til 
lærer i Nr. Nissum.

/alb
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God•Aften•Aktiv
Kom og vær med til en aktiv aften for både 
skolebørn og forældre. 

Der vil være mulighed for at:
• Spille bold i hallen
• Springe i trampolinerne
• Springe på redskaberne
• Lære nye rytmiske sekvenser 
• Synge i mikrofon 
• Kreative aktiviteter
 og meget mere 

FREDAG 16. SEPTEMBER KL.18.30-24
I DEJBJERGLUND HALLEN

Pris: 25 kr/pers. 
(Prisen dækker kaffe/kage, 
eller saft og fransk hotdog)

Vi ses Dejbjerglund Hallen
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JULI

Lørdag 2. kl. 13.00 Skjern Havekreds • Havevandringer i Højmark (13-16)
Søndag 10. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke • Gudstjeneste v/Claus Thomas Nielsen
Søndag 24. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke • Gudstjeneste v/Poul Ivan Madsen
Søndag 31. kl. 9.00 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste 

AUGUST

Søndag 7  kl. 10.30 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste
Søndag 14. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste
Søndag 14. kl. ? Indre Mission  
   Samfundsudlugt – program og tidspunkt følger
Onsdag 17. kl. 19.30 Indre Mission  Månedsmøde v/Svend Erik 
Pedersen, tidl. KG
Søndag 21.  Museet    Høstdag i Bundsbæk
Torsdag 25. kl. 19.00 Menighedsrådet 
   Menighedsrådsmøde på Dejbjerglund Efterskole
Lørdag 27. kl. 10.00 Støtteforeningen  Papirindsamling (10-12)
Søndag 28. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste
Søndag 28.  Museet    Høstdag i Bundsbæk

SEPTEMBER

Torsdag 1. kl. 20.00 Skjern Havekreds 
   Lysfest hos Jytte og Per, Fredensgade 7 (20-22)
Søndag 4. kl. 10.30 Dejbjerg Kirke  Gudstjeneste
Søndag 4.  Museet    Store pløjedag i Bundsbæk
Tirsdag 6. kl. 19.00 Museet og biavlerforeningen 
   Lær om bier og biavl på skolebigården
Onsdag 7. kl. 19.30 Indre Mission  
   Månedsmøde v/Kurt Nielsen, lærer i Videbæk
Søndag 11.  Museet
   Kræmmermarked og hestevognsopvisning
Fredag 16. kl. 18.30 Dejbjerglund Hallen 
   God-aften-aktiv for forældre og børn (18.30-24)
Lørdag 24. kl. 10.00 Havekredsen Vestjylland 
   Plantemarked i Tambours Have (10-13)
Søndag 18. kl. 9.30 Dejbjerg Kirke  
   Høstgudstjeneste og afskedsgudstjeneste

Fredag 23. kl. 19.30 Indre Mission  Familieaften ved lokale kræfter
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Under en blå forårshimmel 
har SpotLight junior-/teen-
klub fra Dejbjerg været på 
lejr. Lejren foregik i Spej-
derhytten ved Gl. Sogn. 

Heldigvis har vi i SpotLight 
en lok herlige børn/unge 
mennesker, som altid er 
klar på en udfordring og 
på lejren blev der brug for 
både friskhed og vovemod, 
fortæller Henriette Laurid-
sen.
 Efter ankomst til lejren 
var der orienteringsløb i 
området, der blev dystet i 
forskellige discipliner bl.a. 
stafetten, strandtur og hur-
tigsjippning.
 Da frokosten var indtaget 
var det tid til en omklæd-
ning, for nu skulle der byg-
ges svedehytter. Turen gik 

til den lille strand ved Gl. 
Sogn kirke, hvor to svede-
hytter skulle opføres. Der 
blev gravet og lagt presen-
ning på, og snart efter sad 
vi i hytterne og kunne nyde 

varmen fra de bålopvarme-
de sten. Der var saunagus 
i hytterne og når varmen 
blev for meget gik turen ud 
til en afkølende dukkert i 
Ringkøbing fjord.
 Eftermiddagen bød på 
lejrbål, rundbold og forbe-
redelse til vores festaften.
 Ved 18-tiden spredte sig 
en dejlig duft af mad og der 
blev kaldt til lejrmiddag 
med læskesteg, rødkål og 
brunede kartoler.
 Det store samtale emne 
var nu, om der mon ville 
være natløb?
 Det var der selvfølgelig. 
En festlig lejraften med 
underholdning og quiz blev 
afsluttet med et drabeligt 
natløb rundt i området.  

SpotLight
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 Flere krigere var dukket 
op for at teste lejrdeltager-
nes mod, og man må sige at 
det blev testet. Vi har nogle 
meget modige børn/unge 
mennesker i SpotLight, så 
trods lere skræmmende 
effekter på natløbet klare-
de alle sig igennem.
 Søndag bød på gudstjene-
ste, frokost og oprydning. 
En herlig lejr, med en her-
lig lok unge lejrdeltagere, 
slutter Henriette Laurid-
sen.

