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Enhver proces starter med det 
første skridt, og handling skaber 
forvandling.

Det første skridt er nok det 
sværeste. Er man kommet af-
sted går det oftere nemmere. 
Så er der det med at: Tanker 
tager tid. Processen med at 
skrive releksioner kan sætte 
tankerne igang. Nogle gange 
er der mange tanker om hvad 
der skal nedfældes og så kom-
mer indskrænkningens store 
store kunst på tale. Det kan 
være svært, at få taget det før-
ste skridt. Hvorfor ved jeg ikke, 
men så er det godt, at der er en 
deadline. Så skal det jo gøres. 
Ingen vej tilbage.
 Sommerferien er overstået 
for de leste. Energikarret er 
fyldt op og vandstanden er 
igen højt, så der er overskud til 
hverdagens gøremål.
 Ser vi lidt på hvad der er sket 
siden sidst, har Bundsbæk 
Mølle haft forskellige arrange-
menter både op til, i og efter fe-
rien. Her kan nævnes Historisk 
Dyreskue i juni.
 Man ik et indblik i hvordan 
landbrug blev drevet før i ti-
den. Der var fremvisning af 
dyr og maskiner. Et særligt at-
traktiv var de gamle traktorer, 
mens dyrene var for de mind-
ste gæster mere interessant at 
opleve. En sådan dag er der 
fokus på de gamle husdyrracer, 
hvilket en række mennesker 
gør en del for at bevare.
 I august kunne man prøve at 
høste, som i gamle dage. Der 
blev høstet med heste og selv-
binder, samt med le. Negene 
kom i tærskeværket, som sor-

terer kornene fra aks og strå. 
Hårdt og slidsomt arbejde, for 
at dyrene kunne få foder til vin-
teren. Ting tager tid.
 Golfklubben havde indbrud, 
men tyvene kunne have sparet 
sig alt deres bøvl. Da der ikke 
var meget af værdi i pengeska-
bet. Tyvene havde »lånt« en 
traktor af Golfklubbens egne og 
kørt igennem muren, og havde 
fået pengeskabet ud igennem 
det hul, der var blevet. 
 Dejbjerglund var igen ram-
men om det årlige Sportscamp. 
150 børn deltog. I år var der 
også ti lokale lygtningebørn 
fra Syrien og Somalia med. Et 
tilbud om en aktiv ferie. En 
pause fra hverdagens pligter, 
samt at få talt dansk. Og mu-
ligheden for at lære den danske 
foreningskultur at kende.
 Politiet havde kontrol i Dej-
bjerg Plantage. Det foregik på 
rastepladsen i skoven på Ring-
købingvej. Det var primært 
traktorer og landbrugskøretø-
jer der blev kontrolleret. Om 
de var i orden og det de kørte 
med var forsvarligt og lovligt 
spændt fast. Kontrollen havde 
ikke afsløret noget vildt, og da 
det var på slutningen af høst-
arbejdet, var der ikke så mange 
køretøjer på vejene.
 I sommer har Dagbladet givet 
læserne mulighed for, at sende 
deres sommerfotos ind. Nogle 
har så været heldig, at få et 
billede med. Fra Dejbjerg var 
Nina Vang en af de udvalgte, 
samt tidligere Dejbjergborger 
Lisbet Årup.
 I nyhederne på DR1 en fre-
dag aften i september havde 
de et indslag om hormoner i 

solcreme. Dilemmaet i denne 
nyhed: Farligt at bruge pga. 
hormonerne, men også farligt 
ikke at bruge hvis man skal ud i 
solen. Så kan man spørge, hvad 
har solcreme og Dejbjerg med 
hinanden at gøre? Jo, for med 
en sådan nyhed vil man gerne 
høre hvad den almindelige for-
bruger mener om dette. En af 
disse var Alec Lindgreen fra 
Dejbjerg.
 For 50 år siden udkom Dej-
bjergbogen. Dejbjergs historie 
blev i denne bog nedfældet af 
tidligere graver og kirketje-
ner ved Dejbjerg Kirke, Hans 
Peter Jensen. En bog på 200 
sider, som fortæller historien 
om Dejbjerg tilbage i tiden, 
samt hvem der har boet på og 
i de forskellige gårde og huse i 
sognet. En bog, som har været 
i de leste hjem i Dejbjerg og 
brugt littigt. Var man, eller for 
den sags skyld er man i tvivl 
om noget omkring det histori-
ske i Dejbjerg så som, hvornår 
var gården ejet af den og den, 
eller andre tvivls spørgsmål, 
så kunne bogen være en stor 
hjælp. I dag er den, at inde på 
Dejbjergs hjemmeside i en op-
dateret udgave. Der er trods alt 
sket lere udskiftninger på de 
forskellige matrikler i sognet 
siden 1966. 
 Til slut skal vejret da lige have 
et kompliment, idet september 
måned næsten har givet os det 
bedste vejr i lang tid, sol og høj 
klar himmel og ikke mindst 
mange dage hvor det har været 
næsten vindstille. Bedre vejr 
fåes vist ikke.

/bll
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Taknemmelig
Efter 35 års tro tjeneste 
har Dejbjergs sognepræst 
Jørgen Pedersen valgt at 
lade sig pensionere. 
Det skete søndag 18. sep. 
gennem først høstguds-
tjeneste og efterlg. 
brunch på Dejbjerglund 
Efterskole.

En fuld kirke altså ca. 200 
børn, unge, voksne som 
ældre, havde valgt at bruge 
søndagen på, at tage afsked 
med Jørgen Pedersen med 
familie. 
 Det blev en dejlig, om 
end lidt vemodig dag. Høj 
og vellydende salmesang 
i kirken, så taget næsten 
lettede, hvorved man ville 
kunne se ud på septembers 

skyfri himmel så blå. »Du 
gav mig o Herre en lod af 
din jord«. Det var jo høst-
gudstjeneste, så kirkens 
børn højtideliggjorde dette 
ved under 1. salme at bære 
årets høst; frugt, grønt, 
blomster mv. op ad kirke-
gulvet, hvor de ved døbe-
fonten kunne lægge det på 
to halmballer.
 Kl ca. 11 serveredes der 
efter gudstjenesten boller 
og pålæg samt alverdens 
andre gode sager i spise-
salen på Dejbjerglund Ef-
terskole. Menighedsrådets 
formand Jørn G. Christen-
sen bød velkommen og ef-
ter at alle havde fået lidt på 
tallerkenen, indledte han 
selv med en lot tale til Jør-
gen. 
 Herefter gik dagen slag 

i slag, med sang og mu-
sikindslag ved kirkebandet 
og med mange gode og for-
skellige talere. 
 Heraf kan nævnes den da-
værende menighedsråds-
formand og nu 90-årige 
Herluf Thygesen, som var 
med til at ansætte Jørgen 
for 35 år siden. Han star-
tede ud med at konstatere, 
at han i al beskedenhed nu 
havde taget afsked med tre 
præster i Dejbjerg, og at nu 
måtte de dog snart kunne 
holde!
 Kendetegnende for ta-
lerne var, at de havde eller 
var en del af kirkens mang-
foldige menighed, som om-
fatter både indensogns og 
udensogns borgere.
 Meget passende ik Jør-
gen det sidste ord og her-
med var 35 års tro tjeneste 
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til ende. Det havde været 
en rigtig god, højtidelig og 
lettere vemodig dag, men 
mest af alt en dag fyldt med 
taknemmelighed.

Dejbjerg 
Menighedsråd
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Flot
afskedsdag
Dejbjerg Kirke var 
stuvende fuld, da vores 
sognepræst gennem 35 år, 
Jørgen Pedersen holdt sin 
sidste gudstjeneste, som 
samtidig meget symbolsk 
også var høstgudstjene-
ste, hvor sognets børn bar 
høst af forskellig slags ind 
i kirken.

Efter gudstjenesten var der 
brunch/reception på Dej-
bjerglund Efterskole.
 Formanden for menig-
hedsrådet, Jørn Gert Chri-
stensen bød velkommen 
med en varm tale til Jørgen 
Pedersen:
 I dag kan vi vælge de 
mørke briller eller de lyse. 
Vi kan være kede af det, 
eller vi kan glæde os over, 
at vi har været så privile-
gerede, at vi har haft den 
glæde og gave at have den 
samme præstefamilie i vort 
sogn og kirke i 35 år. 35 år 
i samme embede er lang 
tid. Det kræver folk af godt 
stof, og det har vi haft i jer. 
Tusind tak for det.
 Da I for 35 år siden kom 
kørende gennem plantagen 
i maj, hvor bøgen lige var 
sprunget ud, må det have 

været med stor spænding. 
På vej mod præstegården, 
nyt embede, nye omgivel-
ser, nye mennesker, et nyt 
liv. I kom til Dejbjerg om-
rådet som det nye præste-
par. Naturen tog vel imod 
jer i sin lotte nye grønne 
farve. Og I tog imod stedet, 
vores egn, skoven og heden 
i Dejbjerg, engene og åen i 
Skjern, som Jørgen selv be-
skriver det.
 Præstegården har været 
rammen om jeres liv. Her 
er jeres hjem. Her er jeres 
piger vokset op. Og her er 
hverdage og festdage forlø-
bet. 
 Det er mit indtryk, at I 
har holdt af huset og ser 
med lidt bekymring på, 
hvad vi kan inde på at gøre 
ved præstegården, når I 
forlader den. Vi vil fra me-
nighedsrådets side love jer, 
at vi vil passe godt på byg-
ningerne. Vi vil gøre nogle 
tiltag for at lave en tidssva-
rende bolig til en ny præ-
stefamilie. Selvom der er 
sket lidt små renoveringer i 
jeres tid, er det begrænset, 
hvor meget der er gjort ved 
præstegården i de sidste 35 
år. 
 Grundlæggende står 
den som da I lyttede ind. 
Selvfølgelig er det svært at 
lytte fra præstegården og 
så se, at lige det rum, det 
hjørne, den plet, som man 
holdt så utroligt meget af, 
fordi lyset faldt bestemt el-
ler andet nu bliver ændret. 
Hvad tænker det arme me-
nighedsråd dog på?