/hl
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Maj 2016

Aktiviteter og 
arrangementer mv. 
siden sidst:
 Ved avisindsamlingen 
lørdag den 17. maj 2016 
blev der indsamlet 5.850 
kg. papir og 5.350 kg. pap.  
 Vi siger mange tak til alle, 
der gav en hånd med ved 
indsamlingen. Også tak til 
jer, som stillede pap og pa-
pir ud til os.
 Vi har på medlemslisten 
trukket vinderne af festi-
valbilletter. Tillykke til de 
heldige:

Partoutbillet til 
Ringkøbing Fjord Jazz: 
Familien Bech Laursen.
- Louise og Morten Kjær.

Dagsbillet til 
Bork Havnefest:

- Lundgård Omfugning
- Luna og Oliver Kiede.

Kommende aktiviteter/
arrangementer/opgaver:
 Støtteforeningen slår 
en mad&drikke bod op til 
U&I´s aktivitetsdag lørdag 
den 4. juni 2016. Vi håber 
på et rigtig godt salg. Tak 
til alle dem, som bager til 
dagen.
 Vi håber også på stor op-
bakning til næste avisind-
samling lørdag 27. august 
2016. Husk at stille ud til 
os & meld dig gerne alle-
rede nu som hjælper på da-
gen. Ring eller sms til Ole 
Lauridsen på 5168 4951.
 Efter sommerferien kø-
rer vi kun med en minibus 
mod hidtil to busser. Årsa-
gen er, at vi ikke kan inde 
nok frivillige chauffører til 
to busser. Vi benytter lej-

ligheden til at sige TUSIND 
TAK til de, der får hjulene 
til at rulle nu, tidligere og 
fremover.
 Vi har pt. kun knap 50 
medlemmer..!? Det er alt 
for lidt og skyldes forment-
lig, at mange endnu ikke 
har fået betalt kontingent 
for i år. Men det kan nås 
endnu, og vi vil så gerne, at 
vi er lidt lere:

Kontingent 2016:
Husstand: 200 kr.
Enkelt person: 100 kr.
Firma: 500 kr.

Ekstra busbidrag 
(frivilligt): 500 kr.

Du kan overføre beløbet til 
konto 7788 – 1086043 (op-
lys dit navn og gerne også 
evt. mailadr.)

Du kan også alevere pen-
gene kontant til: Kasserer 
Laila Dyrholm, Fjordpar-
ken 28, Stauning
 Find os på:
www.stauning-dejbjerg.dk 
og Følg os på:
www.facebook.com/støtte-
foreningen

Med venlig hilsen
Ditte Skovby, formand

Nyhedsbrev
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Skjern Havekreds
Plantemarked 11. juni

Så oprandt dagen for ha-
vekredsens årlige plante-
marked. I år var vi tilbage 
på pladsen foran pakhuset. 
Markedet var fra kl. 10 – 
12, men allerede lidt over 
8.30 kom de første biler 
fulde af planter. Det gjaldt 
jo om at få en god plads. 
 Da standene var gjort 
klar, serverede bestyrelsen 
kaffe og rundstykker til 
de handlende. Nogle kom 
langvejs fra. Der var i alt 12 
stande – og masser af plan-
ter. Hovedparten var stau-
der af alle slags og størrel-
ser, men også en del buske 
og små træer, desuden et 
par stande med tilbehør til 
haven. 
 Sådan en formiddag er 
for havenørder, hvor man 
kan få suppleret sin plan-
tesamling – også med de 
mere specielle planter, som 

ikke er så almindelige. Pri-
serne var også meget rime-
lige og alle planter af en in 
kvalitet. Alle de handlende 
har det jo som deres hobby 
og sælger bare af deres 
overskud. 
 Vejret var med os med 
int solskin og tilpas tem-
peratur, og der var jævnt 
med kunder hele tiden. De 
handlende syntes da også, 
at salget var rimeligt.

/lrå

Kommende 
arrangementer 
i havekredsen:
Havevandring/åbne 
haver/orangeri
lørdag 2. juli fra kl. 19.00 
– 16.00 holder vi havevan-
dring hos:
Olga og Frank, Nymøllevej 
10, Højmark
Else Marie og Torkil, Ny-
møllevej 11, Højmark.

 Vi starter på Nymøllevej 
10 og efterfølgende til nr. 
11, hvor der er mulighed 
for at nyde medbragt kaffe 
i haven.
Entré kr. 20/30 for medl./
ikke medl. for to haver.

Torsdag 1. sept. kl. 20-22 
lysfest i Jytte og Pers have 
Fredensgade 7, Skjern.

 Kom og oplev en aften-
stemning, hvor hele haven 
vil være oplyst af lamper og 
fyrfadslys.
 Vi serverer et glas vin 
samt kaffe og kage.
 Alysning i tilfælde af 
kraftigt regnvejr. 
(Ring evt. på 2329 2235).
Entré kr. 30/40 for medl./
ikke medl.

Lørdag 24. sept. kl. 10-13
Vestjylland afdeling 
arrangerer plantemarked 
i Tambours Have

Skjern Havekreds
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Bredmosevej 31, 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 haverelate-

rede ting. Tambours Have 
har også plantesalg. 
 Madkurven kan med-
bringes; der er mulighed 
for at købe kaffe, kage, 
øl og vand i kiosken. Alle 
både medlemmer og ikke-
medlemmer er velkomne 
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 bestyrelsen for 
afd. Vestjylland – se 
www.haveselskabet.dk

Karla og Villy Mortensen.

Side 1: 
Lilian Bjerg

Vue over plantemarkedet 
på Pakhuspladsen.

Karen Nygård.
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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

Proil Optik Skjern · Bredgade 52 · 6900 Skjern · tlf. 9735 4888 · www.proiloptik.dk
Proil Optik Skjern 

Bredgade 52 · 6900 Skjern · tlf. 9735 4888  
bredgade-skjern@proiloptik.dk  

www.proiloptik.dk
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Referat fra 
generalforsamlingen 
27. april 2016

Aftenen startede med fæl-
les spisning for de ca. 60 
tilmeldte forud for general-
forsamlingen.

Menuen bestod af:
• Indonesisk rejesuppe 
med rejer
Hovedret:
• Tærte m/kylling – røget 
mørbrad m/guacamole – 
lakseroulade – torskefor-
ret – hvidløgsmarineret re-
jer – bagte gulerødder m/
nøddepesto – rucolasalat 
– perlespeltsalat – kyllinge 
crispies – pasta i pesto
• Kaffe m/havtorne is – 
nøddetærte – små vand-
bakkelser

Under spisningen blev der 
sunget et par sange og An-
ker Clausen startede med 
kort at fortælle om de før-
ste år på efterskolen, da det 
bliver det 30. elevhold, der 
starter efter sommerferien 
i år.
 Efter spisningen gik man 
i foredragssalen og gene-
ralforsamlingen startede..

Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Valg af protokolfører 
og stemmetællere.

• Bestyrelsen og forstande-
ren alægger beretning.
• Det reviderede regnskab 
forelægges til godkendelse.
Indkomne forslag
• Valg af bestyrelsesmed-
lemmer og suppleanter. • 
På valg er: Erling Gaasdal, 
Svend Stensig, Heidi Bro 
og Kristina Møller Nielsen.
10. klasses udvikling.
•Eventuelt.

1. Erik Lund blev foreslået 
og valgt som dirigent og 
konstaterede, at general-
forsamlingen var lovlig 
varslet.
2. Alice blev valgt som pro-
tokolfører.
3. Formanden Erling Gaas-
dals beretning: 
2015 har set fra bestyrel-
sens side været et roligt år: 
almindelig drift af skolen 
og tid til at se fremad. Der 
er blevet ansat en ny PR/
kommunikations medar-
bejder, da det er utrolig 
vigtigt med rekruttering af 
elever fremadrettet; kon-
kurrencen har aldrig været 
større, men vi har elevtil-
meldinger nok. 
 Der var ca. 700 til åbent 
hus i september og 150 i ja-
nuar, men tiden gør, at der 
er fokus på det hele tiden. 
Vores V-regering lægger 
op til, at der sker en redu-
cering af statstilskuddet 
på ca. 2% pr. år de næste 

4 år, så konklusionen er, 
at hvis vi er i stand til at 
skabe fuldt hus, så er der 
også grundlag for at skabe 
en god økonomi på skolen, 
og det er noget, vi selv kan 
gøre noget ved. 
 Når man kommer ud med 
et resultat på 2 millioner i 
overskud, er der ikke no-
get at klage over udadtil. 
– I forbindelse med ny PR 
kom også diskussionen om 
nyt logo, men skolen be-

Efterskolen
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holder eksisterende logo, 
dog lyttes teksten lidt, og 
tidligere elever har sagt, at 
logoet skal der ikke røres 
ved. 
 Fra ledelsens side bliver 
der gjort meget for hånd-
bold-, fodbold- og golfaf-
taler, så der bliver en bred 
søgning for eleverne. Vi ser 
lyst på fremtiden, så da der 
blev udvidet fra 102 til 128 
elever var der trin 1 og trin 
2: at bygge et nyt spring- og 
dansecenter, fordi vi skal 
tiltrække de elever og læ-
rere, der vil gymnastikken.. 
 Der er nedsat en arbejds-
gruppe, og man har været 
på den første tur til Svend-
borg for at se på eventuelle 
muligheder. Målet er, at vi i 
skoleåret 2017/18 kan ind-
vie de nye faciliteter. Der 
er lang vej endnu; men vi 
har elevgrundlaget, og vi 
tror på, at inansieringen 
kommer på plads og kon-
takter arkitekten hen over 
sommeren, så håber, at vi 
inden vi mødes her om 1 
år igen, skulle være klar 
til at gå i gang. Det bliver 
spændende, fordi skolen 
så kommer 5 skridt foran 
dem, vi konkurrerer med, 
hårde vilkår, men sådan er 
det… 
 I år har vi brugt penge 
på at fremtidssikre vores 
energiforsyning med ny 
varmecentral til ca. 1 mil-
lion (den gamle holdt ca. 11 
år), der laver varme både 
til skolen og idrætshallen. 
 Efterskoleforeningen har 
på årsmødet vedtaget, at 