 35 års virke for kirken i 
Dejbjerg betyder en lang 
tjeneste for familier i Dej-
bjerg. Du har måske be-
gravet bedsteforældre, viet 
mor og far, ja måske endda 
konirmeret dem eller en af 
dem. Mange kan sige: »Du 
har døbt mig, jeg er konir-
meret ved Jørgen. Jeg er 
viet i Dejbjerg, og mit barn 
er døbt her«. 
 Det giver et tilhørsfor-
hold, en hjemegn, en base. 
Til dig kan man roligt sige 
familiens præst. Du har væ-
ret der, været nærværende, 
været tilstede. Mange, som 
er taget fra Dejbjerg, for 
at læse, arbejde, stiftet bo, 
kommer hjem til Dejbjerg 
Kirke og hjem til Jørgen, 
når det er de store ting i li-
vet, det drejer sig om. 
 Det siger meget om, 
hvor afholdt du/I er, hvor 
tryg en base I har skabt. 
Hvor stærk en kirke du 
har bygget. Gennem dine 
konirmander og sønda-
gens gudstjeneste har du 
opbygget en stor trofast 
menighed. Ikke som en 
populistisk eller rebelsk 
sognepræst, men som en 
fast støtte til din menig-
hed, mens du har givet os 
livets vigtigste besked, som 
du beskriver det: evange-
liet om Jesus Kristus og det 
rige, han bygger op iblandt 
os. Tilgivelsens, nådens og 
glædens rige.
 Dette har ikke kunnet gø-
res uden dig, Lona. Du har 
været der som en stor støt-
te til Jørgen. Ikke kun som 
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præstekone der kan bage 
boller og lave æblekage til 
forskellige arrangementer 
(det har du også kunnet), 
men som den støtte, den 
søjle man kan læne sig op 
ad, det menneske der kan 
inspirere, stikke kursen af, 
se målet og være det faste 
anker i hjemmet. Det bør 
vi som sogn, menighed og 
kirke være yderst taknem-
melig for.
 Personligt vil jeg gerne 
sige dig, Lona tak for til-
liden omkring fremvisning 
af præstegården på alle 
mulige mærkelige og ikke 
særligt passende tidspunk-
ter. Tak for vores small talk 
efter gudstjeneste. Tak for 
støtten og inspirationen 
omkring kirkerenoverin-
gen.
 Kirkebetjening, præst, 
menighedsråd. Jeg synes, 
vi har haft et fantastisk 
samarbejde. Det er jo dig, 
Jørgen, der har haft det 
daglige samarbejde med 
kirkebetjeningen, fået tin-
gene til at fungere, sørget 
for der var organist og kir-
kesanger til de kirkelige ar-
rangementer.
 Fra tidligere og nuværen-
de menighedsråd skal lyde 
en stor tak for samarbej-
det.
 Du må have gået hjem 
fra et orienteringsmøde/
opstillingsmøde en gang 
imellem og tænkt: Hvor-
dan kunne de gøre det? 
Hvordan skal det gå? Det 
er jo fuldstændig ukyndige 
folk, ja sågar mennesker, 

jeg dårligt har set til guds-
tjeneste, der nu skal vare-
tage Dejbjerg Kirkes inte-
resser. Og på trods af dette 
har du skabt plads og gro-
bund for et frugtbart sam-
arbejde til gavn for kirke og 
menighed. Tusind tak for 
indsatsen.
 Når du/vi i dag har holdt 
afskedsgudstjeneste og 
høstgudstjeneste på sam-
me tid er det ligesom vi 
slutter/lukker ringen. – I 
kom med foråret og ny 
udsprungne bøgetræer. I 
tager herfra med »høsten 
i hus«. Både den direkte 
høst af årets afgrøder, men 
i særdeleshed med høsten 
af jeres store kirkelige 
indsats, en indsats som vi 
værdsætter meget. 
 En indsats som giver gen-
klang i omverdenen. En 
indsats som gør det muligt 
at holde kirke i Dejbjerg, 
noget som vi inder selvføl-
geligt, men det er det ikke. 
Det er svært rundt omkring 
i landet, og der er steder, 
hvor en præst har 5 – 6 kir-
ker at passe, men stort set 
ingen menighed til gudstje-
neste. Det er heldigvis ikke 
sådan for os, men et sted 
hvor kirkelivet trives og 
gror. Det vil vi gerne takke 
dig for Jørgen. Jeg vil med 
biskoppens ord udtrykke 
det således: Der er en stor 
interesse for Dejbjerg, som 
vi ikke ser mange andre 
steder. Det er fordi I har 
Jørgen og er et sted med 
meninger.
 Kære Lona og Jørgen! 

Når I nu for sidste gang 
forlader præstegården som 
Dejbjergpræsten med frue 
og drager mod jeres nye 
hjem og nye liv i Skjern, vil 
Dejbjerg plantage stå i sine 
lotte høst- og efterårsfar-
ver og ønske jer alt lykke og 
held med jeres nye tilvæ-
relse og et »vi ses igen«.
 Menighedsrådet vil gerne 
sige jer tak for samarbej-
det, tak for jeres måde at 
være på. En stor tak for 
det kirkelige arbejde og en 
stor tak for forvaltningen af 
præstegården.
 Dejbjerg Kirke, medar-
bejdere og menighedsråd 
vil gerne sige jer tak for 
indsatsen ved at give en 
lille gave i form af en lag-
stang.
 Vi tror og håber på, at I 
må få en dejlig tilværelse, 
prøve det af I måske ikke 
nåede som præstepar, nyde 
jeres børn og børnebørn, få 
rejst og udforsket verden. 
Men først og fremmest få 
mange glade stunder og 
mange mærkedage, hvor I 
vil kippe med laget. Med 
disse ord vil jeg ønske jer 
alt held og lykke med jeres 
nye tilværelse og tak for 
indsatsen i Dejbjerg.
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Så har vi taget hul på
endnu en sæson i 
SpotLight.

Vores første aften bød bl.a. 
på dyste til lands, til vands 
og i luften. Heldigvis lider 
vi ikke af vandskræk i Spot-
Light, for vores første aften 
bød på meget vand.
 Så vendte sommeren en-
delig tilbage, og vi ik en 
herlig sommeraften med 
isketur og bålhygge med 
pandekage-bagning.
 Vi glæder os til et efterår 
med mange forskellige ak-
tiviteter på programmet.
 Børn fra og med 5. klasse 
og opad er meget velkomne 
til at komme forbi, og prøve 
at være med.
 Vi mødes hveranden 
mandag aften i Dejbjerg 
Missionshus.

/hl

SpotLight
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Det er en meget mærkelig 
historie. Historien om 
Hellig Kors kloster. Et 
stort kompleks med kirke 
og refugium, bygget af 
præsteparret Haakon og 
Isa Rabjerg i perioden 
1957 til ca. 1975. 