man som efterskole skal 
tage et socialt større ansvar 
(få integreret udenlandske 
medborgere), for at ret-
færdiggøre, at vi får stats-
tilskud. Det er vi med på i 
bestyrelsen, men det bliver 
i skolens tempo – gerne i 
samarbejde med Ringkø-
bing-Skjern Kommune, 
men der går måske 3-4 år, 
før vi kan se effekt af det 
herude.
 Hvad angår medarbej-
dere, sker der også udskift-
ninger. Alice har meddelt 
efter 22 års ansættelse, at 
hun går på efterløn til ef-
teråret, så der skal indes 
en ny til kontoret, og efter-
som hun har været her så 
mange år, er det tid til at 
se på, hvordan administra-
tionen har udviklet sig, og 
hvilken person vi skal have 
ind til at overtage Alices 
opgaver, så det er en pro-
ces, skolen er i gang med 
nu. 
 Man forventer, at stil-
lingsopslaget er klar til 
august, og ca. 1. november 
bliver der ansat en ny på 
kontoret. Tak til medar-
bejdere, frivillige, Gitte og 
Kjeld og bestyrelsen for en 
god indsats.

Kjelds beretning: 
Dejbjerglund er en skole 
med kærlighed i hjertet, 
hvilket man bliver bekræf-
tet i hver morgen, man 
kommer over på skolen, 
f.eks. kommer man ind 
bagved en person, når man 
går direkte til eleverne, da 

der ofte er en årsag til en 
anden adfærd. 
 Der er udfordringer med 
e-cigaretter og snus. Ung-
dommen prøver af i dag; 
de accepterer ikke et nej, 
men det er tilladt at disku-
tere alt! Man må følge med 
tiden og kende sin alder og 
er en »far« for eleverne, så 
en syg pige syntes, det kun-
ne være hyggeligt at ligge 
hjemme på vores sofa i 
privaten.., så Dejbjerglund 
tænker med hjertet, men 
det gør det ikke nemmere 
at være leder. 
 Vi har et genialt medar-
bejderteam med latter og 
smil. Vi har kreative dren-
ge/elever i år, der f.eks. 
hellere vil have et længere 
bad fremfor morgenmad. 
Her er grænserne og ram-
merne, klare principper til-
passet tiden. 
 10. klasse er spændende 
med Antorini (tidligere 
undervisningsminister) og 
Industriprojektet, der satte 
os i gang med at lære os at 
være samfunds-og studier-
elevant. 9. klasse er niveau-
delt: 
 Man skal tænke nyt og 
fremadrettet. Studietur 
med 10. klasse til går til 
London, Budapest og Bar-
celona og 9.kl. til Køben-
havn, hvor de selv får lov 
til at færdes rundt i Kø-
benhavn, og gevinsten er 
en billet til MacDonalds. 
Gymnastik, håndbold og 
fodbold er altid grundlæg-
gende for Dejbjerglund Ef-
terskole. 
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 Fodbold prioriteres nu 
med Ringkøbing-Skjern 
sammen. Der er samar-
bejde med U&I med ryt-
megymnastik, tumbling 
uden konkurrence, golf og 
ridning. 
 Der er i år ansat 4 nye læ-
rere, 2 lærere er på barsel, 
hvilket der er nogle drenge, 
som har udnyttet. Der er 
ingen pædagogiske tiltag, 
men vi koncentrerer os om 
at få nogle skibe i land, der 
er søsat. 
 Vi har forsøgt at få nogle 
elever til at hjælpe med 
praktiske opgaver, så vi 
købte en minilæsser, og 
nogle drenge har været 
med i skoven og fjerne 
ukrudt, så der har  været 
gang i motorsaven. I løbet 
af kort tid havde de fejlag-
tigt fældet 60 bøgetræer i 
stedet for hægel. De mente, 
der skulle ryddes op! 
 Elevtallet er fyldt op frem-
adrettet, ca. 20% frafalder, 
men vi er privilegerede 
med fuldt hus tre år frem. 
Der er en god stemning; 
det er glade og energiske 
elever, dygtige medarbej-
dere og en bestyrelse ikke 
af navn men af gavn. Dog 
bliver der brugt mere tid 
på at få eleverne til at fun-
gere. Tak til medarbejdere, 
bestyrelse, elevforening, 
hallen, kiosk og frivillige og 
dejligt fremmøde til gene-
ralforsamlingen. 
 
Spørgsmål: 
 Elever optaget til næste 
skoleår: 128 budgetteret 

men optaget 133.        
4. Regnskabet gennemgået 
af Erling Gaasdal: lot re-
sultat på 2.130.000 mod 
budgetteret 1.733.000. 
Godt ramt på undervis-
ning, kostafdelingen og 
større lønudgifter (opnor-
meret). Der er højere ko-
studgifter på grund af, at 
mange elever bliver i week-
enden. 
 Administration har haft 
merudgifter grundet PR 
strategi. Formålet med 
overskuddet er at spare 
op til nye faciliteter. Den 
langfristede gæld er af-
draget med kr. 1,5 million 
(restgæld kr. 17 millioner); 
kortfristet gæld er afdraget 
med  2 millioner (restgæld 
kr. 5 millioner) i alt gæld 
22 millioner.  
 Ingen anmærkninger fra 
revisionen. 
5.Indkomne forslag: Ingen
6.Valg af bestyrelsemed-
lemmer og suppleanter: 
Alle genvalgt. Suppleanter 
Ole Strandbygaard og Ja-
cob Bjerregård genvalgt. 
7. 10. klasses udvikling: 
Naturvidenskabelig linje 
(fysik/kemi), sproglig/
samfundsfaglig linje (eks-
tra engelsk) og innovati-
onslinjen (I=iværksætter, 
innovative, initiativtage-
re…) erhvervsuddannelse, 
mange projekter; der er 
søgt tilskud hos Erasmus 
+ (insk + spansk skole-
klasse) (skype + video) og 
udveksling af elever. 
8. Evt: Spørgsmål 10. klas-
se udsat? Politikerne vil 

10. klasse. Dansk Industri 
modarbejder (Charlotte 
R.) 10. klasse er unik her 
og gør eleverne godt men-
neskeligt, de bliver stu-
dieparate og lærer at blive 
selvstændige. 
 KC:  Orienterede om, at 
Alice går på efterløn til 
efteråret, og det bliver en 
spændende udfordring 
med en ny på kontoret!
 Erling takkede Erik Lund 
for at være dirigent!
 Der blev i forbindelse 
med skolens kommende 
30.  elevhold fortalt skifte-
vis af Anker og Kjeld om de 
respektive 30 år (korte ind-
slag) og sunget sange fra:
1997: Du kom ind 
med livets forår 
2003: Café Måneskin 
2007: Linedanser  
2009: Giv os lyset tilbage – 
Forårsdag (Anne Linnet)
 Aftenen sluttede med kaf-
fe i spisesalen.
 Refferent Alice Laursen 
 Dirigent Erik Lund
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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

HUSK:

96 800 777

Frisøren for ham 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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Vækstmidler
I byrådet har vi besluttet at 
afsætte 40 mio. årligt i 4 år 
– i alt 160 mio. til projekter, 
der kan give vækst og udvik-
ling. 
 Vækstmidlerne er forank-
ret i økonomiudvalget, og 
det er muligt at søge mid-
ler fra vækstpuljen for såvel 
borgere, virksomheder, for-
eninger og andre med gode 
projekter, der kan tiltrække 
lere borgere og arbejdsplad-
ser til kommunen. Desværre 
er vi nu begyndt at »klatte« 
pengene væk til projekter 
som, efter min mening, ikke 
har noget med vækst at gøre.
 Bl.a. har Økonomiudvalget 
godkendt at støtte et projekt 
i Hvide Sande, hvor man øn-
sker at bygge en legeplads 
og skaterbane, der er givet 
tilsagn om at støtte en 1700 
tals byfest i Ringkøbing, 
samt givet positive tilkende-
givelser omkring en skater-
bane i Ringkøbing. 
 Alle ine projekter, men 
skaber de arbejdspladser og 
vækst? 
 De penge vi har afsat til 
vækst, har vi fået ved at sæt-
te skatten op, samtidig med 
at vi har sparet voldsomt på 
ældreområdet og andre ste-
der, hvis pengene alligevel 
ikke skal bruges til rigtige 
vækstfremmende tiltag, så 
jeg gerne, at vi i stedet rul-
lede vores skattestigning 
tilbage, og lod folk beholde 

pengene i egne lommer. Al-
ternativt kunne vi rulle nog-
le af de besparelser, vi har 
foretaget på ældreområdet 
tilbage. Ingen tvivl om, at 
vi her har skåret helt ind til 
benet og måske mere til. Det 
kunne også være en mulig-
hed, at bruge penge på bør-
neområdet, hvor vi i RKSK 
har meget lave normeringer 
inden for dagpleje, børne-
haver og ikke mindst sko-
leområdet, hvor tildelingen 
per elev er mere end 6000 
kr. lavere end landsgennem-
snittet.
 I det en del af vækstmid-
lerne er penge, vi har sparet 
andre steder, hvor bespa-
relserne virkelig har kunnet 
mærkes, bør vi også være 
ekstra opmærksomme på, 
hvordan vi bruger pengene, 
det er ikke godt nok at bruge 
dem på legepladser og byfe-
ster. Jeg har derfor bedt om, 
at byrådet snarest drøfter 
kriterierne for uddeling af 
vækstpuljen.