Deres drøm var at det skulle 
være et rigtigt kloster med 
et kommunitet bestående 
af både munke og nonner. 
Men det blev det aldrig. 
 I mange år boede søster 
Rosa herude mutters alene. 
Og i en kort periode var der 
et søsterfællesskab i hu-
set ved siden af klosteret. 
Det er det tætteste det har 
været på at komme til at 
fungere efter visionen. 
 Men der har altid været 
et lille blafrende lys. En 
bønnens lampe for Herren. 
Og det skal man ikke tænke 
for småt om. Dagligt er der 
blevet bedt for verden og 
for de nære ting. Og rigtig 
mange mennesker har 
været på klosteret i kortere 
eller længere tid og har op-
levet velsignelsen ved stil-
heden og Guds nærvær.
 Hellig Kors Kloster blev 
det døbt. Kloster bety-
der egentlig »indelukke«, 
altså et sted, hvor man kan 
trække sig tilbage i afson-

drethed fra verden. Hele 
klosterbevægelsen, som 
voksede sig meget stor 
gennem middelalderen, 
har haft uvurderlig både 
social og kulturel betyd-
ning for hele den kristne 
del af verden. Paradoksalt 
nok. Men forklaringen er 
åndelig. 
 Det hele startede med, at 
nogle fromme kristne valg-
te at søge ud i ørkenernes 
stilhed for at leve Gud nær 
i en tid, hvor verdslighed 
og materialisme begyndte 
at true kirkens hellighed. 
Og det viste sig, at netop 
disse mennesker ik større 
indlydelse på samfund-
sudviklingen end mange 
politiske ledere. 
 Fra klostrene udgik 
videnskab og socialt hjæl-
pearbejde og herfra stam-
mer i virkeligheden de kul-
turelle og åndelige værdier, 

som vores moderne sam-
fund er bygget på. 
 Munkene og nonnerne i 
klostrene holdt de kristeli-
ge dyder og idealer højt. Og 
det var vel at mærke ikke 
det, som Martin Luther 
gjorde op med. Det var de-
rimod misbrugene. 
 For også klostervæsenet 
blev korrumperet og grebet 
af verdslighed og velstan-
dens svøbe i senmiddelal-
deren. Det var det, Luther 
gjorde op med. Samtidig 
understregede han, at man 
sagtens kan være en god 
kristen uden at gå i kloster. 
 Hellig Kors Kloster er et 
evangelisk luthersk kloster. 
Egentlig en umulighed, for 
klostrene blev jo netop ned-
lagt i og med indførelsen af 
reformationen for nu snart 
et halvt årtusinde siden. 
 Så nu kommer det store 
spørgsmål: Var Haakon 

En ark på heden
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Rabjerg, selv præst i den 
evangelisk lutherske kirke, 
gal eller genial? Var han 
en håbløs romantiker, som 
bare syntes det kunne være 
spændende at bygge et 
klosterkompleks på Dej-
bjerg Hede, eller var han i 
virkeligheden fyldt af et ån-
deligt klarsyn, som ingen i 
hans samtid begreb? 
 Svært at svare på. Det 
kan jo også være at han 
bare adlød et kald fra 
Gud. Ligesom Noa, der 
ik besked på at bygge en 
stor lydekasse inde midt i 
landet. Gud kommer aldrig 
for sent. Tit og ofte tager 
han sig tværtimod rigtig 
god tid til at forberede sine 
frelsende gerninger. 
 Så måske det er det, 
klosteret er bestemt til. At 
være en frelsens ark, et ån-
deligt tillugtssted, et refu-
gium i denne sidste tid. Et 
menneskeligt og åndeligt 
fristed, som vi kalder det 
på vores nye hjemmeside.
 Og nu er vi her. I 2016, 
hvor verdslighed og ån-
deligt forfald på ny grib-
er om sig som i det 3. 
og 4. århundrede, hvor 
klostervæsenet groede 
frem. 
 Hellig Kors Kloster står 
solidt plantet på toppen af 
den 30 tdr. land store he-
degrund og kalder på sin 
egen tyste måde til bøn og 
åndelig årvågenhed. Vi er 
slet ikke i tvivl om, at der i 
dag igen er brug for steder, 
hvor man kan trække sig 
tilbage for at søge Gud i 

bøn og stilhed. 
 Min kone Marianne og 
jeg selv er for nylig lyttet 
ind i det lille stenhus, som 
Haakon og Isa oprindelig 
byggede som deres som-
merhus. Vi har sagt ja til 
at være her og forsøge at 
åbne for et åndeligt liv i de 
smukke, men lidet pran-
gende rammer. En opgave, 
som vi med glæde har 
taget på os, men naturlig-
vis også med bæven. For 
vi har ingen garanti for at 
det vil lykkes. Det kan det 
kun, hvis Gud vil. Vi er lyt-
tet herud i den tro, at det 
ikke kan være tilfældigt, at 
klosteret blev bygget. Men 
vi kan ikke klare opgaven 
alene. 
 Det er helt nødvendigt, 
at der kommer lere gode 
mennesker hertil, som vil 
yde en frivillig indsats. Det 
kan både være mennesker, 
som vil lytte herud og bo 
her sammen med os, men 
også og i første omgang 
måske endnu vigtigere, 
mennesker her fra egnen, 
som har hjerte for det, som 
foregår på klosteret, og 
som vil komme her og tage 
del i de daglige opgaver og 
pligter.
 Klosteret modtager in-
gen offentlig støtte og er 
uafhængig af alle kirkelige 
retninger. Derfor kan det 
fungere som et menneske-
ligt og åndeligt fristed. Det 
bliver ikke holdt kunstigt 
i live. Det eksisterer kun 
så længe nogen virkelig vil 
det. 

 Der har været kriser un-
dervejs. Og er der faktisk 
stadig. For kassen er stort 
set tom og der er kun lige 
penge til det allermest nød-
vendige. Vi får ingen løn 
ud over den, som er depo-
neret i Himlen. I de sidste 
tre år har bestyrelsen søgt 
med lys og lygte efter no-
gen, som kunne aløse det 
tidligere lederpar Lars og 
Inger Lis Ulsdal, som no-
gen af jer læsere kender. 
Men ingen har vovet at sige 
ja på de givne vilkår. 
 Men nogen gange er det 
sådan i Guds rige, at alle 
menneskelige mulighed-
er skal være forsøgt og 
brugt op, inden Gud kan 
komme til og inden Han 
viser sin suveræne magt. 
Det er korsets vej. Hellig 
Kors Kloster, et godt navn 
i virkeligheden. Et sted 
bygget til ære for Kristi 
hellige kors og dermed til 
ære for Ham, som frivilligt 
gav sig selv som et offer for 
vore synder. 
 På alle hverdage er der 
morgenbøn i kirken kl. 
09.00 og aftenbøn kl. 
17.00. Velkommen til alle 
og enhver til at holde ind 
og deltage i en halv time 
med stilhed og bøn til Gud.

Marianne og Carsten 
Dalsgaard Hansen

Klosterets hjemmeside 
hedder 

www.helligkorskloster.dk 
Her kan man også tilmelde 

sig vores nyhedsbrev.
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Jeg startede på 
Dejbjerglund Efterskole 
som sekretær 1. august 
1994 og slutter 
1. november 2016. 

Forinden havde jeg arbej-
det ire forskellige steder 
på kontor inden for er-
hvervslivet og hovedsage-
lig været beskæftiget med 
regnskab (i alt har jeg arbe-
jdet 43 år med bogholderi/
regnskab). 
 Tiden lyver afsted; man 
kan ikke stoppe tiden, men 
man kan forsøge at udnytte 
tiden/livet bedst muligt! 
Dage, uger, måneder, år 
….pludselig er der gået 22 
år! 
 Der var ca. 60 elever, da 
jeg startede. Her i 2016 er 
der nu 130 elever. Anker 
og Gudrun var forstander-
par fra 1987 til 2006, og de 
dannede grundlaget, fun-
damentet for skolens ydre 
og indre udseende: dygtige 
lærere, praktiske, jordnære 
og altid gæstfrie. 
 Gitte og Kjeld blev ansat 
som forstanderpar i 2006. 
De kendte skolen særdeles 
godt efter at have været 
ansat som lærere siden 
1994. Kjeld havde kort tid 
forinden været ansat som 
leder på Stauning Skole, 
før han kom tilbage til Dej-

bjerglund Efterskole og 
var først viceforstander, 
inden han blev ansat som 
forstander. Gitte blev ansat 
som viceforstander.  
 Nye tiltag og en anden 
stil, men et engageret og 
dygtigt forstanderpar, der 
tog over.  Der har selvsagt 
løbende været en udskift-
ning inden for lærerstaben, 
og selvom der tilsynelad-
ende var dygtige lærere, 
der rejste, så blev der altid 
ansat nye, inspirerende 
lærere. 
 Nuværende lærere:  Es-
ben, Henriette, Torben, 
Louise, Pia, Mads, An-
ders, Gitte, Jesper, Tobias, 
Christoffer, Vikki og Trine. 
Som et nyt tiltag blev der 
for godt et år siden på 
kontoret ansat en person 
til at varetage IT- og kom-
munikation: Sigurd, som 

dels håndterer IT-delen, 
skolens hjemmeside og 
dels underviser.  
 Undervisningsformen 
har ændret sig en del: hvor 
det tidligere var i bogform, 
er det nu kopiering af ma-
terialer. Smartboards i 
stedet for almindelige tav-
ler. Man underviser ud fra 
mottoet: se, høre, røre og 
gøre, hvor eleverne bliver 
inddelt efter »typer«, eller 
hvordan man bedst indlær-
er læsestof. 
 Eleverne er niveaudelt i 
en del fag på de respektive 
hold. På udeområdet var 
Laurids pedel indtil 2007, 
hvorefter Torben (Green), 
som kendte skolen godt i 
forvejen, overtog styringen 
med Lars ved sin side som 
pedelmedhjælper. 
 I køkkenet har Hanne 
været køkkenleder næsten 
tilbage til skolens start ca. 
fra 1988. Der var igennem 
en årrække ansat køkkene-
lever, men uddannelsen 
ændrede sig, så i dag er der 
Mona, Jane, Cathrine og 
Zana ansat som køkkenas-
sistenter (alle på deltid). 
Maden er blevet endnu 
sundere og mere inspirer-
ende i årenes løb.   
 Støttekredsen bag Dej-
bjerglund Efterskole har 
altid været solid og stabil 
med ca. 160 medlemmer. 