Fiberbredbånd
Som jeg skrev om sidst, har 
Byrådet og kommunen, i ef-
terhånden nogle år, haft et 
stort ønske om, at alle kom-
munens borgere og virk-
somheder skulle kunne til-
bydes iberbredbånd. For at 
sikre at nettet når ud i selv 
den fjerneste afkrog af kom-
munen, er der afsat 70 mio. 
støttekroner, som skal bru-

ges som tilskud i de tyndt-
befolkede områder, hvor det 
ikke er rentabelt for ibersel-
skaber at udrulle bredbånd
Desværre har det vist sig, at 
kommunen ikke har over-
holdt de regler der gælder 
for et sådant udbud, hvorfor 
der er blevet klaget til EU 
kommissionen og statsfor-
valtningen. 
 Dette betyder, at RAH 
EnergiMidt i første omgang 
kun udruller bredbånd, hvor 
de er sikker på, at kunne 
gøre det uden kommunalt 
tilskud. I Stauning og Dej-
bjerg skal der være 40% 
tilslutning fra befolknin-
gen, for at man begynder 
udrulning. Når klagesagen 
er afgjort, forhåbentlig til 
kommunens fordel, vil man 
selvfølgelig fortsætte med 
den oprindelige udrulnings-
plan. 

RåDET
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Trykkerivej 3 • 6900 Skjern

9735 1388

LEM 
BAGERI

v/Johs.

9734 1088

Banktorvet 3 • Skjern • tlf. 9682 1333 • skjernbank.dk

Råd til livet

- hele livet...
Det er aldrig for tidligt og sjældent for sent 

at få en god pensionsordning. Kontakt os i dag,

og få råd til livet - hele livet!

Støt vore
annoncører
- de støtter 

os...
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Ny formand og nyt navn til 
Stauning-Dejbjerg-selskab 
med lere succes-projekter.
 
Stauning-Dejbjerg
Fjordindvest ApS har skif-
tet navn til Stauning-Dej-
bjerg Udvikling ApS, og be-
styrelsen har valgt Johnny 
Andersen, Stauning, til 
ny formand. Han aløser 
Harry Jensen, Stauning, 
som i 2009 sammen med 
ire andre tog initiativ til at 
stifte selskabet, der nu har 
27 ejere. 
 Initiativet skyldtes bl.a. et 
ønske om at holde den kon-
troversielle handelsmand 
Låsby Svendsen væk ved at 
opkøbe og nedrive dårligt 
vedligeholdte huse. Hvilket 
er lykkedes, på trods af at 
Låsby Svendsen i medierne 
erklærede, at nu ville han 
købe et hus i Stauning. 
 Selskabet har haft en 
række succeser med lokale 
projekter, der har forskøn-
net både Stauning og Dej-
bjerg og også gavnet og 
reddet lokale virksomhe-
der. Samtidig er kapitalen 
vokset fra 250.000 kr. til 
310.000 kr., hvoraf om-
kring 275.000 kr. er likvid 
kapital, der står klar til at 
investere i nye projekter. 

 »Det har også været en 
fornuftig forretning for sel-
skabets 27 ejere at støtte 
udviklingen i Stauning og 
Dejbjerg. For den enkelte 
er et indskud på 5.000 kr. 
blevet til 6.000 kr. i runde 
tal. Så jeg synes det er et 
godt tidspunkt at træde 
tilbage som formand, og 
samtidig er det sundt for 
selskabet, at der jævnligt 
kommer nye kræfter til«, 
siger Harry Jensen. Han 
erstattes i bestyrelsen af 
Birger T. Madsen, Sta-
uning. 
 Den nye formand, John-
ny Andersen, agter at fort-
sætter selskabets linje: »Vi 
går helst både med livrem 
og seler. Derfor investerer 
vi i projekter, der kan hvile 
i sig selv. Vi vil ikke, skal 
ikke sætte penge til. Det er 
andres penge, vi arbejder 
med. Det er vi meget be-
vidste om«, siger Johnny 
Andersen. 
 Den nye formand lægger 
ikke skjul på sin glæde over 
navneskiftet til Stauning-
Dejbjerg Udvikling: 
»Jeg har længe ment, at 
ordet »invest« ikke klin-
ger så godt i vores navn i 
forhold til hensigten med 
vort selskab. For i bund og 
grund er det jo udvikling i 

Stauning og Dejbjerg vi vil. 
 Jeg ved, at nogle forbin-
der ordet »invest« med 
proit. Og det er uheldigt, 
hvis selskabets navn står i 
vejen for, at lere kan få lyst 
til at blive medejere. 
 For proit til ejerne er slet 
ikke selskabets mål. Må-
let er at skabe udvikling i 
Stauning og Dejbjerg ved 
at deltage økonomisk i lo-
kale projekter.  Det vil vi 
gerne gøre klart for alle. 
Vi håber lere får lyst til at 
blive medejere, så vi får et 
bredere og stærkere fun-
dament for selskabets ar-
bejde. 
 Derfor skal navnet ikke 
stå i vejen for, at lere kan 
få lyst til at blive medejere 
og føle ejerskab og ansvar 
for, at Stauning og Dej-
bjerg udvikler sig positivt. 
Der ligger også noget vær-
difuldt rent socialt i, at vi 
sammen kan skabe og stå 
sammen om en fælles kapi-
tal, hvormed vi kan præge 
den fremtidige udvikling«, 
siger Johnny Andersen.

/Vagn Bro

Stauning-Dejbjerg 
Udvikling ApS
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- din elektriker 

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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Dejbjerglund Efterskole 
har afholdt sin 
30. generalforsamling.

De ca. 60 fremmødte til 
Dejbjerglund Efterskoles 
årlige generalforsamling 
oplevede i år en lidt ander-
ledes generalforsamling, 
idet det var nr. 30 af slag-
sen.
 Aftenen startede som 
sædvanlig med en lækker 
middag. I dagens anled-
ning kom formand Erling 
Gaasdal med et tilbageblik 
over skolens start. At sko-
len skulle ligge i Dejbjerg 
var i begyndelsen ikke me-
ningen. Man havde først 
det gamle drengehjem i 
Løvstrup i tankerne. Så ik 
man mulighed for at købe 
Dejbjerglund Skole af kom-
munen for 1 kr. Og så gik 
man i gang med projektet. 
 Nogle af pionererne fra 
dengang sidder stadig i be-
styrelsen. Anker Clausen 
kom også med et tilbage-
blik over de første år, hvor 
han og Gudrun var forstan-
derpar. Han mindedes, 
hvordan de i sidste øjeblik 
sendte ansøgningen på vej 
til Amerika med et gymna-
stikhold. 
 De kom senere til to an-
sættelsessamtaler – den 
ene længere end den anden 
og meget grundige. Anker 
var bagefter glad for, at det 

havde været så grundigt. – 
Det første elevhold på 60 
unge kom fra hele landet, 
idet mange af dem blev op-
taget, fordi de ikke kunne 
komme ind andre steder. 
 Det var et fantastisk hold, 
og Anker kan stadig huske 
navnene på dem alle. De 
første år var lidt primitive 
m.h.t. faciliteter, men ele-
verne havde en god ople-
velse. Alle ansatte brugte 
sig selv til det yderste, og 
næste år måtte man sætte 
lidt lere grænser simpelt-
hen for at beskytte sig selv. 
Anker kunne huske det 
hele meget detaljeret, ret 
imponerende. 
 Allerede efter ire år ud-
videde skolen med otte ele-
ver, og så gik det ellers slag 
i slag. Alle os, der har boet 
i Dejbjerg i den periode og 
fulgt med i skolens liv, kan 
jo godt huske de forskellige 
ting, Anker fortalte om; 
blot undrede det én at det 
var så mange år siden, de 
forskellige ting skete. Men 
sådan er det jo med tid. 
Den går hurtigt.
 Efter middagen, som trak 
ud til kl. 20.30 gik alle ned 
i foredragssalen til den or-
dinære generalforsamling, 
hvor Erling Gaasdal alag-
de beretning. Regnskabet 
blev godkendt og alle, som 
var på valg, blev genvalgt. 
Kjeld Christiansen alagde 
også sin beretning om livet 

på skolen.
 Til efteråret forlader en af 
de trofaste medarbejdere 
Dejbjerglund Efterskole, 
nemlig Alice Laursen, som 
har været ansat i over 20 år 
og stået for regnskab og alt 
det andet på kontoret.
 Så var det igen tid til til-
bageblik – denne gang An-
ker og Kjeld i fællesskab 
med de år, hvor de begge 
var på skolen. De sidste år 
efter Gudrun og Anker var 
holdt, fortalte Kjeld selv 
om. 
 Ind imellem sang vi nogle 
dejlige sange, som alle hav-
de været årets sang. Det var 
alle meget opløftende og 
indholdsrige sange akkom-
pagneret af Gittes dejlige 
klaverspil. Alle elevhold 
har haft en sang, som har 
været »deres« – forstået 
på den måde, at det har 
været en sang, elevholdet 
godt kunne lide, og som så 
blev udvalgt af musiklære-
ren. Der har kun været én 
genganger, og det er »for-
årssang« af Anne Linnet. 
En dejlig sangskat af nyere 
sange – godt at de bliver 
sunget.
 Efter generalforsamlin-
gen var der dessert og kaffe 
i spisesalen.