Sekretær på DE
TIDEN SOM 
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Bestyrelsen består af ni 
medlemmer: Erling, Hans 
Laurids, Svend og Kresten 
har været med siden start-
en i 1987, og de kvindelige 
er jævnligt skiftet ud efter 
eget ønske.  Nu er det 
Heidi, Karen, Kristina og 
Karen, der sidder med i 
bestyrelsen. Torben Lund 
har siddet med i bestyr-
elsen som repræsentant for 
elevforeningen igennem 
adskillige år. 
 Elevforeningens bestyr-
else har også altid været 
velfungerende, og der er 
også løbende forekommet 
udskiftninger.
Skolens bankforbindelse: 
Nordea i starten, men 
overgang til Skjern Bank. 
Revisionsirmaet K.E. He-
degaard, der blev ændret 
til Partner Revision, og 
igennem de leste år har 
det været Marianne, jeg 
har haft et godt og tæt sa-
marbejde med.
 Bygninger: Der har altid 
været en in sammenhæng i 
byggestilen: dvs. pigegange 
og drengegange til hver 
sin side, og med jævnlige 
systematiske tilbygninger. 
Cykelskuret blev ændret og 
udvidet. Kulturhuset blev 
bygget ca. i 2003, hvilket 
gav luft især til gymnas-
tikken og forskellige ar-
rangementer. Derudover er 
gamle gymnastiksal blevet 
revet ned til fordel for de 
nye fysiklokaler.  
 Spisesalen blev udvi-
det for ca. to år siden, da 
elevtallet blev øget fra 100 

til 130 elever. Også i køk-
kenet blev der ændret med 
f.eks. større fryserum og 
grønt/frugt afdeling.  
 På kontoret er der ikke 
sket de store ændringer: st-
adigvæk kontor med store 
vinduer og frit udsyn, men 
i år er der blevet installeret 
rullegardiner, der skærmer 
mod solen og varmen. 
 For nogle år siden blev 
der åbnet op fra kon-
toret til kopirummet og 
lærerværelset. Gitte ik sit 
eget kontor. Det har været 
nemmere og hurtigere for 
alle, men samtidig er der 
også blevet mere gennem-
gang af mennesker. 
 Selve opgaverne på kon-
toret har ikke ændret sig 
væsentligt: EDB-Brugsens 
programmer: bogføring, 
løn, indrapporteringer, 
elevkartoteker med holdo-
prettelse, karakterer og 
eksamensbevis sluttelig. 
Telefonsamtaler er til dels 
aløst af mails. Jeg har al-
tid været glad for »system-
er« og »tal« i mit arbejde, 
og det har der været rige 
muligheder for at arbej-
de med. Det har været en 
spændende tid med nok af 
opgaver, en sund økonomi 
og fuldt elevtal. 
 Jeg har nydt »alene-
tiden«, når alle var ude på 
»tur«, for dels var jeg an-
svarlig for efterskolen, og 
dels var der arbejdsro. Nu 
foregår alt via computeren, 
men i starten blev referater 
fra bestyrelsesmøder ført 
ind i protokollen med kug-

lepen, og da jeg altid har 
været glad for at »skrive«, 
var det tidskrævende, men 
en mere personlig håndter-
ing. 
 På det personlige/pri-
vate plan har jeg været glad 
for inden for de første år 
at have været med på ski-
tur til Sverige, da vi som 
familie ofte ik en hytte for 
os selv, og alle ire børn 
lærte at stå på ski, og de 
har efterfølgende fået me-
gen glæde af det. Jeg har 
derimod altid selv haft 
tendens til højdeskræk, så 
Laurids(pedel) måtte guide 
mig ned af »røde« løjpe på 
et tidspunkt.  
 Socialpædagogiske ture 
har altid for mig været 
»overlevelsesture«, for 
hvad skulle man nu ud-
sættes for? Fx. var der 
sejl turen med et gammelt 
træskib fra Svendborg til 
Fåborg, men set i bakspej-
let endte de forskellige so-
cialpædagogiske ture, hvor 
jeg deltog, altid med at 
blive en god oplevelse.  
 Kurser inden for Efter-
skoleforeningen og EDB-
Brugsen for sekretærer har 
været spændende og inspir-
erende at have fået lov til at 
deltage i samt sekretær- og 
erfa-træf, hvor man netop 
også var sammen med 
»kolle gerne«. 
 Musikforeningens ar-
rangementer, hvor jeg ofte 
forestod billetsalg, var 
spændende at være med i.
Jeg har altid været og er st-
adigvæk utrolig glad for mit 
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BASAR 
I DEJBJERG MISSIONSHUS
Fredag den 4. november kl. 15.00
I år kommer Birgitte Nørgaard Warming fra 
Danmissions hovedkontor i Hellerup. Hun vil 
fortælle om Organitionens arbejde både på 
kontorerne og ude i verden.

Der bliver masser af lækre boder og tom-
bola samt fælles spisning mellem kl. 17.45 og 
18.30. Vi kommer også rundt i sognet og sæl-
ger lodsedler. Ting til tombolaen modtages 
gerne – senest den 2. november. Vi ses til en 
hyggelig eftermiddag.   

Udvalget

job, fordi der er så mange, 
varierende opgaver. 
 Derudover har jeg været 
så heldig at møde så mange 
spændende »personlighed-
er« via mit arbejde: elever, 
forældre, kollegaer, forret-
ningsforbindelser og bek-
endte af skolen, og jeg har 
netop altid været glad for 
både skriftlig og mundtlig 
kommunikation. Kontak-
ten til eleverne: elevbank, 
»nærværet« samt »et åbent 
kontor for eleverne« har al-
tid glædet mig!
 Citat fra Nelson Mandela 
umiddelbart før han blev 
fængslet: »Det der tæller 
her i livet er ikke det banale 

faktum, at vi har levet. Det 
er forskellen, vi har gjort 
for andres liv, der afgør 
betydningen af livet, vi le-
ver«. 
- Jeg har altid gerne vil-
let være behjælpelig, 
imødekommende og åben 
over for andre mennesker, 
så det er mit håb, at det er 
det, jeg bliver husket for!   
 Tak til sognets folk, som 
læser Sognebladet!
 Sluttelig vil jeg ønske 
Dejbjerglund Efterskole al 
mulig held og lykke ud i 
fremtiden, og tak fordi jeg 
måtte være med!

Med venlig hilsen 
Alice Laursen 

INDRE 
MiSSiONS 
Program 
for 4. kvartal

Onsdag 5. oktober kl. 19.30
 Månedsmøde ved Kjeld 
 Wiwe, informations-
 medarbejder ved 
 Norea Radio
Emne: Den, der tror på 
Jesus, har evigt liv. 1. Joh. 
5,11-13

Tirsdag 25. til 
fredag 28. oktober
 Skjernkredsens 
 halmøder – 
 program følger senere

Fredag 4. november kl. 15
 Basar i Dejbjerg 
 Missionshus

Onsdag 16. november
kl. 19.30
 Månedsmøde ved 
 Carsten Korsholm 
 Poulsen (Sprint), under-
 visningskonsulent i IM
Emne: Livets Bog og 
endelige dom. Åb. 20,11-15

Fredag 25. nov. kl. 18.30
 Julespisning i 
 Missionshuset.

Onsdag 28. dec. kl. 19.30
 Julefest ved 
 bibelstudiegruppe 5 
 (Ella og Birger m/lere).
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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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OKTOBER

Søndag 2. kl. 10.00 Ringkøbing Skjern Museum 
   Vær med til 1. nationale fortidsmindedag
Søndag 2. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste
Onsdag 5. kl. 19.30 Indre Mission • Månedsmøde v/Kjeld Wiwe, Nordea Radio
Søndag 9. kl. 9.00 Kirken • Gudstjeneste v/Poul Ivan Madsen
Søndag 9.  Søndagsklubben • Forberedelse til basar
Tirsdag 11. kl. 19.00 Menighedsrådet • Menighedsrådsmøde på DE
Mandag 17. kl. 11-13-15-17  Rakkerspil for børn og barnelige sjæle
Tirsdag 18. kl. ? Mørkets væsen på Bundsbæk Mølle
Søndag 23. kl. 9.00 Kirken • Gudstjeneste v/Poul Ivan Madsen
Tirsdag 25. kl. 19.30 Indre Mission • Halmøde (program følger senere)
Onsdag 26. kl. 15.00 Stauning Friplejehjem • Gudstjeneste
Onsdag 26. kl. 19.30 Folkeuniversitetet 
   Rakkere og natmandsfolk, Skjern Vindmølle
Onsdag 26. kl. 19.30 Indre Mission • Halmøde (program følger senere)
Torsdag 27. kl. 19.30 Indre Mission • Halmøde (program følger senere)
Fredag 28. kl. 18.00 Sogneforeningen
   Fællesspisning i Dejbjerglund Efterskoles spisesal
Fredag 28. kl. 19.30 Indre Mission • Halmøde (program følger senere)
Søndag 30. kl. 10.30 Kirken • Gudstjeneste

NOVEMBER

Tirsdag 1. kl. 19.00 Menighedsrådet • Menighedsrådsmøde på Dejbjerglund Efterskole
Onsdag 2. kl. 19.00 Havekredsen • Juledemonstration i Borris, Stadionallé 10, Borris
Fredag 4. kl. 15.00 Indre Mission • Basar i Dejbjerg Missionshus
Søndag 6. kl. 10.30 Kirken • Gudstjeneste v/Poul Ivan Madsen. Mindeskik
Onsdag 16. kl. 19.30 Indre Mission • Månedsmøde v/Carsten Korsholm Poulsen
Lørdag 19. kl. 10.00 Støtteforeningen • Papirindsamling (10-12)
Søndag 20.  Søndagsklubben • Kalenderskovtur
Onsdag 23. kl. 15.00 Stauning Friplejehjem • Gudstjeneste
Fredag 25. kl. 18.30 Indre Mission • Julespisning i Missionshuset
Søndag 27. kl. 16.00 Sogneforeningen • Juletræstænding ved Missionshuset

DECEMBER

Torsdag 1. kl. 19.30 Dejbjerglund Efterskole • Adventsmøde. Julemarked fra 1830-1930

Lørdag 3.   Ringkøbing-Skjern Museum Jul på Bundsbæk Mølle
Søndag 4.  Ringkøbing-Skjern Museum Jul på Bundsbæk Mølle
Torsdag 8. kl. 19.00 Kirken • Vi synger julen ind
Lørdag 10.  Ringkøbing-Skjern Museum Jul på Bundsbæk Mølle
Søndag 11.  Ringkøbing-Skjern Museum Jul på Bundsbæk Mølle
Onsdag 24. kl. 10.00 Stauning Friplejehjem • Gudstjeneste
Torsdag 24. kl. 15.00 Kirken  Gudstjeneste. Juleaften
Fredag 25. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste. Juledag
Lørdag 26. kl. 10.30 Kirken  Gudstjeneste. Anden juledag
Onsdag 28. kl. 19.30 Indre Mission • Julefest v/bibelstudiegruppe 5

Se lere arrangementer og uddybende beskrivelser af arrangementerne i Ringkøbing-Skjern 
Museum www.levendehistsorie.dk 
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JAZZ
er også for børn

Selvfølgelig  drog man i 
weekenden til Stauning 
Havn for at opleve, den 
helt fantastiske festival, 
som de har fået op at stå  
for 6. år i træk.

Har været fast inventar på 
bænkene fra den allerførste 
festival. 
 I år var det så første gang 
de ire børnebørn var med, 
for at overvære den gra-
tis børne-jazzkoncert med 
Univers på Vers, som bl.a. 
lærte alle børn at klappe, 
når der blev spillet solo på 
div. instrumenter; - som 
man jo skal, når der spilles 
jazz.
 Nogle nye danse og sange 
ik de også lært. Det er ikke 
sidste gang vi kommer; - 

det kan varmt anbefales, og 
børnene var da heller ikke i 
tvivl om, at de skulle med 
bedstemor igen til næste 
år.

 Efter koncerten blev de så 
»fodret« med slik og pølser 
til den store guldmedalje, - 
det er vel OL-tider. 
 Til sidst var vi så heldige 
at »bar-traktoren«, med 
indbygget plæneklipper-
motor stod klar og kunne 
fragte os ned til p-pladsen, 
hvor bedstefar afhentede.
 Havde selv partout-kort, 
så jeg tog tilbage med vog-
nen og ik en dejlig frokost, 
og hørte igen nogle gode 
koncerter.
 Tak Stauning...

/alb
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Havevandring
i Højmark 2. juli

Skjern Havekreds holdt 
havevandring i to haver i 
Højmark. Vi besøgte Else 
Marie og Torkil Green på 
Nymøllevej 11 og Olga Ped-
ersen og Frank Rasmussen 
skråt overfor på Nymøl-
levej 10.
 Else Marie og Torkil bor 
på en gård, som de købte i 
1976. De havde grise, men 
begyndte i 2008 at af-
vikle landbruget, hvorefter 
haven begyndte sin for-
vandling. 
 De har en stor, velplejet 
køkkenhave; Else Marie 
har mange krydderurter 
og laver selv kryddersalt. 
Torkil har lavet legeredsk-
aber til børnebørnene, som 
er i et hjørne af haven. 
 I forbindelse med gården 
er et stort naturareal, man 
kan vandre ud i ad klippede 
stier. Vi gik en tur hele ve-
jen rundt. Undervejs stødte 

vi på en udsigtshytte, som 
var bygget ved en sø. Her 
kunne man overnatte eller 
sidde og nyde sin kaffe. 
 Videre på ruten kom vi 
til en skov; derinde var 
pludselig en lille lysning 
med en »vingård«. Mange 
af vinstokkene kunne des-
værre ikke tåle klimaet, da 
frosten ikke kunne komme 
væk derfra. Men hyggeligt 
var der.  
 Vi gik videre, kom over 
en bro og hen til en shel-
ter, som lå med en lot ud-
sigt ned over området. En 
stor attraktion ved stedet 
var deres store havestue/
orangeri, som lå sammen-
bygget med huset. Det var 
kun to år siden, men plan-
terne var allerede meget 
store, og det hele virkede 
som et drivhus i en bota-
nisk have. 
 Der var en palme, et i-
gentræ, store igus, fred-
sliljer, citrustræer, toma-
ter, agurk m.m. Else Marie 

og Torkil sad ofte derude 
og spiste.
 Olga og Frank bor i et 
stråtækt hus med en gam-
mel og meget hyggelig 
have. Også her var en 
stor, velplejet køkkenhave. 
Frank har plantet et stort 
stykke af marken til med 
juletræer, som endnu er 
små. De havde 20 høns og 
et bistade. Fra dette bis-
tade havde de i år høstet 
20 kg honning! De bød 
på jordbær og ny slynget 
honning – meget lækkert. 
Huset lå lavere end haven. 
Derfor skulle man gå ned 
ad nogle trappetrin for at 
komme ned på terrassen, 
som således var lidt hu-
leagtig. Haven var omgivet 
af store træer, så der var 
godt læ.
 Desværre var de ine 
haver ikke det store til-
løbsstykke, da der kun kom 
26 gæster for at se dem. 
Men det var heller ikke det 
bedste havevejr den dag – 
koldt og blæsende. De, der 
kom, ik til gengæld en de-

HaveKredsen
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jlig oplevelse, og det er jo 
hovedsagen.

Lysfest i Skjern 
1. september
Den 1. september holdt 
Skjern Havekreds lysfest. 
Det er 4. gang, havekred-
sen afholdt et sådant ar-
rangement, og det blev en 
stor succes. Det var lige-
som sidste år hos Jytte og 
Per Carlsen, Fredensgade 
7. Jytte og Per har en dejlig 
stor have med mange træer 
og blomster. Centralt i ha-
ven er der et stort rosen-
bed og ved siden af det et 
bed med Sankt hans urt og 
hosta. Der er naturligvis 
også et drivhus med toma-
ter m.v.
 Ved indgangen ik 
gæsterne et glas vin og 
kunne gå rundt og nyde 
haven og snakke med hi-
nanden. Senere, da det 
mørknede, bød havekred-
sen på kaffe og kage. Der 
var mange siddepladser 
rundt om i haven.
 Vejret er man jo ald-
rig herre over, og i år var 

der lige lovlig meget vind, 
for lysene var umulige at 
holde ild i, men vi gjorde, 
hvad vi kunne, for det var 
jo en lysfest. Der var over 
250 levende lys rundt om 
i haven. Det giver en helt 
speciel stemning med alle 
de levende lys i mørket.
 Der mødte over 60 
gæster op – nogle langvejs 
fra, idet der kom et par fra 
København og et par fra 
Holstebro – nogle turister, 
som havde set annoncen. 
Det er dejligt, at lave et ar-
rangement, når så mange 
har lyst til at deltage.    /lrå

Kommende 
arrangement i 
Skjern Havekreds:

Onsdag 2. november 
kl. 19.00
 Juledemonstration i Bor-
ris Sports- og Kulturcenter, 
Stadionalle 10, Borris
Haveselskabet Skjern 
Kredsen arrangerer.
 Vi har i år hyret Per fra 
Vestergades Blomster i 
Herning til at komme og 
vise os, hvad der sker af ny-
heder inden for juledekora-
tioner, dørpynt m.m.
 Efter demonstrationen 
er der amerikansk lotteri 
med gode gevinster.
 Der bydes på kaffe med 
brød, og prisen for det hele 
er 125 kr. pr. person.