/lrå

Dejbjerglund Efterskole
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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
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DEJBJERG
LOKALHISTORISKE 
ARKIV
Søren Sand Nielsen
Gribsvej 3 • Dejbjerg
6900  Skjern
  9734 2940

DEJBJERG 
MENIGHEDSRÅD
Jørn Gert Christensen
Nr. Vognbjergvej 13  
Dejbjerg • 6900  Skjern
  99735 2119

DEJBJERG 
JAGTFORENING
Alex Olesen
Nystedvej 4 • Dejbjerg
6900  Skjern
  6167 1765

INDRE MISSION
Kaj Danielsen
Grønagervej 15 • Stauning
6900  Skjern
  2621 3620

DEJBJERG SOGNEBLAD
Ane Lisa Bollerup
Letagerv 3 • Dejbjerg
 2992 0376

Lisbeth Rudbæk Årup
  9734 1134

Rigmor Tarpgaard
  9734 1626

Bente Ladekjær Lauridsen
 3411 1112

Birgit Grønborg
 3219 3454

DEJBJERG 
SOGNEFORENING
Lars Jørgensen
Dejbjergvej 21 • Dejbjerg
6900  Skjern
  9732 2825

DEJBJERG 
SØNDAGSSKOLE
Mette Lauridsen
V. Marupvej 5 • Dejbjerg
6900  Skjern
  9648 0006

DEJBJERGLUND 
EFTERSKOLE
Gitte og Kjeld Christiansen
Uglbjergvej 10 • Dejbjerg
6900  Skjern
  9734 1900

DEJBJERGLUND HALLEN
Mads Agerholm
Skrænten 7 • Dejbjerg
6900  Skjern
  4031 4243

STAUNING/DEJBJERG 
U&I
Dorthe Iversen
Dejbjergvej 3 • Stauning
6900  Skjern
  9736 9430

SKJERN HAVEKREDS
Lilian Bjerg
Ånumvej 165 • Borris
6900  Skjern
  9736 6604

DEJBJERG GOLFKLUB
Kurt Dalgaard
Drosselvej 11 • 6880  Tarm
9737 1908 / 2968 5568

STØTTEFORENINGEN
FOR STAUNING SKOLE 
BØRNEHAVE
Ditte Skovby Spanner
Stauningvej 45 • Stauning
6900  Skjern
  2122 7858

RINGKØBING FJORD 
JAZZ FESTIVAL
Mark F. Sørensen
Stauningvej 52, Stauning
6900  Skjern
  9736 9666/4096 0007

DEJBJERG VANDVÆRK
Søren Knudsen
Skovagervej 20, Dejbjerg
6900  Skjern
4097 1995
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DEJBJERG 
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

JULI:                  
 Søndag 3.: Ingen
 Søndag 10.:  kl. 9.00 v/ Claus Thomas Nielsen
 Søndag 17.: Ingen
 Søndag 24.:  kl. 9.00 v/ Poul Ivan Madsen
 Søndag 31.:   kl. 9.00

AUGUST:         
 Søndag 7.:   kl. 10.30     
 Søndag 14.: kl. 10.30     
 Søndag 21.: Ingen   
 Søndag 28.: kl. 10.30     

SEPTEMBER: 
 Søndag 4.:   kl. 10.30
 Søndag 11.: Ingen
 Søndag 18.: kl.   9.30 Høstgudstjeneste 
   og afskedsgudstjeneste 
   (Bemærk klokkesslettet)
 Søndag 25.:  Ingen  
           

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 om lørdagen før på 9734 1158         

 Lona og Jørgen Pedersen                          
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Vi støtter også op

...i Dejbjerg
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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. 

Du fi nder os på trøjer, på drikkedunke, i sportshaller, 
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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Fremover fi nder du os i Ringkøbing:

Torvet 1  /  6950 Ringkøbing  /  Tlf. 9732 1166
post@landbobanken.dk  /  www.landbobanken.dk
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DFra vision til virkelighed

Privat Erhverv Landbrug

hansenlarsen.dk

Hansen & Larsen A/S
Nystedvej 2, Dejbjerg
6900 Skjern

Tlf.  97 34 16 00
info@hansenlarsen.dk

hansenlarsen.dk

Vi bygger på

nærheds-
princippet
Hansen & Larsen tager hånd 
om dit byggeprojekt fra start til 
slut. Vi har en stor nærhed til 
projektet og følger det tæt fra de 
største skitser til det færdige re-
sultat – uanset om vi bygger for 
private, erhverv eller landbrug.

Vores vision er at fastholde 
og udvikle vores position som 
områdets førende bygge- og 
anlægsvirksomhed.

3
32. ÅRGANG

JULI
K V A R T A L

2016
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