• Orangeri hos Else Marie 
og Torkil Green i Højmark

• Lilian Bjerg 
og Karen Nygård 

• Haven hos Olga og 
Frank i Højmark
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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

Cara-B.indd   1 23-09-2016   09:39:58



UNG
LEDER på 
HOLMSBORG
Laura og Caroline har 
været fast inventar som 
Ungleder på 
Holmsborglejren 2016.

Med et smil på læben, tråd-
te de 26. juni ind på Holms-
borglejren. De var klar til at 
være ungledere på lejr nr. 1 
for 6-8 årige børn. 
 Sidst på eftermiddagen 
ankom 98 forventnings-
fulde børn til tre dage på 
lejr, hvor nye venskaber og 
en masse sjov skulle inde 
sted. Alle var opsatte på at 
få en fantastisk lejr. 
 I løbet af aftenen blev der 
spist, handlet i slikbod som 

unglederne stod for, leget 
og hygget indtil børnene 
skulle i seng. 
 Børnene blev vækket kl. 7 
til laghejsning. Efter dette 
var der morgenmad med 
faste pladser. 11 borde med 
to eller tre ledere/ungle-
dere ved hvert bord. 
 Børnene ik senere bi-
belfortælling, hvor ung-
lederne skulle forberede 
tanteaftenen. Senere gik 
turen til stranden hvor der 
skulle bygges sandslotte, 
som børnene gik meget op 
i, også selvom det regnede 
og blæste. 
 Efter dette var der værk-
steder hvor unglederne 
stod ved de forskellige po-
ster. Laura skulle lægge 
neglelak og Caroline lavede 
ansigtsmaling på børnene. 
 Om aftenen var der tan-
teaften. Unglederne havde 
planlagt forskellige sket-
ches, som skulle gøre le-
derne til grin. Børnene og 
tanterne synes at det var 

vældig morsomt. 
 Den sidste og tredje dag, 
kunne børnene sove lidt 
længere. Der blev spist 
morgenmad og unglederne 
planlagde Jesus-løbet som 
skulle foregå senere. Så ef-
ter frokost var der løb. 
 Caroline var ved en post 
hvor man skulle bære en 
holdmedlem i et lagen, 
som symbol på manden på 
båren som blev ført til Je-
sus og blev helbredt. Laura 
stod ved en post hvor bør-
nene skulle kaste bolde i en 
skål fra en bestemt afstand. 
Boldene symboliserede vo-
res byrder og problemer og 
spanden var Jesus. Bør-
nene skulle altså kaste alle 
deres byrder og problemer 
over til Jesus. 
 Derefter blev der gjort 
rent og pakket sammen. 
Senere kom forældre og 
bedsteforældre til efter-
middagskaffe hvor der 
også blev fremlagt lidt for 
forældrene hvad børnene 
havde lavet i løbet af de tre 
dage. 
 Dette var alt i alt en fan-
tastisk lejr, med glade børn 
og en masse leg og hygge. 
 For Caroline og Laura var 
det også en super god ople-
velse at være ungledere for 
første gang, og det skal de 
helt klart også gøre til næ-
ste år igen. 

/chl + ls

Caroline og Laura på små 
traktorer i færd med at 
»bugsere« børnene i kø til 
slikboden.
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Budgetorientering
Denne gang har jeg valgt at 
informere udelukkende om 
den netop overståede bud-
getkonference.
 Det lykkedes at indgå for-
lig på både drift og anlæg 
med deltagelse af samtlige 
29 byrådsmedlemmer. Vi 
er i V-gruppen enige om, 
at det er et rigtigt godt re-
sultat, vi er nået frem til, 
og at det er lykkedes at få 
indarbejdet langt de leste 
af vore ønsker til dels drift- 
og anlægsbudgettet.  
 Særligt er jeg tilfreds med 
det store løft, vi giver til 
folkeskolen. Det skal ikke 
være nogen hemmelig-
hed, at det netop var den 
målsætning, jeg personligt 
havde med.

Social og 
Sundhedsudvalget
En aftalt normeringsre-
duktion på ældreområdet 
samt brugerbetalingen for 
GPS-trackere bortfalder, 
og budgettet til hjælpemid-
ler tilføres 1,2 mio. kr. pr. 
år. 
 Handicap- og psykiatri-
området tilføres godt 9 
mio. kr. pr. år, udover en 
opnormering med 2 admi-
nistrative medarbejdere. 
(De tilførte midler er lov-
pligtige)

Kultur og 
Fritidsområdet
På dette område er der kun 
tilført få ekstra midler til 
småområder.

Teknik og 
Miljøudvalget
Der afsættes 2 mio. kr. til 
renovering af stier og p-
pladser samt 500.000 kr. 
årligt til bedre renholdelse 
af de grønne områder. 
 Det har været en udfor-
dring i udvalget, at der er 
blevet anlagt mange nye 
cykelstier i kommunen, 
uden der er fulgt penge 
med til vedligehold.

Børn og 
Familieudvalget
Folkeskoleområdet får et 
historisk løft med ca. 12. 
mio. kr. pr. år, som fordeler 
sig således: 
•1. Videreførelse af det 
nuværende udgiftsniveau 
vedr. implementering af 
folkeskolereformen med 
3,3 mio. kr. årligt. 
•2. Et generelt løft af folke-
skoleområdet med 6 mio. 
kr. pr. år, hvor de konkrete 
indsatsområder først fast-
lægges senere. 
•3. Der afsættes 1,2 mio. kr. 
årligt til forbedring af sko-
lernes IT-platform.
•4. Skolernes erhvervsret-

tede indsats styrkes via 
midler på 1,6 mio. årligt
 På børnepasningsområ-
det er der afsat midler til at 
videreføre normeringen på 
5,0 timer pr. barn 
 Anbringelse af børn tilfø-
res mellem 7 og 10 mio. kr. 
pr. år. (Dette skyldes ikke, 
at der har været en stigning 
i anbringelser, men områ-
det har været for lavt nor-
meret. Antallet af anbrin-
gelser har været faldende 
de sidste 3-4 år, og ligger 
nu på et niveau, som ligner 
landsgennemsnittet)
 Alkjær Børneunivers og 
Fredensgades Børnehave 
tilføres i alt 800.000 kr. pr. 
år til hjælp til tosprogede 
børn. 

Anlæg (større tiltag)
Kajanlægget i Stauning 
Havn renoveres for 4,5 
mio. kr. 

RåDET
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Renovering og nybyggeri 
ved Tim Skole og Fresiaha-
ven med 23 mio. kr., så den 
samlede investering andra-
ger ca. 43 mio. kr. 
 Øget fokus på landsbyfor-
nyelse som betyder, at den 
samlede investeringsram-
me udgør 2 mio. kr. pr. år. 
Der satses 10 mio. kr. yder-
ligere på IT-strategiske til-
tag inden for skole- og dag-
tilbudsområdet 
 Anlægsinvesteringer på 
10 mio. kr. til forbedrin-
ger på genbrugspladserne 
i Lem, Tarm, Skjern, Vide-
bæk og Ringkøbing. 

Da vi sidste år ik alivet 
tanken om ét fælles rådhus 
i kommunen, som ville ko-
ste op mod 200 mio., be-
sluttede vi i stedet, at nogle 
af de penge som var sat af 
til det nye rådhus, skulle 
bruges på de eksisterende 
3 rådhuse. 
 Af disse penge afsættes 
der 20 mio. kr. til ny-ind-
retning af kommunens lo-
kaliteter, som understøtter 
en helt ny tænkning vedr. 
administrationens arbejds-
pladsindretning, og som 
samler administration på 
4 lokaliteter. (Skjern, Vi-
debæk, Ringkøbing Råd-
hus og den gamle Vestas 
bygning i Ringkøbing, hvor 
Land, By og kultur er pla-
ceret)
 Personligt er jeg som sagt 
rigtig glad for det store løft 
af folkeskolen. Nogle af 
pengene kommer ved, at 
vi reducerer vækstpuljen, 

som der ikke har været den 
store ansøgning til, og nog-
le af de ansøgninger der 
har været, har efter min 
mening, ikke været sær-
lig kvaliicerede og vækst 
fremmende. 
 Der vil dog stadig være 
penge tilbage i puljen. Hvil-
ket betyder, at de mange 
igangsatte væksttiltag kan 
fortsætte, ligesom der fort-
sat er 11-13 mio. kr. pr. år 
til projektansøgninger fra 
eksterne projektmagere.

 De ekstra penge til fol-
keskolen skal være med til 
at skabe bedre lærer-elev 
kontakt, styrke inklusions-
arbejdet samt skabe øget 
faglighed for alle elever. 

/ja

JULEMARKED & 
ADVENTSMØDE
Traditionen tro afholder vi adventsmøde med
julemarked på Dejbjerglund Efterskole. 

TORSDAG 1. DECEMBER
18.30 – 19.30 Julemarked i Hallen
Salg af elevfremstillede juleting og godter.
 
19.30 Dørene åbnes til adventsmøde   
 -  entré: 30 kr.
 Adventstale
 Fællessange
 Kaffe
 Lucia

Ca. 21.30 Tak for i aften

Vi håber på en hyggelig aften 
med stort fremmøde.

Med venlig hilsen
Elever og medarbejdere 
på Dejbjerglund
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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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Mandag i efterårsferien 
opfører Dejbjerg Rakkerne 
et stykke for børn ifølge 
med voksne. 

Rakkerspillet  opføres 
mandag 17. oktober kl. 11,  
13, 15 og 17.
 Det vil i år bl.a. omhandle 
folketro og overtro med 
små elverpiger og farlige  
gespændster. 
 Forestillingen vil dog på 
intet tidspunkt blive så 
uhyggelig at børn ikke kan 
tåle at se det. 
 Det hele begynder ude 
ved svellestien og ender 
inde i Jernalderens Biograf
          /alb

Billederne er fra tidligere 
års forestillinger

 i Jernalderen.

Rakkerspil på Bundsbæk Mølle
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JAGT
FORENINGEN
Jagtmarked 
Stauning Havn
Den 11. juni afholdt vi som 
sidste år jagtmarked. Den-
ne gang valgte vi at holde 
det på Stauning Havn i håb 
om at øge interessen for 
både kræmmere og publi-
kum.
 Karl Peter var igen tov-
holder i projektet, og der 
blev sat et stort arbejde i 
opmærkning af standplad-
ser og opstilling af pølse-
vogn, så der var mulighed 
for at købe pølser, øl og 
vand, opsætning af lokke-
gæs og ænder både på land 
og i vand, og i kraft af at 
vi afholdt arrangementet 
på havnen, blev der åbnet 
mulighed for at søsætte og 
afprøve en båd eller skyde-
pram.
 Vi formåede at skabe et 
lille overskud, men havde 
håbet på se lidt lere men-
nesker, så vi må lægge ho-
vederne i blød og forsøge at 
formidle budskabet bedre 
næste gang, så vi kan få et, 
i øvrigt rost arrangement, 
stablet på benene igen.
    

Bukkejagt i 
Lyager Plantage
Lyager plantage, der som 
bekendt ejes af kommu-

nen, og som Dejbjerg Jagt-
foreningen stadig lejer 
jagten i, dannede igen i år 
rammen om en række gode 
og spændende oplevelser 
for nogle af vores bukkejæ-
gere.
 Vi havde dog en lille ud-
fordring, der måtte på 
plads før jagtsæsonen for 
bukkejagten startede 16. 
maj.
 Skovområdet er vi ikke 
ene om at benytte, da 
Skjern cykelklub i en år-
række har haft retten til at 
køre på mountainbike i et 
smalt område langs hoved-
vejen. 
 Dette smalle stykke var af 
bikerne stille og roligt ble-
vet udvidet til at omfatte 
hele skoven, hvilket vi som 
jagtforening ikke kunne ac-
ceptere.
 Kommunen blev derfor 
involveret i sagen, og der 
blev strammet op i regler-
ne, så det blev tydeliggjort, 
hvem der måtte hvad, og 
hvor grænsen helt nøjag-
tigt gik. 
 Resultatet endte positivt. 
Det gav den ønskede ro i 
skoven, som medvirkede 
til, at der blev nedlagt to 
bukke.
 Den ene af vores medlem-
mer blev dog samtidig vid-
ne til en lidt kedelig ople-
velse, da der pludselig stod 
en skamskudt buk foran 
ham under en aften pyrsch.
Det lykkedes ham at ned-
læge bukken, og han kunne 
konstatere, at det var et 
gammelt skudsår så dyret 

var uspiseligt.
 En sådan oplevelse be-
kræfter blot vigtigheden i, 
at vi som jægere til enhver 
tid skal benytte os af den 
mulighed, vi har for at sen-
de bud efter en schweiss, 
hund når behovet er der, 
så man kan få dyret efter-
søgt, når man har afgivet et 
skud.
 I Jagtforeningen har vi 
den faste regel, at hvis der 
bliver afgivet et skud, så 
skal der altid kontaktes en 
schweiss hundefører, også 
i situationer hvor jægeren 
er ret sikker på, at han eller 
hun har skudt forbi.

Jagtens hus færdig-
bygget og indviet
Så blev jagtens hus indviet. 
Det er et spændende byg-
geri, der har været igen-
nem en lang række udfor-
dringer og har været under 
vejs siden 1992. Bygnin-
gen ligger på Kalø i Natio-
nalpark Mols Bjerge. Det 
bliver stedet, hvor jagt og 
natur udvikles og styrkes i 
Danmark. Desuden er det 
et byggeri, vi som jægere i 
høj grad kan være stolte af.
 Byggeriet består af tre 
bygninger: administration 
for Danmarks Jægerfor-
bund, sæde for en ny ud-
dannelse og kursuscenter, 
og sidst men ikke mindst 
bliver der et offentligt for-
midlingshus, som vil præ-
sentere jagten for »Fami-
lien Danmark«, men også 
skabe mulighed for under-

DEJBJERG SOGNEBLAD  28

Jagtforeningen (2).indd   1 23-09-2016   09:50:00



DEJBJERG SOGNEBLAD  29

visning om jagten og natu-
ren for skoleklasser.

Ny jagtsæson 
står for døren
1. sept. står vi igen foran 
opstarten på en ny jagt-
sæson, og for nogen er det 
måske samtidig også første 
jagtsæson.
 I sidst nævnte tilfælde, er 
det utrolig vigtigt, at de nye 
ansigter bliver taget godt 
imod af de gamle erfarende 
jægere.
 Det er bl.a. jagten på 
kronhjorte og jagten på 
gæs og ænder, der indleder 
starten på den nye sæson.
 1. oktober indledes jagten 
på resten af det jagtbare 
vildt. Dette er en dag, som 

for de leste jægeres ved-
kommende er en helligdag, 
der bliver set frem til, og 
som ofte er forbunden med 
en række traditioner.
 Jeg vil hermed ønske alle 
en god sensommer og ef-
terår. Og knæk og bræk til 
jægerne.

Formand for 
Dejbjerg Jagtforening

Alex Olesen

SØNDAGs
KLUBBEN
 
18. september 
 Høstgudstjeneste i 
 Dejbjerg Kirke 
 - og afslutnings-
 gudstjeneste med 
 Jørgen Pedersen

9. oktober 
 Forberedelse til Basar

20. november
 Kalenderskovtur

    

   

  
JULETRÆSTÆNDING
Søndag 27. november 2016 kl.16.00 

Tændes juletræet foran missionshuset.
Efter et par sange ude på pladsen serveres 
der æbleskiver og kaffe i missionshuset.
Under æbleskiver og kaffen vil der 
blive læst en julehistorie op, som 
sikkert vil kunne fange børn og voksnes 
opmærksomhed. 
Måske inder julemanden til Dejbjerg 
i år igen og har noget med til de 
mindste.

Alle er velkomne.

Arrangør:
Dejbjerg Sogneforening
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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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Inden længe vil Dejbjerg 
by få åbnet op for 
bredbåndsforbindelsen, 
og det er super. 

For landområdet i sognet 
er der fortsat ingen afkla-
ring ved EU kommissio-
nen, hvor der skal afgøres 
en sag omkring mulig kon-
kurrence forvridning. 

 Dog er det vigtigt, at vi i 
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 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.
 Den 28. oktober vil der 
blive afholdt en fællesspis-
ning i samarbejde med me-
nighedsrådet i lighed med 
det, der blev afholdt i 2015. 
Nærmere oplysninger kan 
du læse på hjemmesiden 
Stauning-Dejbjerg.dk. 
 Der arbejdes i kommunen 
med at få opdateret en APP, 
der hedder Naturens Rige. 
Dejbjerg Sogneforening vil 
bidrage med input til at få 
den opdateret, om hvad 
man kan se i Dejbjerg. Det 
er et godt værktøj til turi-
ster, så de kan blive infor-
meret om seværdigheder.
 Den 1. søndag i advent 
holdes der juletræstæn-
ding med efterfølgende 
æbleskiver og julehistorie 
i Missionshuset. Nærmere 
omkring tidspunkt kan du 
læse her i bladet.
 Ellers har vi i bestyrelsen 
fået udarbejdet et årshjul, 
der beskriver aktiviteter 
og opgaver for bestyrelsen 
i løbet af kalenderåret. Det 
er med til at skabe overblik 
over opgaverne.

Lars Jørgensen
Formand for 

Dejbjerg Sogneforening

DejbjergSogneforening
Information fra
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Vi gentager succesen fra sidste år, og inviterer endnu engang 
til en aften med god mad og hyggeligt samvær i spisesalen på 

Dejbjerglund efterskole.  

Fredag 28. oktober kl. 18.00- ca. 21.00
Her vil køkkenet på Dejbjerglund sørge for noget godt mad til os. 
Drikkevarer kan købes til fornuftige priser.
Vi har inviteret bestyrelsesformanden for Skjern Håndbold, Car-
sten Thygesen. Han vil fortælle om iværksætterånden i Vestjyl-
land, krydret med små anekdoter fra eget liv. Carsten er født og 
opvokset i Dejbjerg, og har været med til at synliggøre Ringkø-
bing-Skjern kommune på landkortet.
Imens dette spændende oplæg inder sted, er der mulighed for 
at børnene kan tumle i hallen, hvor der vil være arrangeret akti-
viteter af nogle af gymnastikforeningens ungdomstrænere.
Inden vi slutter af med kaffe og kage, vil bestyrelserne for sog-
neforeningen, jagtforeningen og menighedsrådet informere om 
aktuelle emner.
•  Prisen for hele aftenen er:
•  100 kr. pr. voksen (fra 11 år)
•  40 kr. pr. barn (3-10 år)
•  Gratis for børn under 3 år

Tilmelding senest den 21. oktober til en af følgende:
Jørn Christensen: brunbjerg13@hotmail.com  • 2370 1641 eller 
Lars Jørgensen:  karinlars@dejbjerg.dk eller 5126 1169/9734 
2825  

 Arrangører: Menighedsrådet i Dejbjerg 
og  Dejbjerg Sogneforening

Sogneforeningen.indd   1 23-09-2016   09:51:29



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 23-09-2016   09:52:16



Det er mandag morgen. 
Fodboldbanerne er kridtet 
op, springgravene er 
hævet, kajakkerne er 
klargjort og anlægget i 
rytmesalen er skruet op 
med sommerens nye 
musikhits. 

Dejbjerglund Efterskole 
og 16 energiske instruk-
tører er klar til Sportscamp 
2016. 
 I år har 162 børn i den 
første uge i august del-
taget på Sportscampen 
på Dejbjerglund. Det har 
været en uge med fuld fart 
på. Børnene har haft mu-
lighed for at eksperiment-
ere og dygtiggøre sig på en 
speciik idræt. 
 De har haft valget mellem 
rytmegymnastik og dans, 
springgymnastik, fodbold 
eller outdoor. Rundt på de 

forskellige idrætter har der 
været tid til fordybelse, og 
børnene har givet den fuld 
skrue med både liklak, in-
dersidespark, fejesving og 
træklatring. 
 Derudover har elever-
ne prøvet forskellige an-
derledes aktiviteter som 
kajak, golf, svømning, OL-
løb, teambuilding, klatring, 
bueskydning, just dance, 
sørøverleg og mange andre 
aktiviteter. Stemningen 
har været høj både blandt 
deltagere og instruktører. 
 Aftenerne har stået på 
skumidus over lejrbål, fæl-
lessang og fortælling 
og hygge i ophold-
sstuen. Børnene har 
fået et indblik i efter-
skolelivets varme fæl-
lesskab og fornøjelige 
stemning og energi. 
 I år har vi i samar-
bejde med modtagek-
lassen fra Ringkøbing 
haft ti somaliske og 
syriske børn med 
på Sportscampen. 
Det har været en 
fornøjelse at være 

sammen med disse børn, 
og det har været spæn-
dende at se, hvordan de 
hurtigt er blevet en del af 
det store fællesskab. 
 De har deltaget på lige 
fod med alle de andre børn, 
og at se hvordan sprogbar-
rieren og kulturforskellene 
bliver glemt, når de leger 
sammen, er helt fantastisk. 
 Alt i alt har vi haft en 
kanon uge, og vi glæder 
os allerede til næste 
Sportscamp i august 2017. 

/Maja Lykke 
Christiansen

SportsCamp 2016
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Nyt fra 

Bamse
banden 
– Stauning Vuggestue

1. september slog vi med 
stor spænding dørene op 
til vores nye vuggestue 
Bamsebanden.

Siden juni er der blevet ma-
let, indrettet, savet, hamret 
- og vi nåede at blive færdig 
med alt det indvendige til 
opstart 1. september.
 Torsdag den 1. septem-
ber kl. 6.30 stod Bamse-
bandens personale klar til 
at byde børn og forældre 
velkommen. Flaget var 
hejst, solen skinnende, og 
åbningen blev fejret med 
hygge, frisk brød og kaffe/ 

the på kanden. 
 Vi er glade for og stolte 
over at kunne byde en mas-
se skønne børn velkommen 
i nye, lyse og indbydende 
lokaler, hvor der er optimal 

mulighed for trivsel, udvik-
ling og læring. Det har væ-
ret en helt fantastisk start 
med både glade og positive 
børn og forældre samt en 
glad og forventningsfuld 
personalegruppe.
 Vi startede den 1. sep-
tember op med seks børn, 
men er allerede den 1. ok-
tober heldige at have ni 
dejlige børn i Bamseban-
den, som vores vuggestue 
hedder.
 Vi skal endvidere have 
etableret krybberum, og 
bygnings arbejdet påbe-
gyndes snarest. Når kryb-
berummet står færdigt, 
tilbydes forældrene, at 
børnene kan sove deres 
middagssøvn i ny indkøbte 
krybber - selvfølgelig kan 
man også benytte egen bar-

Bamsebanden.indd   1 23-09-2016   19:12:08



nevogn til middagsluren. 
 Vuggestuen Bamseban-
den er fysisk placeret i bør-
nehaven som har direkte 
adgang til vores SFO og 
Stauning Skole. Derfor er 
vi meget stolte af at kunne 
tilbyde en helt unik mu-
lighed for at de børn, som 
kommer i vores vuggestue 
vil opleve rød tråd og hel-
hed ift. overgange fra f.eks. 
vuggestue til børnehave til 
SFO til skole.
 Vi er nu i gang i vugge-
stuen med at inde ind i de 
nye rutiner og rytmer, og 
det går allerede over al for-
ventning.
 Vi håber og tror på, at 
der snart kommer lere til, 
når folk i Stauning/Dej-
bjerg og omegn inder ud 
af, hvor dejligt et sted med 
unikke rammer for et godt 
børneliv vi har her i Bam-
sebanden.

Vibeke Nissen
institutionsleder

Stauning dagpleje, 
Børnehave og SFO.

BASAR 
I DEJBJERG MISSIONSHUS
Fredag den 4. november kl. 15.00
I år kommer Birgitte Nørgaard Warming fra 
Danmissions hovedkontor i Hellerup. Hun vil 
fortælle om Organitionens arbejde både på 
kontorerne og ude i verden.

Der bliver masser af lækre boder og tom-
bola samt fælles spisning mellem kl. 17.45 og 
18.30. Vi kommer også rundt i sognet og sæl-
ger lodsedler. Ting til tombolaen modtages 
gerne – senest den 2. november. Vi ses til en 
hyggelig eftermiddag.   

Udvalget

Bamsebanden.indd   2 23-09-2016   19:12:09
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Ved du noget..?
- som alle i Dejbjerg
 bør vide? - om fx.:

• Runde fødselsdage
• Jubilæer
• Spændende oplevelser
 som du gerne vil dele 
 med os osv.

Ja, vi kunne blive ved, - for 
det er kun din fantasi der 

sætter grænser..!

- Så ring eller mail til:

Birgit Grønborg
6165 1917

bpgronborg@gmail.com

Lisbeth Rudbæk Aarup
9734 1134

aarup@skjern-net.dk

Rigmor Tarpgaard
9734 1626

laurids.l@hotmail.com

Bente Ladekjær Lauridsen
9734 1112

terningvej2@gmail.com

Ane Lisa Bollerup
2992 0376

albo@dejbjerg.dk
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DEJBJERG 
KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

OKTOBER:                  
Søndag 2.: kl. 10.30   
Søndag 9.: kl.   9.00 v/ Poul Ivan Madsen 
Søndag 16.: kl.  Ingen
Søndag 23.: kl.   9.00 v/ Poul Ivan Madsen
Søndag 30.:  kl. 10.30    

NOVEMBER:         
Søndag 6.: kl.10.30    v/ Poul Ivan Madsen 
    Allehelgensdag. Mindeskik
Søndag 13.:
Søndag 20.: 
Søndag 27.: 

DECEMBER: 
Søndag 4.: 
Torsdag 8.: kl. 19.00  Vi synger julen ind
Søndag 11.: 
Søndag 18.: 
Torsdag 24.: kl. 15.00 Juleaften
Fredag 25.: kl. 10.30 Juledag
Lørdag 26.: kl. 10.30 2. Juledag

I øvrigt: Indtil ny præst er indsat vil det være klogt at checke 
gudstjenestetider med dagspressen, Ugeposten og
hjemmesiden. Det gælder især efter oktober måned. 

Kirke & Sogn.indd   1 23-09-2016   18:42:12
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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.

4
32. ÅRGANG

OKTOBER
K V A R T A L

2016

SPOTLIGHT

AFSKEDSGUDSTJENESTE
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